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، قد تتساءل عما سيحدث )ASD(بعد تشخيص اإلصابة باضطراب طيف التوحد 

 لطفلك وألسرتك بعد ذلك.

يخوض كل شخص هذه العملية بشكل مختلف، حيث تتراوح المشاعر بين الحزن 

 واالرتياح.

على الرغم من وجود تحديات محتملة في األفق، إال أنك لست وحدك في هذه 

 الرحلة.

توجد أنظمة كثيرة في جميع أنحاء والية آيوا متخصصة في دعم األسر التي لديها 

 أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد.

الهدف من هذا الدليل هو تقديم خطوط عريضة عن الخدمات وأوجه الدعم العديدة 

 المتوفرة لك وألسرتك وأنت تخوض هذه الفترة االنتقالية.

 4 صفحة 

 مقدمة 



1. AutismSociety(2016)http://www.autism-society.org/what-is/ 

2. AutismSociety(2016)http://www.autism-society.org/what-is/causes/ 

3. HuquetG,EyE,BourgeronT.(2013)Thegeneticlandscapesofautismspectrumdisorders.Annu Re Genomics 

Hum Genet.14:191-213. 

 ما هو اضطراب طيف التوحد؟

عبارة عن إعاقة نمائية غالباً ما (ASD)اضطراب طيف التوحد 

 تؤثر على السلوك ومهارات التواصل.

يمكن أن يؤثر اضطراب طيف التوحد على الحياة اليومية 

 للشخص بمستويات مختلفة، تتراوح بين خفيفة وحادة.

وجد طريق لتحديد إصابة شخص باضطراب طيف التوحد يال 

بمجرد النظر إليه، حيث قد يتحدث ويتصرف ويتعلم بأساليب 

 مختلفة عن األشخاص غير المصابين باضطراب طيف التوحد.

يمكن أن تتراوح قدرات األفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد 

 1من كونها هبة إلى كونها تحدياً كبيراً.

ما الذي يعنيه التشخيص باضطراب طيف 

 التوحد؟ 

قد تحتاج اإلحاالت إلى خدمات مثل تحليل السلوك التطبيقي

(ABA) أو النطق والعالج الطبيعي والعالج الوظيفي إلى

تشخيص طبي من أجل توفير التغطية التأمينية لها عند تقديم 

 الخدمات خارج المدرسة.

كما يمكن أن يزيد التشخيص الطبي الضطراب طيف التوحد 

من فرص تأهل طفلك للحصول على خدمات وموارد وأوجه 

 دعم مجتمعية إضافية.

في والية آيوا، ال يتم تشخيص اضطراب طيف التوحد إال من 

قِبل طبيب أطفال متخصص في النماء لدى األطفال، أو 

 اختصاصي علم النفس السريري أو طبيب نفسي لألطفال.

يمكن تشكيل فريق تشخيصي مكون من عدد من مقدمي 

الخدمات، بما في ذلك أطباء األعصاب، واألخصائيون 

النفسيون في المدارس، وأخصائيو النطق واللغة، ومستشارو 

التعليم، وغيرهم من المتخصصين المدربين على تمييز عالمات 

 اضطراب طيف التوحد.

 ما الذي يسبب اضطراب طيف التوحد؟

2.ال يوجد سبب وحيد لإلصابة باضطراب طيف التوحد

أظهرت بعض األبحاث أن اضطراب طيف التوحد ينجم عن 

أظهرت دراسات أخرى أن 3الفروق في شكل العقل ووظيفته.

اضطراب طيف التوحد قد تسببه العوامل الوراثية أو التوريث 

 أو الظروف الطبية.

وبينما يواصل الباحثون البحث عن أجوبة، يبدو أن اضطراب 

طيف التوحد قد ينتج عن مزيج من عوامل خطر اضطراب 

كما أظهرت  طيف التوحد التي قد تؤثر على نماء العقل.

