
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، طارئة  حالة لديك  كان إن
 على االتصال  برجاء

 الساخن  الخط
at 800-241-4949. 

  خط المساعدة 
Take Charge  

 والصحة الخاصة االحتياجات عن  معلومات
 يوم لا في ساعة 24

 األسبوع  في  يامأ 7

 على بزيارتنا قم
www.thearcww.org 

 !المساعدة خط تموضوعا  على  لالطالع

ثم   ، www.thearcww.org تسجيل الدخول على برجاء
  أجل  من الصفحة أعلى في المساعدة خط   أيقونة علىالضغط 
  الخاصة االحتياجات  حول موضوع 200 من أكثر على االطالع

 . والصحة

 
 

  وهو The Arcمؤسسة   موقع على المعلومات تتوفر

www.thearcww.org  .طلبت  نأ تود أو أسئلة لديك كان إن   

  734- 729- 9100 على تصالاال يمكنك المساعدة، خط شراتن 

   info@thearcww.org  عبر البريد اإللكتروني المراسلة أو

  عن   The Arc of Western Wayne Countyمؤسسة  تدافع  
  قة اإلعا  ذوي  والبالغين   األطفال  لجميع   الكاملة  والمشاركة  الحقوق
 .والتنموية الذهنية

 

مات عامة عن كل موضوع معلو Take Chargeسوف يوفر لك خط المساعدة 
، وكذلك كيفية االتصال بشخص ما للحصول على معلومات إضافية و / أو 

 المساعدة. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجتمع في العقلية الصحة مؤسسات
 

Detroit Wayne Integrated Health Network 
Intake Process 
 

  المتلقي  حقوق
    المتلقي حقوق

    راإلشعا في حقوقك
   الموافقة في حقوقك

    األهلية في وقكحق
    حترامواال الكرامة في حقوقك
    واإلهمال اإلساءة عدم في حقوقك
 والبرامج والصور صابعاأل  ببصمات يتعلق فيما حقوقك

   حادياأل الزجاج واستخدام والمرئية السمعية
    الخصوصية في حقوقك

    سجلك على طالعاال  في قوقكح
    المدنيةو  البيئية حقوقك

   العالج في حقك
  المتمركز على الشخص   التخطيط في حقك

  ومختلف والعقيدة والزيارة والتليفون البريد في حقوقك
    المواد

    الشخصية  الملكية في حقوقك
  لمال ا في حقوقك
    الحركة حرية في حقوقك

   قيالمتل حقوق حول شكوى تقديم يمكنك كيف
    المتلقي حقوق حول ستفساراال

   المتلقي  حقوق حول قرار ئنافست ا كيفية
 الطبية؟   المتلقي حقوق هي ما

  العمل 
    التأهيل إعادة خدمات
    الخاصة االحتياجات  ذوي األشخاص توظيف
    العمل تصريح

    المجتمع مع  والتواصل التخطيط  في المساعدة ايازم
   الخاصة حتياجاتاال ذوي عمل

   للربح المدر  ساسياأل العمل

  المناصرة  المنظمات
  واالجتماعية االقتصادية للخدمات العربية  الجالية مركز

)ACCESS  (  
  والكلداني  مريكياأل العربي المجلس

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    

    غانيميش في  جمعية مرضى التوحد
   ميتشغان بوالية للمرضى العقليين القومية الرابطة

Michigan Protection and Advocacy    
United Cerebral Palsy of Metro Detroit 

  النمائية اإلعاقات ذوي   لألشخاص  خدمات
    المصير تقرير مبدأ

  المتمركز على الشخص  التخطيط
    الدعم سبل تنسيق
    المؤقتة البديلة  العناية

  المنازعات  لتسوية البديلة  لوسائلا
   لميدكيدابرنامج   حول نزيهة استماع جلسة

  على الشخص للخطة المتمركزة  المستقل التيسير
   الفردية الميزانيات

  The After I’m Gone برنامج
The Arc مالي  وسيط بوصفها  

    The Arc of Western Wayne Countyبرامج 
  The Arc of Western Wayne Countyدعم 
 .الوصاية بدائل عن المعلومات شبكة

  العقلية  باألمراض  المصابين شخاصلأل   خدمات
   العقلي المرض من العالج طلب

    طبية شهادة بواسطة القبول
    القبول بواسطة التماس

    العالج المجتمعي التأكيدي
    التطوعي العالج
    اإللزامي العالج
    يينارجالخ للمرضى السلوكي العالج خدمات
    الخارجيين المرضى  معالجة
    الصحية النوادي برامج
    اليومي العالج برامج
   الزيارة مراكز
   النفسي هيلأالت إعادة

    المقيمين للمرضي العالج
    الشفاء

 ميتشغان في العقلية الصحة مؤسسة

  الخاص  التعليم
    الخاص التعليم أهلية
    الفردي التعليم خطة لجنة

    الفردي التعليم رنامجب
   اإلدارية الطلبات عملية
    االستماع القانونية جلسة

  االنتقالي؟  الوضع هو ما
   الفردي  التعليم وبرنامج نتقالياال الوضع
   لينتقااال الوضع خدمات

    قيودا أقل بيئة
    اآلباء موارد
    واين مقاطعة في ليميةاإلق التعليمية الخدماتوكالة 

    رةالمبك المراحل خدمات
 المبكرة  البداية برنامج

  الوصاية  وبدائل  الوصاية
  ؟ الوصاية هي ما
  ؟الوالية هي ام

  النمائية  عاقاتاإل  ذوي األشخاص على الوصاية أنواع
  باألمراض المصابين شخاصاأل على الوصاية أنواع

  العقلية 
  .السن وكبار
  اإلعاقات ذوي صاألشخا على الوصاية تطلب كيف

    النمائية
  المصابين األشخاص على الوصاية تطلب كيف

  العقلية  باألمراض
  .السن وكبار

    الوصاية يف التعديالت
    المستفيد ممثلال

    الخاصة االحتياجات ذوي رعاية
    االحترازي األمر
  واألمراض النمائية اإلعاقات  ذوي األشخاص عن الدفاع
  العقلية 

    السن كبار عن الدفاعو
    القانوني التوكيل

   المريض عن محامٍ  تعيين

    المالي الدعم
  ماعي االجت الضمان إدارة

     التكميلي؟ الضمان دخل هو ما
  التكميلي  الضمان دخل طلب كيفية
  التكميلي  الضمان ودخل دخلك

  االحتياجات ذوي على االجتماعي الضمان تأمين هو ما
  الخاصة؟

  االحتياجات ذوي على االجتماعي الضمان أقساط
  الخاصة 

    الطبية؟ الرعاية مفهوم هو ما
    انيةاإلنس للخدمات ميتشغان والية هيئة

  ؟)الميدكيد( الطبية المساعدة هي ما
    الطبية المساعدة طلب

    الطبية  والمساعدة أمالكك
  المقدمة؟  الطبية ساعدةمال هي ما
  للبالغين المنزلية المساعدة خدمات هي ما

    للبالغين المنزلية  المساعدة طلب
    امطعال  كوبونات

    لألسرة دعم معونة
  لألطفال خاصة صحية خدمات


