
چه نوع خدماتی در دسترس بچه های مدرسه ای و 
خانواده ها قرار دارد؟ 



خیلی وقتها مشتریان ما یا والدین/ اعضای 
خانواده از ما میخواهند اطالعاتی در مورد خدمات 

در دسترس بدهیم. ما این لیست را تهیه کرده ایم تا 
خالصه ای از این خدمات را به شما ارائه بدهیم. لطفاً به 
خاطر داشته باشید که خدمات برای تک تک افراد جداگانه 

تعیین میشود. خدمات باید در طرح شخص محور فردی 
)IPP( مورد نیاز تشخیص داده شده و مطابق با خط مشی 

های خدمات Harbor Regional Center که در تارنمای 
ما آمده است، ارائه شود.

برخی از خدمات توسط دفاتر کامیونیتی دارای بودجه عمومی 
مانند مناطق آموزشی، Medi-Cal و غیره ارائه شده و برخی 

دیگر توسط HRC و پس از برآورده شدن 
نیازمندی مربوط به جستجوی کلیه منابع 

مالی ممکن دیگر تامین بودجه 
میشوند. 

ما اطالع داریم که شما تمایل 
به اطالع از انواع مختلف 
خدمات در دسترس دارید 

تا بتوانید با اطالعات کامل 
در روند برنامه ریزی 
خدمات شرکت داشته 

باشید. در اینجا لیستی از 
برخی خدمات و کمکهایی که 
عموماً برای بچه های مدرسه 
ای )3- 22( و خانواده های آنها 

توصیه میشود، درج شده است.

HRC خدمات ارائه شده توسط اعضای کادر
ارزیابی و مشاوره 

هماهنگ کننده خدمات شما ممکن است جلسه ای با متخصصین HRC یا 
گروهی از افراد با تجارب مختلف برگزار نماید تا نیازهای فرزندتان ارزیابی 

شده و به شما مشورت داده شود. ارزیابی و مشاوره میتواند در ارائه و 
روشن نمودن یک تشخیص کمک کند، نوع خدمات و کمکهای مورد نیاز 

را تعیین نماید، نیازهای جسمی و روانی خانواده را مشخص کند، به احراز 
شرایط برای دریافت مزایا با بودجه عمومی کند، و غیره. 

HRC متخصصینی دارد که دارای تجربه در زمینه رشد بچه ها، 
گفتاردرمانی، کاردرمانی، آموزش، روانشناسی، مداخله رفتاری، پزشکی، 

ژنتیک، پرستاری، بهداشت دندان، دارو، تغذیه، فناوری کمکی، بهداشت 
روان، مزایای مالی و بهداشتی، حقوق، سیستم قضاوت جزایی، خدمات 

روزانه بزرگساالن و گزینه های زندگی میباشند.  

کمک آموزشی
هماهنگ کنندگان آموزشی میتوانند از طریق گفتگو در مورد 

جلسات آتی برنامه ریزی آموزشی فردی )IEPs(، تعیین 
نیازها، نگرانی ها و اهداف و کمک به والدین برای آماده 

شدن برای حضور در جلسات IEP به خانواده کمک کنند. 
در صورت نیاز هماهنگ کننده خدمات ممکن است برای 

دریافت مشاوره از طرف متخصص آموزشی HRC برنامه 
ای برای خانواده تعیین نماید. همچنین هماهنگ کننده خدمات 

میتواند در صورت دریافت دعوت از طرف والدین در جلسات 
IEP حضور یافته و کمک ارائه نماید.

حمایت از خانواده
در Harbor Regional Center  ما بر این باوریم که یک سیستم حمایتی خوب مزیتی مهم برای 

خانواده ها میباشد. شبکه ای از اطالعات و حمایتها، مبنای مناسبی برای خانواده ها میباشد تا به کمک آن در 
سیستم خدمات جستجو کنند، تصمیمی آگاهانه بگیرند، و زندگی باکیفیتی برای اعضایی که دچار اختالالت رشدی 

میباشند، به ارمغان بیاورد. حمایت به شکل گروه های کمک به والدین، برنامه آموزش والدین توسط والدین و باشگاه خواهران و 
www.harborrc.org/( HRC ارائه میشود. برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد این گزینه های حمایت خانواده لطفاً به تارنمای HRC برادران

 Long یا Torrance در HRC مراجعه کنید، با هماهنگ کننده خدمات خود صحبت کنید، یا به مرکز فناوری کمکی و منابع )resources/family
Beach مراجعه نمایید. 