األبحاث وجود عدة تدخالت مستندة إلى األدلة لمساعدة األفراد 

المصابين باضطراب طيف التوحد وهي مبينة بالتفصيل في 

 الصفحات التالية:

 فهم تشخيص طفلك 

 5 صفحة 



 6 صفحة 

التعايش مع اضطراب طيف التوحد: في 

 المدرسة وخارجها

يمكن لألفراد المصابين باضطراب طيف التوحد تعلّم التعامل مع 

بينما يختلف كل 1.تحدياتهم واكتشاف مواطن قوتهم ومواهبهم

فرد والرحلة التي يخوضها عن اآلخرين، قد تجد بعض األسر 

 :فائدة في معرفة ما يلي 
 

  يتعلم العديد من األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

في صفوف دراسية عادية حيث يمكنهم التعلم من أقرانهم 

 وتعليمهم.
 

  ليس من غير الشائع أن ترى األفراد المصابون باضطراب

طيف التوحد يكملون تعليمهم بعد المدرسة الثانوية 

 ويتخرجون من الكلية.
 

  ينجح الكثير من األفراد الذين يعانون من أعراض صعبة في

 شغل وظائف في المجتمع.
 

  االستفادة من الخدمات وأوجه الدعم يساعد على تعظيم

 1.االستقاللية وتأمين أعلى المستويات من جودة الحياة

 مالحظات 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      1. AutismSociety(2016)http://www.autism-society.org/living-with

-autism/autism-through-the-lifespan 



ساعدت األبحاث مقدمي الرعاية الصحية في فهم اضطراب طيف التوحد بشكل أفضل وأدت إلى اكتشاف 

العديد من الموارد والعالجات الفعّالة. قد تؤدي التدخالت الفردية والمناسبة إلى تحقيق نتائج أفضل لألطفال 

من ذوي اضطراب طيف التوحد. وتبين أن التدخل المبكر، أو تقديم خدمات لألطفال في أسرع وقت ممكن، 

يحسن من نوعية حياة األفراد المصابين بالتوحد. قد يستمر ظهور األعراض على األفراد المصابين 

 باضطراب طيف التوحد طوال عمرهم ويحتاج بعضهم إلى رعاية وإشراف طوال حياتهم. 

أي تدخل يجب أن يُصمم خصيصاً حسب احتياجات الطفل واألسرة. المراد من الكثير من الموارد المتاحة أن 

تكون مكثفة. يجب أن تكون الخطة الموضوعة لكل طفل مرنة ومصممة خصيصاً لتحقيق أقصى استفادة من 

مواطن قوتهم وتحسين مواطن ضعفهم. قد يلزم إعادة تقييم الخطة والتدخالت المخصصة للطفل وتغييرها مع 

مرور الوقت من قِبل األسرة وفريق الرعاية، وليست كل الموارد مناسبة لكل أسرة وطفل. يقدم هذا الدليل 

 معلومات عن هذه الموارد ومعلومات أخرى.

 مالحظات

              

              

              

              

              

              

              

              

 موارد آيوا ألسرتك

 7 صفحة 



 تحتوي هذه الصفحة على أكثر الموارد والخدمات شيوعاً لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

 لالطالع على وصف ملخص لبعض التدخالت الواردة أدناه. 12و  11انظر صفحتي 

 8 صفحة 

 الموارد 

 التدخالت السلوكية المستندة إلى األدلة 

  تحليل السلوك التطبيقي(ABA) 

  التدخالت السلوكية النمائية الطبيعية، التي قد تشمل خدمات تدخالت الصحة السلوكيةBHIS) ألعضاء ،Medicaidفقط( 

 الدعائم البصرية والجداول 

  العالج السلوكي المعرفي(CBT)والعالج عن طريق إدارة الذات 
 

 تدخالت اإلحالة الطبية المستندة إلى األدلة 

 العالج الوظيفي 

 العالج الطبيعي 

 )عالج النطق )بما في ذلك عالج اللغة وتدخالت التواصل المعَزز 
 

 الخدمات التعليمية 

  خدماتEarlyACCESS  سنوات( 3)من الوالدة حتى سن 

  سنوات فما  3التربية الخاصة في الطفولة المبكرة )البرمجة من خالل مؤسسات المناطق التعليمية/ المناطق التعليمية المحلية، سن

 فوق(
 

 تنسيق دعم ورعاية األسر )إرشاد األسر( 

 جمعية التوحد بوالية آيوا 

 مركز موارد وصول األطفال المميزين(ASK) 

