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سنوات للتخطيط الستراتيجية اإلسكان وتنفيذها10إلى 5معظم األُسر حوالي تستغرق 

ستحتاج إلى خارطة طريق•

وال تنس الشطيرة•



سنوات10إلى 5مخطط زمني من 

خارطة طريق اإلسكان

االنتقال
رات انتقل، ووفّق المها: نفذ خطة اإلسكان

وأنظمة الدعم على المكان الجديد، وأضف

كان أي خدمات إضافية قد تجدها مناسبة للم

.  الجديد

5

تقييم المهارات وأوجه الدعم
نه حدد المهارات التي يملكها فرد األسرة أو يمك

اكتسابها، وكذلك األمور التي سيحتاج إلى

.  المساعدة أثناء القيام بها أو فعلها من أجلهم
(في أسرع وقت ممكن)

1

اإلدراج على القوائم
أدرج الفرد على قوائم انتظار 

األعمار من . )اإلسكان المناسبة

(22إلى 18

2
التقديم على االستحقاقات

خدمات تقّدم بطلب للحصول على ال

تي الداعمة واالستحقاقات نقدية ال

مار األع. )يمكن االنتفاع بها حاالً 

(22إلى 18من 

3

تنمية المهارات

طّور . ليًاقُم بتنمية مهارات الحياة اليومية واستخدمها فع

رد ونفّذ أنظمة للتعامل مع المهارات التي سيحتاج ف

ظار أثناء انت. )أسرتك المساعدة فيها أو فعلها من أجله
(ناسكإلا

4

قالب الطريق

Showeet.com©حقوق النشر 



المحطة األولى في خارطة الطريق هي تقييم المهارات وأوجه الدعم الذي •
.سيحتاجه فرد أسرتك للعيش بشكل مستقل قدر اإلمكان

لمشاركة وحتى في المنازل الجماعية، ينبغي أن يكون الفرد قادًرا على ا•
.بصورة مجدية في األنشطة اليومية

كن للطفل يم. يمكنك بدء هذا التقييم في أي وقت والعمل على النتائج فوًرا•
ن تكون بحلول سن المراهقة، يجب أ. الصغير حتّى العمل على تنمية مهاراته

.امقد قطعت شوًطا كبيًرا في هذه العملية ويجب إعادة تقييمها بانتظ

:من هنااعرف المزيد وابدأ•
https://autismhousingpathways.org/roadmap-1-assess-skills-

and-supports/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-1-assess-skills-and-supports/


.  لغعاًما، يمكنه اإلدراج على قوائم انتظار السكن كبا18فور بلوغ الفرد •
عاًما، ولذلك فإنه 12إلى 4يمكن أن يبلغ االنتظار على هذه القوائم من 

ل إذا كنت تظن أن فع. من المنطقي اإلدراج عليها في أقرب وقت ممكن
:ذلك قد يكون من السابق ألوانه، ففكر قليًًل في هذه النقاط

تقرار حتى بعد حصول فرد أسرتك على سكن، فقد تستغرق عملية االس•
.وفهم األنظمة الداعمة خمس سنوات

.من المحتمل أن تشارك بشكل كبير في عملية االستقرار•

كم عمرك في تلك المرحلة؟•

:من هنااعرف المزيد وابدأ•
https://autismhousingpathways.org/roadmap-2-get-on-lists/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-2-get-on-lists/


وتشمل . عاًما18يمكن التقديم على العديد من االستحقاقات فور بلوغ فرد أسرتك •
:ومن األمثلة على ذلك. اإلعانات النقدية، فضًّل عن تمويل الخدمات الداعمة

وتأمين الضمان االجتماعي (SSI)النقدية، مثل دخل الضمان التكميلياالستحقاقات •
(EAEDC)والمساعدة الطارئة للمسنين وذوي اإلعاقة واألطفال(SSDI)من العجز

ولجنة إعادة التأهيل (DDS)الخدمات التنمويةإدارةالخدمات الداعمة، مثل •
MassHealthو(MRC)بماساتشوستس

:التي تشملبرامج استحقاق محددة لدفع تكاليف الدعم،  MassHealthلدى •

الرعاية البديلة للبالغين/ الرعاية األسرية للبالغين •

خدمات العناية الشخصية•

: من هنااعرف المزيد وابدأ•
https://autismhousingpathways.org/roadmap-3-apply-for-benefits/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-3-apply-for-benefits/


