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        االحتياجات الخاطة ذهنيا قسم
 

 
 

 شعبيخٙذف ٌزمذيُ اٌيثشٔبِظ ٘ٛ  (GCRS-DD) أْ ثشٔبِظ عالط االصِبد ٌالشخبص رٜٚ االحزيبعبد اٌخبطخ رٕ٘يب فٝ عٛسعيب 

 ِٕفز ٚاحذِٓ خالي   يّىٓ االسزفبدح ِٓ وبفخ خذِبرٗ، ٚحذٚس اصِخ اٚ ٔٛثخ ِشضيخ في حبٌخ رٕ٘يبزٜٚ االحزيبعبد اٌخبطخ اٌعبعٍخ ٌ

 فٝ حبٌخ ّٝغزّعاٌذعُ اٌ مذَ خذِبد ي GCRS-DD ْ ثشٔبِظا  .GCAL))  ثغٛسعيب اسٚ اٌطٛاد اٌخظ اٌسبخٓ ٌالصِب ٚ٘ٛ

 اٌحشعخ اٌشعبيخلسُ اٚ ادخبٌٗ  ايذاع اٌشخض  ثبحذٜ اٌّؤسسبد اٌعالعيخوجذيً عٓ  رٜٚ االحزيبعبد اٌخبطخ ٌالشخبص االصِبد

االشخبص رٜٚ االحزيبعبد خذَ ي GCRS-DDثشٔبِظ  اْ. (اليذاعٗ ثبٌّظحخ) اٚطٍت رذخً االعٙضح اٌّخزظخ لبٔٛٔيب ثبٌّسزشفي

 :يٌٓزٚ ُ٘ ا بالد األصِبد اٌحبدحفي ح سٕٛاد فّب فٛق 5 ِٓ عّش رٕ٘يباٌخبطخ 

  ُٙعبِب  22 سٓجً ل زٍه االعبلخِشرجظ ثٚ عغض ا بعبِ 11 سٓلجً  رٕ٘يخ/عمٍيخئعبلخ ث ُٙزاطبث عٓ خِٛصم بدإصجبر ٌذي

 أٚ

  ُٙبعبلخ رٕ٘يخ ُ ثاطبثزٙرمشيش ثبحزّبي ٌذي. 
 

 للشخض المسيض حدوث اشمةفي حالة  مقدمي السعايةه ينبغي ان يفعل الرى ما 

 جً االصِخاٌّسزمشح ل خزإٌٝ حبٌ اٌشخض حٚإعبد اٚال ِحبٌٚخ عالط االصِخ اٚ إٌٛثخ.  

 ارجبع  اٌشعبيخعٍي ِمذِي  يغت ،في حبٌخ االصِخ ٌزعبًِ ِعٌٗىيفيخ ا خطخ ِعذح ِسجمب وبْ اٌشخض اٌّشيض ٌذيٗ ارا

 .ثبٌخطخ االسشبداد اٌّٛضحخ

 خظ ٌبث اخشيٓ ِعشضيٓ ٌٍخطش يغت االرظبي أٚ االصِخ ٚ وبْ اٌشخضحً  عٍٝ يٓغيش لبدسِمذِي اٌشعبيخ را وبْ ا

             GCAL  (1800-715-4225))) اٌسبخٓ ٌالصِبد

 911ة رظبييغت االف ، رشرىت ِب عشيّخ ٕ٘بنرزطٍت عالعب طجيب، اٚ االصِخ ذرا وبٔا. 

إرا ٌضَ األِش  اٌغٛايفشيك اٌ اسسبي رٍيفٛٔيب اٚ اٌعالط  ثزمذيُ ِسبعذاد  اٌخظ اٌسبخٓ ٌالصِبد سٛف يمَٛ ِٛظفٝ

 .ٌٛعٗ اٌعالعي ٚعٙب ذخًٌٍز

 

  لعالج االشمات جوالفسيق الال
ِٚٛظفي  عٍُ اٌسٍٛويبدخظبئي ، ا( LCSW)  طجي ِعزّذ عزّبعيأخظبئي اوحذ أدٔٝ،  ٌعالط االصِبد اٌغٛايفشيك اٌضُ ي

 يٓ ِسبعذيٓ،ِٚٛظف يٓعزّبعييٓ إضبفي، ٚاخظبئييٓ ا، ٚضجبط األِٓعزّذحِّشضخ ِ اٌفشيك ايضب  لذ يشًّ.  اٌذعُ اٌّجبشش

 .السزشبسحِزبحْٛ ٌزمذيُ ا األطجبء ّب اْو

 اٌزمييُ ٌٍشخض ٚثعذ. خ حبٌاٌٌزمييُ  اٌسبعخ  سبعخ ٚٔظف ضِْٛخ في غاألص ِىبْ اٌٝ ٌعالط االصِبد اٌغٛاي فشيكيظً اٌ

ِمذِي ٚاسشرٗ  شخض ٚوزٌه رّىيٓ اٌ االصِخ ّّىٕخ ٌعالطاٌزٛطيبد اٌ ثزمذيُ وً االخظبئي االعزّبعي يمَٛ ،اٌّشيض

اٌذعُ ِٕٚسمي اٌخذِبد ثبٌٛاليخ ٚ  ِٕسمي زًِ) سبعخ  22الي فٝ خ ِٓ اٌحظٛي عٍٝ اٌذعُ االضبفياٌشعبيخ ٚغيشُ٘ 

 (.اٌزخطيظ ٚاٌزمييُ ٌيئِٛس

 

 خدمات الدعم
صِٕيخ  فزشحٝ اسبط ٍعذَ ٚ اٌزٝ رمخبسط إٌّضي  ِٕٚضٌيب ا االصِبد عالطٌ ّىضفخاٌّسبعذاد اٌثزٕسيك ي اٌغٛا يمَٛ اٌفشيك

ٌزٜٚ   يغت اخز ِٛافمخ ِذيش االداسح االلٍيّيخف،  ايبَ 7ِزذ اٌعالط الوضش ِٓ ا اراٚ .ٌعالط االصِخ (ايبَ 7زغبٚص رال )  ِحذدٖ

  . اٌخبطخ فٝ إٌّطمخ اٌسىٕيخ ٌٍشخضاالحزيبعبد 

 

  َحذافشاد فٝ اْ ٚا 2زغبٚص يٓ ثحيش الرٌٍجبٌغخبسط إٌّضي  خذِبد اٌذعُرمذ. 

  حذافشاد فٝ اْ ٚا 2ثحيش الرزغبٚص  ، عبَ 17-10 اٌشجبة ِبثيٓالطفبي ٌٚ رمذَ خذِبد اٌذعُ اٌّؤلزخ ٚ اٌفٛسيخ. 

  َاَٛعأ 9 - 5 ٓ سٌِٓالطفبي   إٌّضٌيخ اٌّىضفخ اٌذعُ  خذِبدرمذ. 

 
 
             

 

 : اجات الخاطة ذهنيااالحتي بسجاء االتظال بقسمللحظول علي معلومات إضافية، 

Division of Developmental Disabilities, DBHDD 

(404) 463-8037 
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