  برنامج آيوا المعني بالمساعدة اإلقليمية للمصابين باضطراب طيف التوحد(RAP) 
 

 الموارد المالية 

  برنامج دعم التوحد(ASP)-  51انظر الصفحة 

 Medicaidلألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة 

  إعفاءاتMedicaid 
 

 إدارة األدوية

  الدواء )الذي يتم وصفه في بعض األحيان لتقليل أعراض معينة، تشمل إيذاء النفس، االضطرابات المزاجية، العدائية، فرط

 النشاط، إلخ(
 

 تدخالت وعالجات أخرى 

 برنامج خدمات التغذية من خالل خدماتEarlyACCESSوعيادات صحة الطفل التخصصية 

 التدريب على المهارات االجتماعية 



 للطلبة من ذوي اإلعاقة الحق في التعليم الحكومي المجاني والمناسب (IDEA)  يضمن قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

)FAPE(  ًالذي يتم تقديمه في بيئة أقل تقييدا ،.(LRE)  يمكن ألولياء األمور طلب تقييم طفلهم لتحديد مدى حاجته إلى

تدريس مصمم خصيصاً وخدمات التربية الخاصة. يحدد هذا التقييم التعليمي مدى وجود إعاقة تعليمية )هل الطفل يعاني من 

تحديات يمكن أن تؤثر على تعلمه(، وال يهدف إلى إجراء تشخيص طبي. يجب أن يتضمن فريق التقييم التعليمي متخصًصا 

يمتلك خبرة في التوحد عند تقييم األطفال. حتى إذا كان قد تم إجراء تشخيص طبي لألطفال، ينبغي إتمام التقييم التعليمي 

سنوات فما فوق تحديد  3لألطفال للحصول على خدمات في المدارس الحكومية. من شأن التقييم التعليمي لألطفال في سن 

 1IEP.1مدى الحاجة إلى خطة تعليم فردية أو برنامج

 ؟ (IFSP) الخطة الفردية لخدمات األسرة 

سنوات. تبين الخطة الفردية لخدمات األسرة الخطوط العريضة  3هي خطة عالج مكتوبة مصممة خصيًصا لألطفال تحت سن 

المزمع أن يحصل عليها الطفل. معظم الخدمات المقدمة بموجب الخطة الفردية لخدمات األسرة عبارة  EarlyACCESSلخدمات

عن خدمات متمركزة حول األسرة ويتم تقديمها في المنزل. وهذا يعني أنه من المهم للغاية أن تشارك األسرة في وضع الخطة الفردية 

لخدمات األسرة، حيث أنها مصممة لدعم األسرة برمتها. ويأتي ذلك انطالقاً من االعتقاد أنه إذا حصلت األسرة على دعم أفضل فإنها 

 2ستكون مجهزة بشكل أفضل لدعم طفلها.

 ؟ (IEP) برنامج التعليم الفردي 

سنة. يقتضي القانون  3-21هو عبارة عن خطة مكتوبة تركز على احتياجات التعلم الفريدة لكل فرد من األطفال والشباب في أعمار 

ن أن يتضمن برنامج التعليم الفردي: أهدافًا تعليمية فردية وتوثيق األداء الدراسي الحالي وأنواع الدعم والخدمات والتعديالت التي يتعي

على المدرسة توفيرها لمساعدة األطفال على تحقيق أهدافهم وإجراءات تقييم مستوى التقدم نحو تحقيق هذه األهداف. تخطيط االنتقال 

 .3مشمول أيضاً في برنامج التعليم الفردي إلعداد المراهقين للحياة بعد المدرسة الثانوية

 حقوق أسرتك في بيئة تعليمية

 ...هوما هي/ 

1. SpecialEducation(2016)http://www.specialeducationguide.com/pre-k-12/what-is-special-education/legal-rights-to-services/ 

2. SpecialEducationGuide(2016)http://www.specialeducationguide.com/early-intervention/the-who-what-why-of-an-individual-family-

services-plan-ifsp 

3. Understood(2016)https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/understanding-individualized-education-programs 
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 في والية آيوا: EARLY ACCESSخدمات 

 سنوات 3من الوالدة حتى سن 

 .Early ACCESSيُطلق على التدخل المبكر في والية آيوا اسم 

تعمل األسر ومقدمي الخدمة سويًا لفهم وعالج الشواغل النمائية 

 والتطورية وأولويات األسر الخاصة بأطفالهم.