.المهارات الحياتية ضرورية للنجاح في اإلسكان•

سواء كانت هذه المهارة هي االستحمام أو إخراج القمامة أو أخذ كشوف •
رتك تعلّم الحسابات المصرفية إلى اجتماع إعادة تأهيل اإلسكان، سيحتاج فرد أس

.المهارات والحصول على الدعم واألنظمة الداعمة

ن محاولة يٌفّضل تنمية هذه المهارات وممارستها أثناء انتظار اإلسكان، عوًضا م•
.اتعلّمها الحقً 

:من هنااعرف المزيد وابدأ•
https://autismhousingpathways.org/roadmap-4-build-skills-

supports-and-systems/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-4-build-skills-supports-and-systems/


اصة عندما يأتي دورك في قائمة اإلسكان، فذلك وقت تنفيذ خطة اإلسكان الخ•
:  وخطوات هذه المرحلة كالتالي. بك

طلب أي ترتيبات تيسيرية معقولة مطلوبة •

:التواصل مع الهيئات األخرى ذات الصلة، مثل•

د؛إدارة الخدمات التنموية إلعادة تقييم الخدمات واألنظمة الداعمة في المكان الجدي•

حال)وكالة مقّدم خدمة الرعاية األسرية للبالغين أو خدمات الرعاية الشخصية •
إلعادة الخدمات واألنظمة الداعمة الدعم في المكان الجديد؛ و( استخدامها

.إدارة البناء المحلية إذا كنت ستستخدم قسيمة في وحدة ملحقة•

.هذا وقت بدء تعميم المهارات والخدمات واألنظمة الداعمة على الموقع الجديد•
د من وربما تجد أيًضا أن فرد أسرتك بحاجة إلى دعم إضافي وتنفيذ المزي

.الخدمات

:من هنااعرف المزيد وابدأ•
https://autismhousingpathways.org/roadmap-5-move-in/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-5-move-in/


فف إذا استطعت، خ)الخدمات المدفوعة ذاتيًا هي التوابل واإلضافات 

(منها قدر اإلمكان
تكلفة إذا كان فرد أسرتك بحاجة إلى دعم إضافي، فقد تضطر إلى دفع•

جزء منه

الخدمات الممولة من الحكومة هي قطعة اللحم
أو االستحقاقات ، MassHealthو(DDS)ويمكن أن تشمل الخدمات من إدارة الخدمات التنموية•

(SNAP)الفيدرالية، مثل الضمان االجتماعي وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية

السكن الميسور التكلفة أو المدعوم هو قطعة الخبر السفلية
ةالدعم قد يكون مرتبط بوحدة بعينها أو قد يكون قسيمة محمول•

ةيوالدعم غير المدفوع من األسرة واألصدقاء هو قطعة الخبز العل

اإلسكان المدعوم عبارة عن شطيرة



لماذا: الدفع الذاتي

:لماذا•
مهارات العيش أحيانًا ينجح األفراد في برامج االنتقال ولكنهم يفشلون في نقل•

.  بشكل مستقل أو مع رفقاء السكن، ويكونوا بحاجة إلى دعم إضافي

ود نعم، اإلرهاق التوحدي موج. أحيانًا يفقد الناس المهارات بمرور الوقت•
.يوحقيق



متى وكيف: الدفع الذاتي

:متى وكيف•
:يجد بعض الناس أنه من المنطقي العمل بطريقة تدريجية•

البدء ببرنامج انتقال•

االنتقال إلى وضع معيشي جماعي خاص•

وفي كثير . دوالر شهريًا6,000دوالر شهريًا إلى 1,000هذه التكلفة متفاوتة للغاية، فهي تبدأ من •
عكس على)من األحيان، يمكن استخدام قسيمة اإلسكان المحمولة لدفع تكاليف الجزء الخاص بالسكن 

.، أو في بعض الحاالت، توجد قسيمة للمشروع وتكون مرتبطة بالوحدة(الخدمات

وأخيًرا، االنتقال إلى العيش المستقل مع خدمات وأنظمة الدعم الخاصة باإلضافة إلى خدمات•
وأنظمة الدعم العامة

