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 ماذا نستطيع أن نفعل اآلن؟
 طفلك من  ال تحتاج إلى االنتظار حتى تحصل على تقييم .هناك العديد من الموارد في المجتمعات المحلية للعائالت في والية أوريغون

Child Development and Rehabilitation Center, CDRC)) (مركز تنمية وإعادة التأهيل الطفل)  مكنك أن تبدأ ي. وسائل الدعم هذهالستخدام

 ! اآلن

 تنمويإذا كان طفلك بحاجة إلى دعم 
تستعرض . اًرا لالختبار أو التعلمالمنطقة أفك وقد تقدم. إذا كنت قلقًا بشأن تقدم طفلك، فقد تتمكن منطقة الخدمات التعليمية الخاصة بك من مساعدة عائلتك

 .أو المهارات الحركية/هذه األساليب تفكير طفلك وتعلمه والرعاية الذاتية والتواصل والنظام الحسي و

 سنوات: 5يوم الوالدة حتى األطفال من 

 الرضع واألطفال الصغار

أو التعليم الخاص  (Early Intervention, EI)من خالل برامج التدخل المبكر  سنوات: 5يوم الوالدة حتى احصل على المساعدة لألطفال 

.https://bit.ly/2XVGNSwتعرف على المزيد على . في مقاطعتك (Early Childhood Special Education, ECSE)للطفولة المبكرة 

 Head Start برامج

 جماEarly Head Start مخصص غارصلا لألطفااو عضرلاو لماحولل. ويخُصص برنامج Head Start لألطفال نس نيب 3 و5 اونست. 

 ههذ دعاستوا لألطفاا جمعل ىارفوت يهو .رسةدملد لادالستع  ميللتعا تامدخوء. هالغذاو حةصلاناك أيضاً خدمات لعائالت رالمزا للعماع  برن
ا نلموسمييوانيلحترلم. تعرف علىلع ديلمزا ى www.ohsa.net.  رلبا

معدلى الإ جاحتي كلفط ناإذا ك فدملا يرسة: 
ال يراتظنا كيلع نيعت   كف كلان طفي اكتمي دقف ،رسةدلمننم كلطف  تيميةللتعا قتكطنم نم لخاصا ميللتعا معد يقل. العما ءدك لبلرسة طفدمب لصتلیة. 

 مقييت جئاتنCDRC لخلء ادبدمات مع مدرسكت.  ذإا

:للمساعدة في الخدمات المدرسية، اتصل بـ

 FACT Oregon ..........................3228-988-888-1 ........................http://factoregon.org_أو

 Washington PAVE ...................2266-565-253    ........................http://www.wapave.org

 Stand for Children ....................4032-663-800    ........................http://stand.org/oregon

 :إذا كانت عائلتك بحاجة إلى أكثر من الخدمات المدرسية
. اآلنيمكنك العثور على خدمات الدعم من خالل مقدم خدمة المجتمع حتى لو لم يتم تشخيص طفلك بالتوحد حتى 

 :تنمية المهارات وممارستها

سيكون رقم هاتف . كاتصل بشركة التأمين الخاصة بك لمعرفة مقدمي الخدمة المشمولين بالقرب من منزل. اسأل طبيب طفلك عن اإلحالة للعالج

.شركة التأمين على بطاقة التأمين الخاصة بك

  عية مثل اللعب مثل التحدث واالستماع، والمهارات االجتما التواصل،يعمل أخصائيو أمراض النطق واللغة على تحسين مهارات

 .الجماعي

 الضوضاء  تجاه يعمل المعالجون المهنيون على تحسين الحركة ومهارات الحياة اليومية واالختالفات الحسية مثل ردود الفعل

.األنسجةو

 :دعم الصحة السلوكية والعقلية

 مو الخدمات هؤالء بالمهارةويتمتع مقد. خدمات الصحة العقلية مقدميقد تستفيد العائالت التي لديها أطفال يعانون من اختالفات في النمو من دعم 

أن  يمكن. رط النشاطفي مساعدة العائالت على التعامل مع السلوكيات الصعبة أو المخاوف األخرى، مثل القلق أو اضطراب نقص االنتباه مع ف

 :خدمات الصحة العقلية هذهللعثور على . تساعدك شركة التأمين في العثور على مقدم خدمة مؤهل
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 :إذا كان لديك تأمين خاص 

.ابحث عن رقم هاتف في بطاقة التأمين الخاصة بك 

 (:Oregon Health Planخطة الرعاية الصحية في أوريغون )إذا كانت لديك  

احصل على قائمة . المحلية للتعرف على هذه الخدمات( Coordinated Care Organization, CCO)ة اتصل بمنظمة الرعاية المنسق

 .https://bit.ly/2D5E5lgعلى ( CCO)منظمات 

 :في والية واشنطن Medicaidإذا كان لديك برنامج  

.https://bit.ly/2VBEITOابحث عن قائمة خطط الرعاية المدارة على . فاتصل بخطة الرعاية المدارة الخاصة بك

 في أي مكان آخر يمكننا أن نجد المساعدة؟

:ليل منهافيما يلي الق. هناك العديد من مجموعات الدعم للعائالت واألطفال الذين يعانون من اختالفات في النمو في والية أوريغون

 The Oregon Center for Children & Youth with Special Health Needs (OCCYSHN) 

503-494-8303أو  www.occyshn.org (مركز أوريغون لألطفال والشباب ذوي االحتياجات الصحية الخاصة)

 CaCOON Care  

 . المتخصصات في الزيارات المنزليةالتنسيق المقدم بواسطة ممرضات الصحة العامة 
projects/cacoon.cfm-http://www.ohsu.edu/xd/outreach/occyshn/programs

 FACT Family Support 
www.factoregon.org  1-888-988-3228أو

 Oregon Family to Family (من العائلة إلى العائلة في أوريغون)

 .توفر المعلومات لعائالت األطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصة للرعاية الصحية

 y.orgwww.oregonfamilytofamil  (503-931-8930 :اإلسبانية) 1-855-323-6744أو

 Autism Society of Oregon/Washington (ASO) (واشنطون/مجتمع التوحد في أوريغون)

 .عن التشخيص الطبي للطفل بغض النظرالدعم والتوصيات  ASOيمكن أن تقدم 

https://autismsocietyoregon.org 1 أو-Autism-888-1 )4761-288-888-1(   

:تشمل األفكار األخرى ما يلي

 مجموعات اللعب المحلية 

 مجموعات محلية ألولياء أمور األطفال ذوي االختالفات 

 فصول المتنزهات ومراكز الترفيه المحلية لألطفال الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم
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