 Earlyال تحتاج األسر إلى تشخيص طبي لطلب خدمات

ACCESS  .في آيوا 

خدمات من خالل خطة فردية لخدمات   Early ACCESSتقدم 

، وقد تشمل برمجة التعليم المبكر، والعالج IFSPاألسرة، أو 

 الوظيفي، وتدريب األسر.

ال تتحمل األسر نفقات مقابل التقييم والتقويم وتنسيق الخدمات 

 ووضع الخطة الفردية لخدمات األسرة.

مع األسر لتحديد  Early ACCESSيعمل منسقو خدمات 

النفقات وطرق التسديد الخاصة بأي خدمات إضافية قد يحتاجها 

 الطفل.

على حسب التدخل أو الخدمة، فقد ال توجد نفقات أو تحسب وفقًا 

 1   لجدول الرسوم المتدرجة.

  :لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

www.educateiowa.gov/pk-12/early-childhood/

early-access 

 

 :لتقديم طلب تفضل بزيارة 

www.iafamilysupportnetwork.org/early-access-

iowa/what-is-ea  

 4371-425-888-1أو االتصال بالرقم المجاني 

1. Iowa Department of Education (2016) https://

www.educateiowa.gov/pk-12/early-childhood/early-

access  

2. Early Childhood Iowa (2016) http://

www.earlychildhoodiowa.org 

 برامج الطفولة المبكرة

 في آيوا

سنوات فما فوق، تساعد المدارس  3لألطفال في سن 

على تحديد    (AEAs)الحكومية ومؤسسات المناطق التعليمية

وتقييم األطفال للحصول على خدمات التربية الخاصة المقدمة 

 في المدارس.

حتى إذا كان األطفال ال يرتادون المدرسة، فقد يكونون 

 مؤهلين للحصول على الخدمات.

يجب على األسر االتصال بمدرستهم االبتدائية المحلية وطلب 

التحدث مع شخص يمكن أن يساعدهم في تقييم طفلهم 

للحصول على الخدمات المقدمة في المدارس، أو مع مدير 

 .المدرسة

من شأن التدخل المبكر تحسين نوعية حياة األفراد من ذوي 

 مالحظات 

      

      

      

      

      

      

      



 عالج النطق واللغة 

يُستخدم عالج النطق واللغة لمساعدة األطفال على فهم عمليات 

النطق واستخدام اللغة في المواقف االجتماعية. يمكن أن يكون 

هذا النوع من العالج مفيداً لألطفال من ذوي اضطراب طيف 

التوحد الذين قد يواجهون مشكالت في التواصل، أو األطفال 

الذين يجدون صعوبة في فهم التلميحات االجتماعية عند 

 1.التحدث مع اآلخرين

 العالج الوظيفي 

يتضمن العالج الوظيفي المهارات الجسدية والحركية وقد 

يكون مهًما لبعض األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد. 

الهدف من العالج الوظيفي تطوير مهارات االستقاللية 

 1.والرعاية الذاتية المالئمة للعمر

 العالج الطبيعي 

يركز العالج الطبيعي على مشكالت الحركة التي تسبب قيود 

في الحياة اليومية، بما في ذلك صعوبات الجلوس والمشي 

والركض والقفز. ويمكن أن يؤدي العالج الطبيعي إلى تحسين 

التناسق، وضعف توتر العضالت، والتوازن مما يؤدي إلى 

 1.تحسين الحركة العامة

 

1. Autism Speaks (2016) https://www.autismspeaks.org/what-

autism/treatment/what-treatments-are-available-speech-

language-and-motor-impairments 

2. Autism Speaks (2016) http://www.autismspeaks.org/docs/

sciencedocs/atn/atn_air-p_applied_behavior_analysis.pdf  

3. CDC (2016) http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/

treatment.html 

 التحليل السلوكي التطبيقي 

استناداً إلى احتياجات الطفل، قد يركز تحليل السلوك التطبيقي أو 

ABA  على تدريس مهارات المساعدة الذاتية أو المهارات

االجتماعية أو المهارات األكاديمية أو التواصل، أو السلوك 

 المالئم.

