خط المساﻋدة
Take Charge
معﻠومات ﻋن اﻻﺣتياﺟات الخاصﺔ والصحﺔ
 24ﺳاﻋﺔ ﻓﻲ اليوم
 7أيام ﻓﻲ اﻷﺳبوع

إن كان لديك ﺣالﺔ طارئﺔ،
ﺑﺮﺟاء اﻻتصال ﻋﻠﻰ
الخط الساخن
at 800-241-4949.

ﺑﺮﺟاء تسجيل الدخول ﻋﻠﻰ  ، www.thearcww.orgﺛﻢ
الضغط ﻋﻠﻰ أيقونﺔ خط المساﻋدة ﻓﻲ أﻋﻠﻰ الصفحﺔ من أﺟل
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أكثﺮ من  200موﺿوع ﺣول اﻻﺣتياﺟات الخاصﺔ
والصحﺔ.

تتوﻓﺮ المعﻠومات ﻋﻠﻰ موﻗﻊ مﺆﺳسﺔ  The Arcوهو
 . www.thearcww.orgإن كان لديك أﺳئﻠﺔ أو تود أن تﻄﻠﺐ
نشﺮات خط المساﻋدة ،يمكنك اﻻتصال ﻋﻠﻰ 734-729-9100
أو المﺮاﺳﻠﺔ ﻋبﺮ البﺮيد اﻹلكتﺮونﻲ info@thearcww.org

ﻗﻢ ﺑزيارتنا ﻋﻠﻰ
www.thearcww.org
لﻼطﻼع ﻋﻠﻰ موﺿوﻋات خط المساﻋدة!

ﺳوف يوﻓﺮ لك خط المساﻋدة  Take Chargeمعﻠومات ﻋامﺔ ﻋن كل موﺿوع
 ،وكذلك كيفيﺔ اﻻتصال ﺑشخص ما لﻠحصول ﻋﻠﻰ معﻠومات إﺿاﻓيﺔ و  /أو
المساﻋدة.

تداﻓﻊ مﺆﺳسﺔ  The Arc of Western Wayne Countyﻋن
الحقوق والمشاركﺔ الكامﻠﺔ لجميﻊ اﻷطفال والبالغين ذوي اﻹﻋاﻗﺔ
الذهنيﺔ والتنمويﺔ.

خدمات لﻸشخاص المصابين باﻷمراض العقلية
طﻠﺐ العﻼج من المﺮض العقﻠﻲ
القبول ﺑواﺳﻄﺔ شهادة طبيﺔ
القبول ﺑواﺳﻄﺔ التماس
العﻼج المجتمعﻲ التأكيدي
العﻼج التﻄوﻋﻲ
العﻼج اﻹلزامﻲ
خدمات العﻼج السﻠوكﻲ لﻠمﺮﺿﻰ الخارﺟيين
معالجﺔ المﺮﺿﻰ الخارﺟيين
ﺑﺮامج النوادي الصحيﺔ
ﺑﺮامج العﻼج اليومﻲ
مﺮاكز الزيارة
إﻋادة التأهيل النفسﻲ
العﻼج لﻠمﺮﺿﻲ المقيمين
الشفاء
مﺆﺳسﺔ الصحﺔ العقﻠيﺔ ﻓﻲ ميتشغان
الوصاية وبدائل الوصاية
ما هﻲ الوصايﺔ؟
ما هﻲ الوﻻيﺔ؟
أنواع الوصايﺔ ﻋﻠﻰ اﻷشخاص ذوي اﻹﻋاﻗات النمائيﺔ
أنواع الوصايﺔ ﻋﻠﻰ اﻷشخاص المصاﺑين ﺑاﻷمﺮاض
العقﻠيﺔ
وكبار السن.
كيف تﻄﻠﺐ الوصايﺔ ﻋﻠﻰ اﻷشخاص ذوي اﻹﻋاﻗات
النمائيﺔ
كيف تﻄﻠﺐ الوصايﺔ ﻋﻠﻰ اﻷشخاص المصاﺑين
ﺑاﻷمﺮاض العقﻠيﺔ
وكبار السن.
التعديﻼت ﻓﻲ الوصايﺔ
الممثل المستفيد
رﻋايﺔ ذوي اﻻﺣتياﺟات الخاصﺔ
اﻷمﺮ اﻻﺣتﺮازي
الدﻓاع ﻋن اﻷشخاص ذوي اﻹﻋاﻗات النمائيﺔ واﻷمﺮاض
العقﻠيﺔ
والدﻓاع ﻋن كبار السن
التوكيل القانونﻲ
محام ﻋن المﺮيض
تعيين
ٍ

