
 

الكثير من الناس الذين يسكنون في دور الرعاية للمسنين العودة إلى منزل  يتمنى

عدة في ھذا المسامركز األبواب المفتوحة لالنتقال في المجتمع المحلي. يستطيع 

انتقال يعلمون بالموارد المحلية، يمكنھم مساعدتكم في  يوالمجال. لدينا أخصائ

تحديد الدعم والخدمات التي تحتاجونھا للعودة والسكن في المنازل. وقد يشمل ذلك 

إيجاد سكن بسعر مناسب يلبي احتياجاتكم البدنية، أو تلقي فوائد مثل الميديكير 

)Medicaid وتعديالت في للرعاية الشخصية،  مساعدون)، أو تلقي خدمات مثل

 صحية ومزودو خدمةالمنزل، والتكنولوجيا المستخدمة في تقديم المساعدة لكم، 

نعمل مع كادر الموظفين في دار الرعاية الذي تسكنونه وبرامج المجتمع  محليين.

أن المحلي لوضع خطة خروج من دار الرعاية لتُلبي احتياجاتكم وتسمح لكم 

ل اإلحاالت من المقيمين في دار الرعاية بمستقلين بقدر اإلمكان. نحن نق تصبحوا

، ومن أحبائھم، ومناصريھم، وكادر الموظفين في دور الرعاية. إذا كان بالمسنين

لديكم أسئلة حول العودة للسكن في المجتمع المحلي، يمكن ألخصائي االنتقال اللقاء 

  بكم لمناقشة خياراتكم.

  

 
من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية  93.791ه الوثيقة وفقا لمنحة كاتالوج المساعدة المحلية الفيدرالية رقم التأسيس لھذتم 

األمريكية، مراكز خدمات الميديكير والميديكال. إال أن محتويات الوثيقة ال تُمثل بالضرورة سياسة وزارة الصحة والخدمات 
 اض بأن الوثيقة مدعومة من قبل الحكومة الفيدرالية.اإلنسانية األمريكية، لذا يُرجى عدم االفتر

  



 

؟ ھل ى شقة أو منزل في المجتمع المحليتودون بترك دار الرعاية واالنتقال إل ھل

بالحديث  ونعن كيفية السكن باستقاللية بعد ترك دار الرعاية؟ ھل ترغب تتساءلون

إلى شخٍص ما بشأن ھذا الموضوع؟ يعمل برنامج األبواب المفتوحة لألقران 

بمطابقة أقران يقدمون الرعاية مع األشخاص الراغبين بالسكن في المنزل. لدى 

إلدارة احتياجاتھم  ون خدمات ودعم في مجتمعھم المحلياألقران إعاقات ويتلق

األقران يسكنون في دور رعاية في فترة  المتعلقة بالرعاية الصحية. كان العديد من

ما، ولھم تجربة شخصية مع عملية االنتقال. وبمرور الوقت، ستعملون أنتم 

سوف يلتقي أحد واألقران على تحديد الموارد الُمتاحة في مجتمعك المحلي. 

  فترة عملية االنتقال. طوالاألقران بكم في الوقت الذي يناسبكم ويمكنه العمل معكم 
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الذين يتلقون خدمات من مكتب  مركز األبواب المفتوحة لالنتقال األشخاص يساعد

) في دور رعاية OPWDDلنمو (با اإلعاقات المرتبطةمساعدة األشخاص ذوي 

المسنين وذلك لالنتقال نحو تلقي خدمات من المجتمع المحلي. يركز أخصائيو 

االنتقال على احتياجات ورغبات الفرد للمساعدة في وضع خطة تتمحور حول 

الخاص أو في منزل مع مجموعة  سكنهالفرد لكي يعيش باستقاللية أكثر في محل 

نولوجيا التي تقدم المساعدة والتي يمكنھا إن األخصائيين على معرفة بالتك صغيرة.

مساعدة الفرد لكي يكون أكثر استقاللية في العديد من مجاالت الحياة. فعلى سبيل 

المثال، يمكن الستخدام فرشاة التكيّف أن تسمح لشخٍص ما بتسريح شعره، عوضاً 

دعم بوسائل ال عن قيام موظف من الكادر بذلك. وإن أخصائيي االنتقال على معرفة

، بما في ذلك النوادي ذات االھتمامات الخاصة، والمنظمات من المجتمع المحلي

يمكن ألخصائيي االنتقال المساعدة في عملية  الدينية، وفرص الترفيه عن النفس.

في التأسيس للخدمات والدعم في المجتمع  يساعد اختيار منّسق خدمات الميديكير

مكتب مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات يعمل أخصائيو االنتقال مع فريق المحلي. 

جتمع المحلي على النحو الذي المرتبطة بالنمو ليتمكن الشخص من العيش في الم

به. ولفھم أھمية تكامل المجتمع المحلي، يقوم أخصائيو االنتقال بإجراء  يرغب

 ج.استبيان حول جودة الحياة مع كل شخص يشارك في البرنام
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برنامج األبواب المفتوحة لألقران بمطابقة األقران الذين يقدمون الرعاية  يعمل

مساعدة الذين يتلقون خدمات من مكتب مع لذوي اإلعاقات في مجال النمو 

ينتقلون لتلقي خدمات من المجتمع األشخاص ذوي اإلعاقات المرتبطة بالنمو الذين 

تقلة في المجتمع المحلي بمساعدة المحلي. األقران ھم أفراد يعيشون حياة مس

يلتقي األقران  خدمات مكتب مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات المرتبطة بالنمو.

باألفراد الذين يعدون الُعدة لالنتقال إلى مجاالت الدعم في المجتمع المحلي. كما 

أفراد العائلة بالنسبة لألشخاص الذين انتقلوا لتلقي خدمات المجتمع المحلي ويتواجد 

في السابق وذلك للقاء بكل أفراد عائلة الشخص الذي يرغب باالنتقال. يمكن للقرين 

أن يرتب اللقاءات حسب الوقت المناسب لألفراد ويمكنه العمل مع الفرد إلى الوقت 

   لجديد وتجاه خطة الخدمات.الذي يشعر فيه باالرتياح في مكانه ا
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