يحدد المعالج باستخدام تحليل السلوك التطبيقي مدى تأثير محيط 

الطفل، بما في ذلك األشخاص المحيطين به، على سلوكه. يركز 

العالج بتحليل السلوك التطبيقي على التعزيز اإليجابي، ويعلم 

األطفال كيفية زيادة سلوكياتهم المفيدة وتقليل السلوكيات التي قد 

تضر أو تتداخل مع التعلم. يستخدم تحليل السلوك التطبيقي 

 المكافآت للسلوكيات اإليجابية بدالً من التسليم بالسلوكيات 

 2السلبية.

 الصحة السلوكية 

توجد أنواع كثيرة من خدمات الصحة السلوكية لألطفال التي تُقدَم 

عادةً من قبل األخصائيين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين 

 واستشاريي الصحة النفسية.

يمكن أن يفيد هذا النوع من العالج األطفال ذوي السلوكيات 

الصعبة أو الذين يعانون من اضطرابات متزامنة، مثل اضطراب 

نقص االنتباه وفرط الحركة أو اضطرابات السلوك الفوضوية أو 

 االكتئاب أو القلق.

يمكن تقديم عالج الصحة السلوكية إلى طفل واحد أو إلى أسرته 

كلها، ويمكن أن يساعد العالج على تعلّم مهارات وسلوكيات 

 3.جديدة أو تقوية المهارات الحالية لمعالجة المشكالت السلوكية

 التدخالت الطبية المألوفة

 11 صفحة 



 المساعدة الطبية 

بعض أسر األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد مؤهلة 

Medicaid، أو 19للحصول على تمويل بموجب الباب 

الذي يمكن )MKSN(لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة 

 أن يساعد في دفع نفقات الرعاية الطبية.

تضطلع منظمات الرعاية الُمدارة بإدارة التمويل الممنوح 

، إال أن وزارة الخدمات اإلنسانية لوالية آيوا 19بموجب الباب 

 تحدد األهلية وتقوم بإدارة الطلبات.

تتوقف األهلية على الدخل أو السن أو اإلعاقة. قد تكون األسر 

، حتى إذا 19سنة مؤهلة للباب  11التي لديها أطفال أقل من 

 19كانت تمتلك تغطية تأمينية تجارية أو خاصة. قد يغطي الباب 

خدمات محددة، بما في ذلك عالج النطق، والعالج الوظيف، 

والعالج الطبيعي أو التحليل السلوكي التطبيقي أو خدمات 

 1الصحة السلوكية.

 :لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/

MKSN 

 

والمنزلية  (Respite)  إعفاء الرعاية المؤقتة

 والخدمات المجتمعية 

بأنها رعاية مؤقتة تُقدم إلى الطفل أو البالغ من  Respiteتُعرف

ذوي االحتياجات الخاصة، مما يتيح للقائم الرئيسي على رعاية 

الطفل الحصول على فترات راحة قصيرة ومخططة. تدعم 

احتياجات األسر حتى تتمكن من (Respite)الرعاية المؤقتة

رعاية أطفالها بشكل أفضل ويمكن تقديم هذه الرعاية في 

 المجتمع، أو المنزل، أو في منشأة مرخصة.

يمكن تمويل الرعاية المؤقتة من قِبل إحدى المؤسسات أو بأجور 

خاصة أو من خالل برنامج إعفاء الخدمات المنزلية والمجتمعية 

)HCBS(. 

يمكن لألسر المؤهلة لبرنامج إعفاء الخدمات المنزلية 

والمجتمعية الحصول على خدمات الرعاية المؤقتة وخدمات 

 2مجتمعية أخرى من خالل مدير الملف.

