
 تامولعم ةمدخلا لوح زكارم زيمتلا جالعل دحوتلا يف ايفلداليف
 

مساعدات طبية  لديها التي عاماً وألسرهم 21تقدم مراكز التميز لعالج التوحد في فيالدلفيا خدمة لألطفال من سن عامين حتى 
الثالثة في مراكز الموارد الخاصة ). تتعاون المراكز CBHمفعّلة في مقاطعة فيالدلفيا في مركز الصحة السلوكية المجتمعية (

الشمالي الشرقي مع بعضها البعض  ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في  بتوجيه األطفال ومراكز العالج الشمالية الشرقية
لضمان التنسيق الجيد للخدمات في جميع أنحاء المدينة. وتقدم هذه المراكز سلسلة كاملة من الخدمات، وتبدأ بالتشخيص الشامل 

   فيما يلي وصف للخدمات المحددة التي يقدمها كل مركز باإلضافة إلى اسم المركز الذي يوفرها.ولحالة. ل
 

ومراكز ذوي  [مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال ومراكز العالج الشمالية الشرقية )EASخدمات التقييم الموسعة (
  الشمال الشرقي] االحتياجات الخاصة في

ويتضمن التقييم استخدام  الشامل ما إذا كان تشخيص التوحد مناسباً أو مخصصاً لتوضيح التشخيص.يحدد هذا التقييم 
اإلصدار الثاني، والمقابلة المنقحة التشخيصية للتوحد،  -أدوات تقييم موحدة مثل جدول المراقبة التشخيصية للتوحد 

 فة إلى مراقبة السلوك أو تقييم المهارات األخرى.وما إلى ذلك، باإلضا اإلصدار الثاني، -ومقياس التميل االجتماعي 
 يقوميوماً. وفي نهاية هذه العملية،  60يتم التقييم في بيئات متعددة عبر عدة زيارات ويمكن أن يستغرق اكتماله حتى 

  التوصيات. بتقديم طبيب نفسي
 

ومراكز ذوي  العالج الشمالية الشرقية ) [مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال ومراكزBCM( إدارة الحاالت المختلطة
  الشمال الشرقي] االحتياجات الخاصة في

إدارة الحاالت هي عبارة هي خدمة قائمة بذاتها قصيرة األمد تساعد األطفال واألسر عندما يتم تشخيص أحد أفراد 
الخدمات األخرى  يمكن أن تساعد إدارة الحاالت المختلطة في: عمليات الربط والوصول إلى األسرة بالتوحد.

للحياة، مثل السكن والغذاء  والتواصل مع موارد المجتمع؛ والحصول على االحتياجات والمهارات األساسية المطلوبة؛
والرعاية الطبية والترفيه والتعليم والعمل؛ والتنسيق بين مقدمي خدمات الصحة السلوكية وأنظمة خدمة األطفال 

  األخرى. 
  

ومراكز ذوي  [مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال ومراكز العالج الشمالية الشرقية ):OPS(خدمات المرضى الخارجيين 
    الشمال الشرقي] االحتياجات الخاصة في

وقد تشمل هذه  يتم توفير مجموعة متنوعة من الخدمات داخل العيادة لدعم الطفل أو األسرة لمزيد من النجاح.
  ومجموعات تدريب المهارات االجتماعية؛ والتقييمات النفسية وإدارة الدواء.الخدمات: العالج الفردي واألسري؛ 

  
  الشمال الشرقي] [مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في تحليل السلوك التطبيقي

ألطفال لدى المشكالت السلوكية يركز هذا العالج المكثف المباشر المبني على البراهين على بناء المهارات والحد من ا
يقوم فريق متخصص تحت إشراف محلل سلوك معتمد إذ  المصابين بالتوحد الذين لديهم عجز في المهارات التكيفية.

 ) باختيار أهداف وغايات التدخل بعد تقييم تحليل السلوك التطبيقي المتخصص، ومن ثمBCBAمن مجلس اإلدارة (
ً يعد تدريب الو تقديمها.ب يقوم    أساسياً، ويتم تقديم الخدمة في المنزل والمدرسة والمجتمع. والدين شرطا

 
[مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال ومراكز العالج  ، أو سلسلة اإلجراءات) BHRSخدمات تأهيل الصحة السلوكية (

  الشمال الشرقي]  ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في الشمالية الشرقية
الصحة السلوكية هي عبارة عن خدمة قصيرة األجل ومحدودة الوقت تركز على نقل مهارة اإلدارة خدمات تأهيل 

السلوكية للمعلمين وأولياء األمور وغيرهم من أفراد المجتمع أو األسرة من أجل دعم نجاح األطفال أو الشباب 
د الخدمات التعليمية أو الخدمات األخرى ال يوصى بتلقي هذه الخدمة إال عند وجو المصابين بالتوحد في بيئات مختلفة.

