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 نتطلع لتقديم هذه الخدمات 

 لدعم مقدمي الرعاية الذين 

 يقدمون رعاية عالية الجودة 

لألفراد ذوي االحتياجات املعقدة

 للحصول عىل مزيد من املعلومات أو 
لتقديم اإلحالة، يرجى االتصال بنا عىل:

 الربيد اإللكرتوين:  
RCSBHST@dshs.wa.gov 

 الهاتف: 
(360) 725-3445 

Residential Care Services 
PO Box 45600 

Olympia, WA 98504-5600

 تتوفر هذه املعلومات بلغات 
 إضافية؛ يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:  
 www.dshs.wa.gov/altsa/BHSP/

 يتكون فريق دعم الصحة السلوكية 

 من أعضاء ذوي خربة مهنية يف مجال 

 رعاية الصحة السلوكية، مبا يف ذلك العمل 

 مع األفراد املصابني باضطراب نفيس 

والسلوكيات الخطرة.

 إذا كان لديك مقيم بسلوكيات 

 خطرة وتحتاج إىل دعم إضايف 

وموارد وأفكار جديدة. . .

 قد نتمكن من 
تقديم املساعدة!

for Individual Providers

 فريق دعم 

الصحة السلوكية

)RCS( خدمات الرعاية يف محل اإلقامة

إحدى الخدمات ملقدمي الرعاية



كجزء من الجهود املقدمة من والية واشنطن لتغيري 

الحياة وزيادة الخدمات املجتمعية املتاحة للعمالء 

يف مجال الصحة السلوكية، كونت خدمات الرعاية 

يف محل اإلقامة فريق دعم الصحة السلوكية. 

 ويتمثل دور هذه الوحدة يف تقديم دعم 

الصحة السلوكية ملقدمي الرعاية.

كجزء من الجهود املقدمة من والية واشنطن لتغيري 

الحياة وزيادة الخدمات املجتمعية املتاحة للعمالء 

يف مجال الصحة السلوكية، كونت خدمات الرعاية 

يف محل اإلقامة فريق دعم الصحة السلوكية. 

 ويتمثل دور هذه الوحدة يف تقديم دعم 

الصحة السلوكية ملقدمي الرعاية.

 تتضمن أهداف فرق دعم الصحة 

السلوكية ما ييل:

•  دعم مقدمي الرعاية الذين يقدمون رعاية عالية الجودة 

لألفراد ذوي االحتياجات املعقدة وينتقلون خارج 
املؤسسات

•  تحقيق نجاح فوري طويل األجل لألفراد الذين يواجهون 

تحديات سلوكية للتحول إىل الرتتيبات املعيشية الجديدة

•  نجاح مقدمو الخدمات التنظيمية من خالل تعزيز 

 الخربات داخل أطر املجتمع ومساعدة مقدمي الرعاية 
يف تلبية االحتياجات الفريدة من خالل نهج فردي يركز 

عىل الشخص

•  تنسيق قوي بني الوكاالت لتحقيق النجاح يف نقل األفراد 

من مستشفيات الطب النفيس إىل أطر املجتمع

•  توفري التدريب املطلوب بشكل استباقي حتى ينجح 

مقدمو الرعاية يف تقديم الخدمات لهؤالء السكان

تتوفر الخدمات التالية:

التدريب الجامعي
يركز التدريب عىل موضوعات الصحة السلوكية الخاصة، 

والتغريات وأفضل املامرسات. وميكن تخصيص التدريب حسب 

االحتياجات املحددة للموظفني، مثل املعلومات حول كيفية 

كتابة خطط الرعاية التي تركز عىل الشخص، وإجراء تقييامت 

كاملة للمخاطر وأكرث من ذلك. كام ميكن توفري التدريب يف 

املرفق الخاص بك. 

االستشارة املركزة
ميكن صياغة االستشارات للمساعدة يف تلبية احتياجات 

مقيم معني أو صعوبة يف املرفق. وتتضمن األمثلة سلوكيات 

 استكشاف األخطاء وإصالحها والوصول إىل موارد املجتمع 

 وأكرث من ذلك. كام ميكن تقديم االستشارات يف املرفق 

الخاص بك وكذلك عرب الهاتف.

املساعدة الفنية األولية
بالنسبة ملقدمي الرعاية الذين يفكرون يف قبول مقيم بسلوكيات 

خطرة معروفة، فإن فريقنا متوفر لتقديم املساعدة الفنية األولية 

قبل وصول هذا الشخص إىل محل اإلقامة. ويتضمن ذلك نسخة 

من أحدث القوانني اإلدارية لوالية واشنطن (WAC) وإجراء 

مناقشة بشأن اللوائح ألنها تطبق عىل املقيم.
 ترتبط خدمات فرق دعم الصحة السلوكية 

 بالقانون اإلداري لوالية واشنطن (WAC) للمساعدة 

يف تحسني جودة الرعاية واالمتثال للوائح الوالية.

 تتوفر الخدمات التطوعية الخاصة بنا يف جميع 

أنحاء الوالية. وال نتقدم بشكوى للمحققني أو 

املساحني أو املرخصني.

 إن جميع أعضاء فريق دعم الصحة السلوكية هم من الصحفيني 

املكلفني بذلك.