 :لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة

http://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/

hcbs 

 أنواع المساعدة المألوفة المتوفرة في آيوا

 12 صفحة 

1. Iowa Department of Human Services (2016) https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/MKSN 

2. Iowa Department of Human Services (2016) http://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hcbs/

waivers 

  ويمكن أن يُتاح الدعم المالي لتحليل السلوك التطبيقي من خالل

 . )ASP( برنامج دعم التوحد 

 للمزيد من المعلومات عن سياسات األهلية 15تفضل باالطالع على صفحة 

 وكيفية طلب هذا التمويل

https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/MKSN
https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/MKSN
http://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hcbs
http://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hcbs


 منصات التواصل االجتماعي على   RAPتواصل مع

 سجل إعجابك بنا علىFacebook 

www.facebook.com/

IowaRegionalAutismAssistanceProgram 

تابعنا علىTwitter 

@IowaRAP 

 تابعنا علىPinterest 

https://www.pinterest.com/iowarap/ 

 ؟ RAPما هو برنامج 

يقدم برنامج آيوا المعني بالمساعدة اإلقليمية للمصابين باضطراب 

استشارات سريرية مجتمعية وتوصيات  (RAP)طيف التوحد 

تخطيط الرعاية متعددة التخصصات ودعم متبادل بين األسر 

 لصالح األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

الذين يعملون مع األسر ممرضين RAPقد يشمل أعضاء فريق 

 ، وممرضين مسجلين )ARNPs(ممارسين متقدمين ومسجلين 

)RNs(.ومرشدي أسر ، 

أدوات معيارية لتحديد األطفال RNsوARNPsيستخدم

المعرضين لخطر اإلصابة باضطراب طيف التوحد ومساعدة 

 األسر على العثور على خدمات تشخيصية.

بمساعدة األسرة على الوصول إلى RAPكما تضطلع فرق

الخدمات والدعم المجتمعي لمساعدتها على تلبية احتياجاتها وتحقيق 

 أهدافها.

 تنسيق الرعاية 

األسر في آيوا على الوصول إلى خدمات  RAPتساعد فرق 

اضطراب طيف التوحد المحلية والمجتمعية استنادًا إلى 

 احتياجات وأهداف كل أسرة.

 مساعدة األسر على: RAPيمكن لفرق

 التعامل مع النظام التعليمي 

  العثور على تغطية تأمينية وخيارات تسديد لتحليل السلوك

 التطبيقي

 التواصل مع منشآت التشخيص ومقدمي الرعاية الصحية 

  التواصل مع مجموعة المناصرة أو مجموعة الدعم

 األسري

 الدعم المتبادل بين األسر 

غالباً ما يكون ألسر األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد 

 احتياجات فريدة وقد يفيدهم الحصول على أوجه دعم إضافية.

 من أكثر مصادر الدعم المجدية شخص خاض نفس التجربة.

أولياء أمور أو  RAPيعتبر جميع مرشدي األسر في برنامج 

مقدمي رعاية لطفل أو شاب لديه احتياجات رعاية صحية 

خاصة. يستمع مرشدو األسر إلى مخاوف األسر ويشاركون 

تجاربهم الخاصة ويقدمون المساعدة في التعامل مع النظم 

 لألسر.

 ربط أطفال وأسر آيوا بالموارد المجتمعية 

 13 صفحة 

https://www.pexels.com/photo/girl-with-blonde-hair-and-wearing-blue-and-white-plaid-dress-and-capturing-picture-during-daytime-189857/


 14 صفحة 

 أويلوين 
319-213-4135 

 أوتوموا 
641-612-1145 

 سو سيتي
712-224-5437 

 سبنسر 
712-264-6362 

 بيتيندورف 
563-344-2250 

 كارول 
712-792-5530 

 كلينتون 
563-243-0292 

 كاونسل بلفس 
712-309-0041 

 كريستون 
641-712-9500 

لالطالع على معلومات خاصة عن  www.chsciowa.orgيُرجى زيارة
المركز اإلقليمي لعيادات صحة األطفال التخصصية، والبرامج والخدمات 

األخرى الُمتاحة لألطفال والشباب من ذوي احتياجات الرعاية الصحية الخاصة 
 وأسرهم.

