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رك الذین  نیویو  والیةمجموعةً متنّوعةً من الخدمات التي تساعد سّكان  و  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمیقدّم  

مكتب األشخاص ذوي إعاقات یقدّم  و على عیش حیاةٍ أكثر ثراًء في مجتمعاتھم.    النمو   في  یعانون من إعاقات 
 وكالٍة غیر ربحیٍّة في كافّة أنحاء الوالیة.  ٦۰۰  حواليبشكٍل مباشٍر من خالل شبكة تضّم  الخدمات  النمو

بغیة  البرامج والدعم    مكتب األشخاص ذوي إعاقات النموالتابعة ل ةتقدّم خدمات دعم األسرباإلضافة إلى ذلك،  
 .في المنزل ھم الذین یعانون من إعاقات النموحیاةٍ آمنٍة ألحبائ  توفیرمساعدة العائالت في 

 
 األشخاص المؤّھلین لتلقّي خدمات دعم األسرة؟  ھم من

 ، یجب أن: الً للحصول على خدمات دعم األسرة لیكون شخٌص مؤھّ 
 ؛ و التي یقدمھا مكتب األشخاص ذوي إعاقات النموخدمات ال. یثبت أھلیّتھ للحصول على ۱
. یقیم في المنزل بشكٍل دائٍم مع فرٍد واحٍد أو أكثر من أسرتھ ال یتقاضى راتباً، أو مع مقدّم رعایٍة أو أكثر ۲

 .یعمل من دون أجر
 تلقّي خدمات دعم األسرة.من أجل  المساعدة الطبیةال یحتاج الشخص إلى التسجیل في برنامج 

 
 ؟ یقّدمھ برنامج خدمات دعم األسرة ما نوع الدعم الذي 

تختلف البرامج من  و تتوفّر مجموعةٌ متنّوعةٌ من خدمات دعم األسرة تساعدك في رعایة أحبّائك في المنزل.  
 لى أخرى وقد تشمل المساعدة في: إمنطقٍة 
 المناصرة  •
 البرامج ما بعد المدرسة •
 الدعم السلوكيّ  •
 الخدمات المقدّمة في حاالت األزمات  •
 المبالغ المسدّدة لألسرة  •
 المشورة والتدریبات المقدّمة لألسرة •
 المعلومات واإلحالة  •
 مجموعات دعم الوالدین واألشقاء  •
 المخیّم /الترفیھ •
 الراحة •
 الوصول إلى الخدمة  •
 التدریب على المھارات االجتماعیّة  •
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 المعدّات المتخّصصة والتعدیالت المنزلیّة •
 المواصالت  •

أن تمثّل شریان حیاة للعائالت التي تحتاج إلى مساعدةٍ لتلبیة احتیاجات أحبّائھم    األسرةمن شأن خدمات دعم  
الوحیدة الالزمة لدعم شخٍص یعیش في المنزل مع    مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمووقد تكون خدمة  

 عائلتھ. 
 

 دور المجالس االستشاریّة المحلیّة لخدمات دعم األسرة  
ریّة  من المجالس االستشااً  عدد   مكتب األشخاص ذوي إعاقات النموّ التابعة ل النمو  إلعاقات المكاتب اإلقلیمیّة    تملك

بالمحلیّة   األسرةالخاصة  دعم  األسرة.  و  خدمات  وأفراد  النمّو  إعاقات  ذوي  أشخاص  من  ھذه   وتقدمالمؤلّفة 
عن أنواع الدعم والخدمات التي تحتاجھا العائالت مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمّو  ل  نصائح  المجالس المحلیّة

 النمو  إلعاقات المكاتب اإلقلیمیّة    يقسّ تعمل المجالس بالشراكة مع منو  المحلیّة التي یقیم أحباؤھا في منازلھا.
خدمات دعم األسرة لتصمیم البرامج التي تستجیب الحتیاجات األسر المحلیّة، وتنفیذھا، واإلشراف  ب  الخاصة

 علیھا. 
 

 إذا كنت ترید الحصول على خدمات دعم األسرة لعائلتك
المعلومات حول األھلیّة للحصول على خدمات    ◌ٍ لمزید  النمومن  أو برامج  ،  مكتب األشخاص ذوي إعاقات 

أو كیفیّة التواصل مع المجلس االستشارّي المحلّي لخدمات دعم األسرة، یُرجى االتّصال    ،خدمات دعم األسرة
بخدمة التواصل النصي في  ) لالتّصاالت الصوتیّة، أو  ۸٦٦(  ۹٤٦-۹۷۳۳بخّط المعلومات المجانّي على الرقم  

ً یمكنك أیض . و ۷۱۱نیویورك   األشخاص   االّطالع على معلوماٍت مفیدةٍ على الموقع اإللكترونّي الخاّص بمكتب   ا
 . www.opwdd.ny.govعلى الرابط   من خالل النقر ذوي إعاقات النمو
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