اطالع رسانی به والدین/خانواده
کالس و اطالع رسانی به خانواده ها در طول سال در رابطه با موضوعاتی نظیر ایجاد برنامه زمان بندی 

 ،)IHSS( و خدمات حمایتی خانگی )SSI( فعالیت، برنامه های مزیتی نظیر درآمد تکمیلی اجتماعی
اعتبار برای نیازمندی های خاص، Conservatorship، انتقال به بلوغ، گزینه های زندگی و 

غیره ارائه میشود. همچنین HRC مترجم شفاهی، مراقبت از کودک، و کمکهایی برای رفت 
و آمد به کالسهای منتخب، درصورتی که برای شرکت والدین در کالس به آن نیاز باشد، 

ارائه مینماید.

لیستی از کالسهای آتی را میتوان در تقویم آموزشی و وقایع HRC و تقویم تارنمای 
ما پیدا کرد.

فرصتهای رهبری
HRC فرصتهای کار داوطلبانه را برای والدین/ اعضای خانواده برای شرکت 

در کمیته های HRC، مراسم و مدیریت هیئت امناء بوجود می آورد. 



مرکز منابع و فناوری کمکی

مرکز منابع و فناوری کمکی HRC از طریق ارائه اطالعات، آموزش و 
پرورش، فناوری و همچنین توسط دریافت پشتیبانی از والدین دیگر ارائه 

مینماید. خدمات شامل کتابخانه چندرسانه ای جامع، آزمایشگاه رایانه، 
آزمایشگاه فناوری کمکی، مرکزی برای قرض دادن اسباب بازی، و 

گروه های حمایتی برادر و خواهر و خانواده میباشد. 

هماهنگی خدمات
برنامه ریزی خدمات انفرادی با خانواده، ارجاع و هماهنگی خدمات از 
طرف دفاتر کامیونیتی یا ارائه دهندگان خدمات با بودجه مراکز منطقه 

ای، حمایت برای دسترسی به خدمات مناسب، و بررسی دوره ای دست 
کم سالی یکبار یا بیشتر در صورت نیاز.

پاسخ اورژانسی 42 ساعته
HRC  دارای یک سیستم پاسخ اورژانسی 42 ساعته میباشد. 

درصورتی که وضعیتی اورژانسی داشته و نیاز به تماس 
با HRC خارج از وقت اداری معمول دارید، یکنفر برای 

پاسخ به شما در دسترس میباشد.

خدماتی که HRC از برنامه ها و 
کلینیکهای کامیونیتی خریداری مینماید

مراقبت پس از مدرسه   
برای والدین شاغل بچه هایی که به مدرسه میروند و 

 HRC ،نمیتوانند منابع معمول مهدکودک را دریافت نمایند
ممکن است پشتیبانی مراقبت روزانه در محیط معمول 

مهدکودک یا خانه یا مراقبت در یک برنامه مراقبت ویژه، پس از 
مدرسه یا در طول تعطیالت طوالنی مدت مدرسه ارائه نماید. 

خدمات رفتاری-
خدمات رفتاری برای کمک به والدین/ مراقبت دهندگان برای استفاده 

از مفاهیم مربوط به مداخله رفتاری و آموزش مهارتهای جدید با استفاده 
از نمونه های عملی و فردی در دسترس میباشد. دوره های مخصوص 

والدین، کودکان و نوجوانان فرصتهایی را برای بهبود مهارتهای برقراری 
ارتباط و ایمنی در جامعه ارائه مینماید. 

خدمات مترجم شفاهی و کتبی
 HRC میتواند ترجمه شفاهی به زبان مورد استفاده در جلسات با  HRC

و ترجمه مکاتبات )طرح شخص محور انفرادی( از انگلیسی به زبان 
اصلی مشتری/ خانواده ارائه نماید.

خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری
برای برآورده ساختن نیازهای پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری 
مشتریانی که دسترسی به منابع مراقبت درمانی دیگر مانند بیمه 

خصوصی یا Medi-Cal ندارند، کمک میتواند در صورت نیاز ارائه 
شود. یک ارزیابی پرستاری یا مراقبت پرستاری در خانه ممکن است 
برای کمک به خانواده برای براورده ساختن نیازهای مراقبت درمانی 

ویژه ارائه شود. 

