العاقات الذهنية والتطورية
الطريق إ
1

2

اتصل بنا
الهاتف503.988.6258 :
الموقع إ ت ن
و�multco.us/dd :
اللك� ي
ال�يد إ ت ن
و�idd@multco.us :
ب
اللك� ي

طلب السجالت
ومراجعتها

ال� يجب إحضارها ف� االجتماع أ
ت
الول
ي
المستندات ي
(إذا كانت متاحة):
•السجالت النفسية
•إثبات الجنسية
•رقم  /بطاقة الضمان االجتماعي
•السجالت الطبية
•السجالت المدرسية

10

قرار أ
الهلية

النفس*
التقييم
ي

الواجبات :اطلب من أ
الطباء ومقدمي
الرعاية تسليم أ
العمال الورقية

6

5

4
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اجتماع القبول

11

ف
ت
ال� ال يشغلك فيها سوى البقاء عىل قيد الحياة ،قد ال يبدو
ي"� هذه اللحظة أ ي
سأشجعك عىل
استثمار الوقت والعمال الورقية يستحق كل هذا العناء .ولكن
ّ
آ
ض
قدما ف ي� طريقك ألن الحياة تفتح لك ذراعيها عىل الجانب الخر“ .
الم� ً
ي
 -جيالنا ،والدة طفل يتلقى خدمات إالعاقة الذهنية وإعاقات النمو

ف
مزيد من
*فقط ي� حالة االحتياج إىل ٍ
المعلومات.

يستغرق ت
يوما
ح� ً 90
ً
إجمال ،مع احتمالية التمديد.
مالحظة :قد تحدث مراجعات
أهلية مستقبلية.

تجري االستشارات الخاصة
باالختيار بهدف اختيار إحدى
مؤسسات إدارة الحاالت .يُرجى
إخبارنا إذا كانت لديك تفضيالت
ثقافية أو لغوية
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8
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مناقشة الخيارات فيما
يتعلق بالخطوة المقبلة

5

$

الخدمات المستمرة
والتخطيط

الحصول عىل
الخدمات!

تحديد مقدمي
الخدمات وإعدادهم
يمكن أن يستغرق أ
المر ت
ح�
ين
شهرين ي ن
الخطوت�  9و .10
ب�

ين
يتع� أن تكون هناك عضوية سارية ف ي� برنامج ميديكيد للحصول عىل الخدمات:
من شأن االلتحاق بب�نامج ميديكيد قبل الخطوة  6الترسيع من العملية بواقع 2-3
أشهر .إذا لم تكن تملك عضوية ف ي� ميديكيد ،فاسأل عن كيفية التسجيل.

تحدث عن احتياجاتك
مع منسق الخدمة

اكتملت عملية التقييم
ويتوىل المنسق تحديد
الخدمات وتصميمها وتمويلها
ت
يوما بعد
ح� ً 90
الخطوة .5

تحديد موعد
شخص
اجتماع
ي
تُقدم معلومات االتصال بع�
وال�يد
الهاتف ب

ف
ت
ال� يمكنك االتصال بها ف ي�
نحن هنا لمساعدتك ي� كل خطوة .وفيما ي
يل جهة االتصال ي
مقاطعة مولتنوماه إذا كانت لديك أي أسئلة:
______________________________ ______________________________

			
االسم

رقم الهاتف
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