هناك ثالثة مستويات فردية من مقدمي الخدمات يمكن أن تتلقى خدماتها في سياق والتي يكون الطفل مؤهالً لتلقيها. 
  و/أو معالج متنقل، و/أو فريق دعم عالجي. خدمات تأهيل الصحة السلوكية: استشاري مختص في السلوك،

الشمال  ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في ) [مراكز العالج الشمالية الشرقيةSTAP( الصيفية برامج األنشطة العالجية
  الشرقي] 

عاماً  21و 6برامج األنشطة العالجية الصيفية هي عبارة عن تدخل جماعي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
اعي وتستخدم سلسلة من األنشطة المنظمة لتعزيز وتستند هذه البرامج إلى نموذج التفكير االجتم ويعانون من التوحد.



يجب أن يتلقى كل طفل محال إلى هذه و المهارات االجتماعية المناسبة للعمر، والتنظيم الذاتي، وتعزيز احترام الذات.
 3البرامج حالياً أحد أشكال خدمات الصحة السلوكية وأن يكون قادراً على التعامل الجماعي؛ بمعدل موظف لكل 

   يكون مناسباً لتلقي برامج األنشطة العالجية الصيفية. كيأطفال 
 

الشمالي  ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في لشرقية[مراكز العالج الشمالية ا )ASPما بعد انتهاء البرنامج المدرسي (
  الشرقي]

برنامج ما بعد انتهاء البرنامج المدرسي يشبه بشكل كبير أهداف وأساليب العالج في برامج األنشطة العالجية 
 6ن ويبدأ خالل السنة الدراسية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وهو مصمم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بي الصيفية.

   عاماً ومصابون بالتوحد، ويهتم بتطوير التنشئة االجتماعية الجماعية ومهارات التأقلم. 21و
  

  [مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال] CREATE خدمة
CREATE  ًعلى  هي عبارة عن خدمة مكثفة للمهارات التفاعلية االجتماعية للمرضى الخارجيين، وتم تطويرها بناء

عاماً ومصابون بالتوحد. تشمل  21و 6القائمة على األدلة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين التدخالت 
هي عبارة عن برنامج  CREATEخدمة  عالج أسري منتظم وورش عمل ألولياء األمور. CREATE خدمة

ضرون بعد الظهيرة وخالل هذا البرنامج، يح يستمر على مدار العام، ويوفر مواعيد مرنة ومتغيرة للعمالء وأسرهم.
   حسب عمر الطفل.ب، السن نفسهساعات مع زمالء من  3أو المساء أسبوعياً لمدة 

  ) [مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال]PRT( تدريب االستجابة المحورية
 يدور حول الطفل ويستخدم استراتيجيات تدريب االستجابة المحورية هو عبارة عن عالج سلوكي قائم على األدلة

تحفيزية في بيئات الطفل الطبيعية الستهداف مجاالت التطوير، مثل الدافع، واالستجابة للعديد من المحفزات، واإلدارة 
  الذاتية، والمبادرات االجتماعية.

  ويناسب األطفال المصابين بالتوحد ويُقدم خارج المستشفيات.
  

  ) [مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال ومراكز العالج الشمالية الشرقية]FBS( الخدمات القائمة على األسرة
الخدمات القائمة على األسرة هي أعلى مستوى من الرعاية المتاحة خارج المستشفى أو األماكن السكنية لألطفال 

ن يعتبرون في خطر عند وتُعد الخدمات القائمة على األسرة هي األنسب ألولئك الشباب الذي المصابين بالتوحد.
ويشمل هذا العالج األسري، والمشورة الفردية، وتعليم أولياء األمور، وإدارة الحاالت المكثفة،  وضعهم خارج المنزل.

 وخدمات دعم األسرة داخل المنزل والمدرسة والمجتمع، بما في ذلك الدعم المتواصل على مدار الساعة عند الطلب.
   أسبوعاً. 32تستمر هذه الخدمة لمدة و

  
ومراكز ذوي  [مراكز الموارد الخاصة بتوجيه األطفال ومراكز العالج الشمالية الشرقية مجموعات دعم أولياء األمور

  الشمالي الشرقي] االحتياجات الخاصة في
رد تعمل المجموعات في أحد كل موقع من المواقع الثالثة على مدار العام، ويعمل على تسيير العمل فيها منسق الموا

ويكمن الهدف من مجموعات الدعم في توفير منتدى لجميع أولياء األمور ومقدمي الرعاية للشخص  األسرية بالمركز.
وترحب هذه المجموعات بجميع األسر، وال تطلب من هذه  المصاب بالتوحد، ليجتمعوا معاً بهدف التعليم والدعم.

  اعل األسر، وتتوفر رعاية مجانية لألطفال. وتختلف الموضوعات حسب تف األسر تقديم خدمات للمشاركة.
  

  [مراكز العالج الشمالية الشرقية] مجموعات تدريب أولياء األمور حول التوحد
تم تصميمها خصيصاً للعمل مباشرة مع أولياء األمور ومقدمي  السلسلة المصممة على أساس المناهج الدراسية هذه

المرتبطة بدعم الطفل المصاب اضطرابات طيف التوحد في مختلف  الرعاية اآلخرين في توفير المعلومات الحيوية
  البيئات واألنظمة. 