يةبشكل عام، أسعار خدمات وأنظمة الدعم الخاصة في الساعة أكثر مما ستدفعه إدارة الخدمات التنمو•
(DDS)

:ضلكومن األمثلة على •

•AANE’s LifeNet (https://www.aane.org/lifenet/) 

•BILT (https://biltne.org)

https://www.aane.org/lifenet/
https://biltne.org/
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وإخالء مسؤولية المؤلف AUTISM HOUSING PATHWAYSمنظمة

ال ضمانات

.أو المؤلف أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بهذا المستند أو المعلومات والمواد الواردة فيه/و Autism Housing Pathwaysال تقدم منظمة. دون أي تعهدات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية" كما هو"هذا المستند مقّدم بحالته 

.أو المؤلف أن المعلومات الواردة في هذا المستند كاملة أو صحيحة أو دقيقة أو غير مضللة/و Autism Housing Pathwaysودون المساس بعمومية الفقرة السابقة، ال تضمن منظمة

.إذا كنت بحاجة إلى مشورة فيما يتعلق بأي مسألة قانونية أو مالية، فيجب عليك استشارة متخصص. ال يتضمن هذا المستند ما يشكل، أو يقصد به أن يشكل، نصيحة من أي نوع

حدود المسؤولية

:فيما يتعلق بمحتويات هذا المستند أو استخدامه أو فيما يتصل به عن أي( سواء بموجب قانون االتصال أو قانون األضرار أو غير ذلك)أو المؤلف لن يتحمًل أي مسؤولية تجاهك /و Autism Housing Pathwaysمنظمة

خسارة مباشرة؛-

خسارة غير مباشرة أو خاصة أو تبعية؛ أو -

.أو الشهرة أو فقدان أو تلف المعلومات أو البياناتمعةخسائر تجارية أو خسارة في اإليرادات أو الدخل أو األرباح أو المدخرات المتوقعة أو خسارة العقود أو العًلقات التجارية أو خسارة الس-

.أو المؤلف صراحة بالخسارة المحتملة/و Autism Housing Pathwaysتنطبق حدود المسؤولية هذه حتى إذا تم إخطار منظمة

االستثناءات

.ال يتضمن هذا المستند ما يستبعد أو يحد من أي ضمان ضمني من غير القانوني استبعاده أو تقييده

المعقولية

.استخدامك لهذا المستند يعني أن توافق على أن االستثناءات وحدود المسؤولية المنصوص عليها في إخًلء المسؤولية هذا المستند معقولة

.إذا كنت ال تعتقد أنها معقولة، فعليك عدم استخدام هذا المستند

األطراف األخرى

أو مديريها أو موظفيها أو Autism Housing Pathwaysمنظمةأنت توافق على أنك لن ترفع أي دعاوى شخصية ضد مسؤولي . لها مصلحة في الحد من المسؤولية الشخصية لمسؤوليها وموظفيهاAutism Housing Pathwaysمنظمةأنت توافق على أن 

.أعضائها فيما يتعلق بأي خسائر تتكبدها فيما يتعلق بهذا المستند

وموظفيها ووكًلئها والشركات التابعة لها وخلفائها Autism Housing Pathwaysمنظمةستند ستحمي مسؤولي الممع عدم اإلخًلل بما ورد في الفقرة السابقة، فإنك توافق على أن قيود الضمانات والمسؤولية المنصوص عليها في إخًلء المسؤولية في هذا 

.نفسها والمؤلفAutism Housing Pathwaysمنظمةوالمتنازل لهم والمقاولين من الباطن باإلضافة إلى 

األحكام غير القابلة للتنفيذ

.فذلك لن يؤثر على قابلية تنفيذ األحكام األخرىه، إذا كان أي حكم من األحكام الواردة في إخًلء المسؤولية هذا غير قابل للتنفيذ أو وجد أنه غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول ب

مستند إخالء المسؤولية

.freenetlaw.comوتوزيعه بواسطة contractology.comبواسطةمستند إخًلء المسؤولية هذا مبني على نموذج قانوني تم إنشاؤه 

http://www.autismhousingpathways.org/
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