
 

ماذا ينبغي عيّل أن أتوقع؟ 
تَُعد مراكز التأهيل السكنية )RHC( منشآت رعاية متوسطة تعمل عىل 

تقديم خدمات شاملة، وخدمات الصحة الفردية، وخدمات إعادة التأهيل 
لألفراد الذين يعانون من إعاقات فكرية ومنائية، لتعزيز حالتهم الوظيفية 
واستقالليتهم حتى تتسنى لهم العودة إىل مجتمعهم. تتم مناقشة أهداف 
دة  الخروج من املركز قبل الدخول إليه، وتستند إىل احتياجات الدعم املُحدَّ

لدى العميل، والتي متنعه من العيش يف املجتمع الخاص به. 

بينام يتم تلقِّي خدمات منشآت الرعاية املتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية 
)ICF/IID(، يعمل فريق متعدد التخصصات )IDT( مع العميل إلعداد خطة 

تأهيل فردية )IHP( تشمل وصًفا تفصيليًا الحتياجات العميل، ووسائل الدعم، 
وتفضيالت املساعدة يف االنتقال إىل بيئة أقل تقييًدا. يكون العمالء وممثلوهم 

  .)IDT( القانونيون جزًءا هاًما من الفريق متعدد التخصصات

سيكون مدير موارد الحالة التابع إلدارة اإلعاقات النامئية )DDA( املعني 
بك أيًضا عضًوا مهاًم من الفريق. سيقوم بتوفري الدعم والتنسيق قبل عملية 

الدخول إىل املركز وأثناءها، وسيظل مشاركًا خالل انتقالك للمساعدة يف تنسيق 
الخدمات املجتمعية، باعتبارها جزًءا من خطة الخروج الخاصة بك. 
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ما املقصود بخدمات منشآت الرعاية 
املتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية 

)ICF/IID(؟ 
تدير إدارة اإلعاقات النامئية )DDA( التابعة لوزارة الخدمات االجتامعية 

والصحية )DSHS( ثالثة )3( مراكز تأهيل سكنية )RHC( معتَمدة فيدراليًا 
لتقديم وسائل الدعم الصحية والتأهيلية لألفراد الذين يعانون من إعاقات 

فكرية ومنائية. يعني االعتامد الفيدرايل أن املراكز الخاصة بخدمات 
دة، وكود اللوائح الفيدرالية  Medicare وMedicaid تفرض معايري ُمحدَّ

)C.F.R(، يجب أن تفي مراكز التأهيل السكنية )RHC( بها. 

يكون الدخول مؤقتًا؛ ألن الهدف هو حصول العميل عىل الخدمات يف 
املجتمع فور تلبيته لهدف )أهداف( التأهيل الخاصة به.  

يتم تقديم خدمات منشآت الرعاية املتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية 
)ICF/IID( يف واشنطن من ِقبَل مراكز تأهيل سكنية )RHC( تتم إدارتها من 
 Lakeland Villageو ،Shoreline يف Fircrest School :جانب الوالية

  .Buckley يف Rainier Schoolو ،Spokane يف

كيف ميكنني الحصول عىل خدمات 
منشآت الرعاية املتوسطة لألفراد ذوي 

اإلعاقة الفكرية )ICF/IID(؟  
 لتكون مؤهالً للحصول مؤقتًا عىل خدمات ICF/IID، يجب عىل العميل
 استيفاء متطلبات األهلية الخاصة بـ ICF/IID وRHC كامهي موضحة

يف سياسة DDA رقم 17.02.  

 :ICF/IID أهلية الحصول عىل خدمة

يتم تحديد أهلية االنضامم إىل DDA مبوجب الفصل  • 
رقم 823-388 من القانون اإلداري لوالية واشنطن )WAC(، و

يتم تحديد أهلية االنضامم إىل Medicaid مبوجب الباب  • 
رقم 182 من القانون اإلداري لوالية واشنطن )WAC(، و

تبلغ من العمر 21 عاًما، وإذا كنت تبلغ من العمر 20-16 عاًما؛ فإن   •
الخدمات املجتمعية التي تلبي احتياجاتك بشكٍل مناسب غري متوفرة، و

تستويف مستوى ICF/IID الخاص بالرعاية كام تم تحديده من  • 
 DDA ِقبَل تقييم 

 :RHC أهلية الحصول عىل خدمات

دة ال ميكن تلبيتها يف الوقت الحايل  لديك احتياج صحي أو حالة صحية ُمحدَّ  •
من ِقبَل خدمات التأهيل السكنية، و

ال تتطلب العالج داخل مستشفى تم وصفه من ِقبَل اختصايص العالج  • 
املعني بالعميل، و

مل يتم سجنك التهامك بجرمية، أو احتجازك ورفض إجراءات االلتزام املدين، و  •

د التقييم األويل الذي يتم إجراؤه من ِقبَل موظفي RHC ما إذا كان  يُحدِّ  •
العميل يفي مبتطلبات املعالجة الفّعالة أم ال

ميكنك التواصل مع مدير موارد الحالة للخدمات امليدانية لدى DDA املعني بك إذا كانت 
.ICF/IID لديك أسئلة إضافية أو لطلب الحصول عىل خدمات

ما املقصود باملعالجة الفّعالة؟  
 .C.F.R تعني املعالجة الفّعالة حسب التعريف الوارد يف القسم 42 من

الفصل )a()1()2(483.440، برنامًجا متواصالً، يتضمن التنفيذ القوي 
واملتسق ألحد الربامج التي تضم التدريب، واملعالجة، والخدمات الصحية، 

هة تجاه:    والخدمات ذات الصلة، املتخصصة والعامة، املُوجَّ

اكتساب السلوكيات الالزمة لجعل العميل يعمل بأكرب قدر ممكن من   •
اتخاذ القرارات الذاتية واالستقاللية، و

منع أو إبطاء الرتاجع أو فقد الوضع الوظيفي األمثل.  •

ال تتضمن املعالجة الفّعالة خدمات للحفاظ عىل العمالء املستقلني بشكٍل 
عام الذين يستطيعون العمل بقدر قليل من اإلرشاف أو يف غياب برنامج 

املعالجة الفّعالة املستمرة. 

قبل الدخول، فإن أحد أجزاء التقييم األويل الخاص بـ RHC هو تحديد أن 
العميل يوافق عىل املشاركة، ولديه حاجة، ومن املحتمل أن يستفيد من 

برنامج املعالجة الفّعالة املستمرة. 

ماذا يعني الدخول املؤقت؟  
تَُعد خدمات ICF/IID مؤقتة. ميكن أن يحصل العميل املؤهل عىل 

 خدمات ICF/IID حتى تتم تلبية معايري الخروج الخاصة به أو حتى
 مل يعد يستفيد من املعالجة الفّعالة، أو مل يعد يرغب يف املشاركة فيها.

 ال تتوفر عمليات الدخول الدامئة أو طويلة األجل للحصول عىل
      .ICF/IID خدمات

تتطلب اللوائح الفيدرالية خروج األفراد من منشآت الرعاية املتوسطة 
)ICF( عندما: 

تكون املنشأة غري قادرة عىل تلبية احتياجات العميل، أو  .1

 2.ال يحتاج العميل إىل الحصول عىل املعالجة يف إحدى منشآت
الرعاية املتوسطة )ICF(، أو

r3.  يختار العميل اإلقامة يف مكان آخر، أو

 4.  يتم اتخاذ قرار بأن مستوى آخر من الخدمة أو الوضع
املعييش سيكون أكرث إفادة للعميل.