 ديكورا 
563-312-1277 

 دي موين 
515-521-2571 

 دوبوك 
563-556-3700 

 فورت دودج 
515-955-1326 

 ميسون سيتي 
641-424-0030 

 المكتب المركزي  

 مدينة آيوا سيتي 
 1-166-219-9119رقم الهاتف المجاني: 

 1تحويلة 

جميع  RAPتخدم فرق 

 المقاطعات بوالية آيوا 

www.chsciowa.org/rap 



 سياسات األهلية العامة لالستفادة من برامج دعم التوحد

  سنة في وقت تقديم الطلب 14سن الطفل أقل من 

  التشخيص باضطراب طيف التوحد من قِبل طبيب نفسي لألطفال، أو طبيب متخصص في النماء لدى األطفال، أو

 اختصاصي علم نفس سريري.

  شهر من تاريخ تقديم الطلب. 24تم التشخيص خالل 

  مؤهل لتغطيةغير الطفلMedicaid .أو تغطية بموجب برنامج تأمين تجاري 

 .تختلف وثائق التأمين الفردية والجماعية 

  فرقRAP  متاحة لمساعدة األسر على تقديم طلبات االستفادة من برنامج دعم التوحد ودراسة خيارات

 التغطية التأمينية لألسر

  أن ينطبق على األسرة مستوى الفقر االتحادي)FPL( المحدد في السياسات الخاصة بالدخل )يجب أن يقل الدخل عن

 % من مستوى الفقر المحدد اتحاديًا(500

 تعبئة طلب 

للحصول على معلومات إضافية وللمساعدة على RAPاتصل بأحد أعضاء فريق  
 تعبئة طلب

Iowa-RAP@uiowa.edu  

 1.، تحويلة9119-219-166-1الرقم المجاني 

 Iowa-RAP@uiowa.eduالبريد اإللكتروني: 

 .ASP، أنشأت الجهة التشريعية في آيوا برنامًجا معنيًا بدعم التوحد على مستوى الوالية أو برنامج 2013في عام 

لبعض األطفال في آيوا الذين تم )ABA(يقدم هذا البرنامج التمويل لألطفال والشباب للحصول على عالج تحليل السلوك التطبيقي 

 تشخيص إصابتهم باضطراب طيف التوحد.

دوالر سنويًا للحصول على خدمات العالج باستخدام تحليل السلوك التطبيقي  36,000يحصل األطفال المؤهلون على مبلغ يصل إلى 

 دوالر. 72,000شهر، على أال يتجاوز إجمالي المبلغ  24لمدة 

 برنامج دعم التوحد

 15 صفحة 
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 16 صفحة 



 جمعية التوحد 
www.autism-society.org/ 

 جمعية التوحد هي مجموعة مناصرة تعمل على زيادة الوعي العام حول المشكالت اليومية التي تواجه األفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد.

ل يقدم هذا الموقع اإللكتروني معلومات موثوقة عن مجموعة كبيرة من الموضوعات، تشمل الموارد القانونية والتخطيط المستقبلي ألسر األطفا

 من ذوي اضطراب طيف التوحد.

 موارد إضافية 

 Autism Speaks  الصادر من  (First 111 Days)يوم  111أول    دليل

 متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية((

www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/100-day-kit 

والذي يستهدف األسر التي تم تشخيص AutismSpeaksالصادر من  First 500 Days دليل 

سنوات وأقل لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من  4أطفالها حديثاً صدر خصيصاً ألسر األطفال في سن 

 المائة يوم التي تعقب تشخيص طفلهم بالتوحد. 

 جمعية التوحد بوالية آيوا 

http://autismia.com/ 

 يقدم معلومات عن الخدمات وأوجه الدعم والبرامج وجهود المناصرة في والية آيوا المتعلقة باضطراب طيف التوحد.

 (RAP)برنامج آيوا المعني بالمساعدة اإلقليمية للمصابين باضطراب طيف التوحد 

www.chsciowa.org/rap 

يقدم استشارات سريرية وتخطيط الرعاية متعددة التخصصات وتوصيات ودعم فيما بين األسر في المجتمع لصالح األطفال من ذوي اضطراب 

 طيف التوحد وأسرهم.