الدعم المالﻲ
إدارة الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ
ما هو دخل الضمان التكميﻠﻲ؟
كيفيﺔ طﻠﺐ دخل الضمان التكميﻠﻲ
دخﻠك ودخل الضمان التكميﻠﻲ
ما هو تأمين الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ﻋﻠﻰ ذوي اﻻﺣتياﺟات
الخاصﺔ؟
أﻗساط الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ﻋﻠﻰ ذوي اﻻﺣتياﺟات
الخاصﺔ
ما هو مفهوم الﺮﻋايﺔ الﻄبيﺔ؟
هيئﺔ وﻻيﺔ ميتشغان لﻠخدمات اﻹنسانيﺔ
ما هﻲ المساﻋدة الﻄبيﺔ )الميدكيد(؟
طﻠﺐ المساﻋدة الﻄبيﺔ
أمﻼكك والمساﻋدة الﻄبيﺔ
ما هﻲ المساﻋدة الﻄبيﺔ المقدمﺔ؟
ما هﻲ خدمات المساﻋدة المنزليﺔ لﻠبالغين
طﻠﺐ المساﻋدة المنزليﺔ لﻠبالغين
كوﺑونات الﻄعام
معونﺔ دﻋﻢ لﻸﺳﺮة
خدمات صحيﺔ خاصﺔ لﻸطفال
التعليم الخاص
أهﻠيﺔ التعﻠيﻢ الخاص
لجنﺔ خﻄﺔ التعﻠيﻢ الفﺮدي
ﺑﺮنامج التعﻠيﻢ الفﺮدي
ﻋمﻠيﺔ الﻄﻠبات اﻹداريﺔ
ﺟﻠسﺔ اﻻﺳتماع القانونيﺔ
ما هو الوﺿﻊ اﻻنتقالﻲ؟
الوﺿﻊ اﻻنتقالﻲ وﺑﺮنامج التعﻠيﻢ الفﺮدي
خدمات الوﺿﻊ اﻻنتقالﻲ
ﺑيئﺔ أﻗل ﻗيودا
موارد اﻵﺑاء
وكالﺔ الخدمات التعﻠيميﺔ اﻹﻗﻠيميﺔ ﻓﻲ مقاطعﺔ واين
خدمات المﺮاﺣل المبكﺮة
ﺑﺮنامج البدايﺔ المبكﺮة

العمل
خدمات إﻋادة التأهيل
توظيف اﻷشخاص ذوي اﻻﺣتياﺟات الخاصﺔ
تصﺮيح العمل
مزايا المساﻋدة ﻓﻲ التخﻄيط والتواصل مﻊ المجتمﻊ
ﻋمل ذوي اﻻﺣتياﺟات الخاصﺔ
العمل اﻷﺳاﺳﻲ المدر لﻠﺮﺑح

مؤسسات الصحة العقلية ﻓﻲ المجتمع
Detroit Wayne Integrated Health Network
Intake Process

حقوق المتلقﻲ
ﺣقوق المتﻠقﻲ
ﺣقوﻗك ﻓﻲ اﻹشعار
ﺣقوﻗك ﻓﻲ المواﻓقﺔ
ﺣقوﻗك ﻓﻲ اﻷهﻠيﺔ
ﺣقوﻗك ﻓﻲ الكﺮامﺔ واﻻﺣتﺮام
ﺣقوﻗك ﻓﻲ ﻋدم اﻹﺳاءة واﻹهمال
ﺣقوﻗك ﻓيما يتعﻠق ﺑبصمات اﻷصاﺑﻊ والصور والبﺮامج
السمعيﺔ والمﺮئيﺔ واﺳتخدام الزﺟاج اﻷﺣادي
ﺣقوﻗك ﻓﻲ الخصوصيﺔ
ﺣقوﻗك ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳجﻠك
ﺣقوﻗك البيئيﺔ والمدنيﺔ
ﺣقك ﻓﻲ العﻼج
ﺣقك ﻓﻲ التخﻄيط المتمﺮكز ﻋﻠﻰ الشخص
ﺣقوﻗك ﻓﻲ البﺮيد والتﻠيفون والزيارة والعقيدة ومختﻠف
المواد
ﺣقوﻗك ﻓﻲ المﻠكيﺔ الشخصيﺔ
ﺣقوﻗك ﻓﻲ المال
ﺣقوﻗك ﻓﻲ ﺣﺮيﺔ الحﺮكﺔ
كيف يمكنك تقديﻢ شكوى ﺣول ﺣقوق المتﻠقﻲ
اﻻﺳتفسار ﺣول ﺣقوق المتﻠقﻲ
كيفيﺔ اﺳتئناف ﻗﺮار ﺣول ﺣقوق المتﻠقﻲ
ما هﻲ ﺣقوق المتﻠقﻲ الﻄبيﺔ؟

المنظمات المناصرة
مﺮكز الجاليﺔ العﺮﺑيﺔ لﻠخدمات اﻻﻗتصاديﺔ واﻻﺟتماﻋيﺔ
)(ACCESS
المجﻠس العﺮﺑﻲ اﻷمﺮيكﻲ والكﻠدانﻲ
The Arc of Western Wayne County
The Arc of Northwest Wayne County
The Arc Detroit
ARC Downriver
The Arc Dearborn Dearborn Heights
The Arc Michigan
ﺟمعيﺔ مﺮﺿﻰ التوﺣد ﻓﻲ ميشيغان
الﺮاﺑﻄﺔ القوميﺔ لﻠمﺮﺿﻰ العقﻠيين ﺑوﻻيﺔ ميتشغان
Michigan Protection and Advocacy
United Cerebral Palsy of Metro Detroit
خدمات لﻸشخاص ذوي اﻹعاقات النمائية
مبدأ تقﺮيﺮ المصيﺮ
التخﻄيط المتمﺮكز ﻋﻠﻰ الشخص
تنسيق ﺳبل الدﻋﻢ
العنايﺔ البديﻠﺔ المﺆﻗتﺔ
الوﺳائل البديﻠﺔ لتسويﺔ المنازﻋات
ﺟﻠسﺔ اﺳتماع نزيهﺔ ﺣول ﺑﺮنامج الميدكيد
التيسيﺮ المستقل لﻠخﻄﺔ المتمﺮكزة ﻋﻠﻰ الشخص
الميزانيات الفﺮديﺔ
ﺑﺮنامج The After I’m Gone
 The Arcﺑوصفها وﺳيط مالﻲ
ﺑﺮامج The Arc of Western Wayne County
دﻋﻢ The Arc of Western Wayne County
شبكﺔ المعﻠومات ﻋن ﺑدائل الوصايﺔ.

