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إدارة برنامج المساعدة اإلقليمية للمصابين  CHSCتتولى عيادات 

تتلقى الدعم من إدارات آيوا المعنية  (RAP)باضطراب طيف التوحد 

 بالتعليم والخدمات البشرية والصحة العامة، ومن والية آيوا.

تحظر جامعة آيوا التمييز في التوظيف واألنشطة والبرامج التعليمية على 

أساس العرق أو األصل القومي أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الجنس أو 

العمر أو اإلعاقة أو وضع الخدمة العسكرية أو التوجه الجنسي أو الهوية 

الجنسية أو التفضيالت االرتباطية. كما تؤكد الجامعة على التزامها 

بالمساواة في إتاحة الفرص والوصول لمرافق الجامعة. لمزيد من 

 ).519( 555-0705المعلومات، اتصل بمكتب تكافؤ الفرص والتنوع، 

 بيتيندورف

 585-544-2250 

 كارول

712-792-5550 

 كلينتون

585-245-0292 

كاونسل بلوفس 

0041-509-712 

 كريستون

841-762-9500 

 ديكوراه

585-562-1277 

 دي موين

 2571-526-515 

 دوبوك

585-558-5700 

 فورت دودج

 515-955-6528 

ميسون سيتي 

841-424-0050 

 أولواين

519-265-4155 

 أوتوموا

841-862-6145 

 سو سيتي

 712-224-5457 

 سبنسر

712-284-8582 

 

 المكتب المركزي

 آيوا سيتي

 1، تحويلة 688-219-9119

 المراكز اإلقليمية

للحصول على خدمات برنامج المساعدة 
اإلقليمية للمصابين باضطراب طيف التوحد       

(RAP اتصل بالمركز اإلقليمي لعيادات صحة ،)
 (، أو اتصل بالرقمCHSCالطفل التخصصية )

 1, تحويلة 1-866-219-9119

 توفير الموارد المجتمعية لألطفال واألرس



ما هو برنامج المساعدة اإلقليمية للمصابين 
 (؟RAPباضطراب طيف التوحد )

يقدم برنامج المساعدة اإلقليمية للمصابين 

( لألسر الخدمات من RAPباضطراب طيف التوحد )

أجل أطفالهم الذين يعانون من اضطراب طيف 

 ).ASDالتوحد )

الذين  RAPيتألف أعضاء فريق برنامج 
 يعملون مع األسر من:

 ( ممرضات ممارسات مسجالت متقدماتARNPs( 

 ( ممرضات مسجالتRNs( 

 ( مرشدي األسرFNs( 

أدوات فحص موحدة  RAPيستخدم فريق برنامج 

لتحديد األطفال المعرضين لخطر اإلصابة 

ويقدمون المساعدة لألسر  ASDباضطراب طيف 

 في الحصول على الخدمات التشخيصية.

بضمان وصول جميع  RAPيلتزم فريق برنامج 

 21و 0مواطني والية آيوا ممن تتراوح أعمارهم بين 

لخدمات  ASDعاماً ويعانون من اضطراب طيف 

 .تنسيق الرعاية والدعم األسري في مجتمعهم

 تنسيق الرعاية

المساعدة ألسر والية   RAPيقدم فريق برنامج 

في منطقتهم  ASDآيوا للوصول إلى خدمات 

 المحلية.

كما يقوم الفريق بتنسيق الرعاية وفقاَ الحتياجات 

 كل أسرة وأهدافها.

تقديم المساعدة  RAPيستطيع فريق 
 لألسر فيما يلي:

 الحصول على المعلومات الخاصة بالتوحد 

  االتصال بالمرافق التشخيصية ومقدمي

 الرعاية الصحية

  اكتشاف خيارات التغطية التأمينية والسداد

للتحليل السلوكي التطبيقي واالحتياجات 

 األخرى

 تصفح النظام التعليمي 

  إيجاد مجموعة تأييد ومواالة أو مجموعة دعم

 أسري

تابع برنامج آيوا المعني بالمساعدة 
اإلقليمية للمصابين باضطراب طيف 

 )RAP):التوحد 

 

 
 الدعم ما بين العائالت

 

إن األسر التي تقوم بتنشئة طفالً يعاني من 

غالباً ما يكون لديها احتياجات  ASDاضطراب طيف 

فريدة من نوعها، وقد تستفيد من الدعم 

 اإلضافي.

هم  RAPإن مرشدي األسر التابعين لبرنامج 

موظفون عاملون من آباء األطفال ذوي احتياجات 

الرعاية الصحية الخاصة، أو من مقدمي الرعاية 

 األولية لهم.

 ويتمتعون بخبرات وتحديات مماثلة.

يستمع مرشدو األسر إلى مخاوفك وشواغلك 

 ويقدمون الدعم العاطفي.

بمساعدة كل أسرة  RAPويلتزم أفراد فريق برنامج 

 في الحصول على مستوى الدعم المنشود.

 

يقدم فريق برنامج المساعدة اإلقليمية 
( RAPللمصابين باضطراب طيف التوحد )

المساعدة لألسر في استكشاف خدمات 
وسبل الدعم المحلي من أجل األطفال 

والشباب الذين يعانون من اضطراب طيف 
 ).ASDالتوحد )

   RAPلمعرفة المزيد عن برنامج
يرجى االتصال برقم الهاتف 

 المجاني: 
1، تحويلة 9119-219-866-1  

Iowa-RAP@uiowa.edu 