 البرنامج المنزلي للصحة المتكاملة لألطفال 

http://dhs.iowa.gov/ime/providers/integrated-home-health 

يوفر خدمات تنسيق الرعاية والدعم المتبادل بين األسر إلى األطفال والشباب، المؤهلين لالستفادة من 

Medicaid .وممن لديهم احتياجات ماسة للصحة النفسية، وأسرهم 

 17 صفحة 



 Sesame Street and Autism:مؤسسة 

SeeingtheAmazinginAllChildren-http://autism.sesamestreet.org/ 

 تقدم لألسر طرقًا للتغلب على التحديات المألوفة وتبسط األنشطة اليومية وتوطد خطاب توكيدي حول التوحد لجميع األطفال واألسر.

 مايو كلينك 

www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/basics/

definition/con-20021141 

 .معلومات عن تشخيص اضطراب طيف التوحد وعالجاته والنتائج والدعم

 موارد إضافية

 لألطفال، مستشفيات جامعة آيوا  Stead Familyمركز التوحد التابع لمستشفى

https://uichildrens.org/medical-services/autism 

 .تقدم تقييمات، وتوصيات عالجية ورعاية ومتابعة مستمرة لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم

 /ASKhttp://askresource.org- مركز موارد 

)استفادة األطفال المميزين( هو مركز رئيسي متخصص في التدريب والمعلومات ASKمركز موارد

 والمناصرة ألسر األطفال والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة في آيوا.

 NAMI(www.nami.org-( التحالف الوطني لألمراض النفسية 

 يقدم موارد التعليم والمناصرة لتحسين حياة األفراد المصابين بأمراض نفسية.

 18 صفحة 
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 21 صفحة 



في وزارة الصحة )HRSA(حصل هذا المشروع على دعم جزئي من إدارة الموارد والخدمات الصحية 

، المنحة المنفذة من قِبل الوالية H6MMC27431-01-01بموجب المنحة رقم )HHS(والخدمات اإلنسانية 

. بلغت القيمة األطفال والشباب من ذوي اضطراب طيف التوحد واإلعاقات النمائية األخرىلتحسين خدمات 

 591,436مبلغ  2017مارس  31حتى  2014سبتمبر  1اإلجمالية للمنحة المخصصة للمشروع للفترة من 

 دوالر.

ال ينبغي تفسير هذه المعلومات أو المحتوى على أنها موقف رسمي أو سياسة تتبناها، أو يُستشف منها أي 

 موافقة من إدارة الموارد والخدمات الصحية أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية أو الحكومة األمريكية.

 إقرار التمويل 





 عيادات صحة األطفال التخصصية 

 :لمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ 

 

 المكتب المركزي 

 برنامج آيوا المعني بالمساعدة اإلقليمية للمصابين باضطراب طيف التوحد

 قسم صحة الطفل والمجتمع

 عيادات صحة الطفل التخصصية

 SteadFamilyقسم طب األطفال في 

100HawkinsDrive,247CDD 

IowaCity,IA52242 

 

 1تحويلة،9119-219-166-1رقم الهاتف المجاني: 

 Iowa-RAP@uiowa.eduالبريد اإللكتروني: 

 www.chsciowa.org/rapالموقع اإللكتروني: 

ضمان نظام لرعاية األطفال والشباب من ذوي احتياجات الرعاية 
 الصحية الخاصة في آيوا

 

من قِبل جامعة آيوا، وقسم طب األطفال  (RAP)يُدار برنامج آيوا المعني بالمساعدة اإلقليمية للمصابين باضطراب طيف التوحد

، وقسم صحة الطفل والمجتمع، وعيادات صحة الطفل التخصصية. يُقدم الدعم من وزارة التعليم لوالية آيوا، SteadFamilyفي 

 ووزارة الصحة العامة لوالية آيوا، ووالية آيوا.

تحظر جامعة آيوا التمييز في التوظيف والبرامج التعليمي واألنشطة على أساس العرق أو األصل القومي أو اللون أو الطائفة أو 

الدين أو الجنس أو السن أو العجز أو وضع المحاربين القدامى أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التفضيالت المتعلقة 

باالنتماءات. كما تؤكد الجامعة على التزامها بالمساواة في إتاحة الفرص والوصول لمرافق الجامعة. لمزيد من المعلومات، اتصل 
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