کاال و ابزار پزشکی 
HRC  ممکن است ارزیابی از نیازهای پزشکی ارائه داده و برای تعیین 
منابع کامیونیتی مانند Medi-Cal پشتیبانی دهد. اگر چنین منابعی وجود 

نداشته باشد، ممکن است ما برای خرید کاال و ابزاری مانند صندلی 
چرخدار، تختخوابهای مخصوص و دیگر موارد کمک بدهیم.

 

مراقبت موقتی

استراحت موقت از مراقبت و نظارت ممکن است به والدین و مراقبت 
دهندگان اولیه دیگر برای مشتریانی که دچار نواقص قابل مالحظه 
مراقبت از خود میباشند، دارای نیازهای پزشکی مداوم یا چالشهای 

رفتاری میباشند، ارائه شود. خدمات موقتی در خانه مشتری/ خانواده و 
توسط کادر پرسنل دفاتر مراقبت خانگی ارائه میشود. در مورد مراقبت 

موقت تحت نظر خانواده، اعضای خانواده میتوانند یکی از بستگان یا 
دوستان مورد اعتماد خود را برای استخدام توسط دفتر مراقبت خانگی 
معرفی نموده و این فرد مراقبت موقت برای عضو خانواده ارائه نماید. 

مراقبت موقت خارج از خانه ممکن است در محیط خانگی دارای مجوز 
در صورت وجود ارائه شود.



آموزش مهارتهای اجتماعی 
به کودکان و نوجوانان دچار 

اختالل طیفی اوتیسم
این خدمات در حال حاضر 

برای بچه های مدرسه ای )چهار 
تا 21 سال( و نوجوانان )21 
تا 71 سال( برای پیشرفت و 

تمرین مهارتهای اجتماعی و برای 
کمک به شرکت در فعالیتها و محیط 
کامیونیتی یکپارچه ارائه میشود. این 
برنامه شامل شرکت والدین در کمک 
به پیشرفت کودک یا نوجوان خود شامل 
برنامه ریزی فرصتهای تمرین در کامیونیتی 

میباشد. 

برنامه های درمانی- گفتار و زبان درمانی، کار درمانی، 
فیزیوتراپی، بهداشت رفتاری، درمان برای اختالل طیف اوتیسم  

در صورتی که فرزند شما نیاز به درمان انفرادی یا خدمات درمان 
بهداشت رفتاری برای درمان اوتیسم داشته باشد، این موارد معموالً توسط 

مدرسه و به عنوان بخشی از برنامه آموزشی ارائه میشود. اگر از نظر 
پزشکی خدمات بیشتری خارج از برنامه مدرسه الزم در نظر گرفته 
شود، هماهنگ کننده خدمات شما میتواند شما را در دریافت نسخه از 

پزشکتان راهنمایی کرده و از طریق طرح بیمه خصوصیتان یا از طریق 
Medi-Cal این خدمات را دریافت نمایید.  

مرکز منطقه ای نیز ممکن است در تامین بودجه مربوطه به بخش 
فرانشیز، کسورات یا سهم بیمار به خانواده ها کمک کند، اگر طرح بیمه 

درمانی خصوصی پوشش مربوط به این خدمات را ارائه نماید که این کار 
بر اساس درآمد محدود خانواده دارای صالحیت انجام خواهد شد.

رفت و آمد
براساس نیازهای و توانایی های فرد/ خانواده، HRC میتواند کمک کند 

تا خانواده ها به خدمات رفت و آمد مناسب در کامیونیتی مانند رفت و 
آمد عمومی، خدمات رفت و آمد معلولین کامیونیتی و موارد دیگر متصل 
شوند. همچنین HRC در صورتی نیاز خدمات رفت و آمد ارائه میدهد تا 
به مشتری یا ولی اجازه داده شود تا در کالسهای اطالع رسانی HRC یا 

مواردی که در طرح شخص محور فردی مشخص شده، شرکت نمایند.

انتقال به دوره بلوغ
گزینه های زندگی 

برای مشتریانی که قادر به زندگی با خانواده یا 
مستق نمیباشند، خانه های دارای مجوز یا یتیم 
خانه ممکن است در دسترس باشد تا مراقبت 

فردی، کمک رفتاری و پزشکی و راحتی یک 
خانه معمول در کامیونیتی تامین شود. تعداد 

محدودی گزینه های اقامتی برای مشتریان زیر 
81 سال موجود میباشد. 

برنامه های پروژه  SEARCH/ تجربه کاری در 
مدارس

در حالی که دانش آموزان در برنامه های انتقالی مدرسه حضور دارند، 
همزمان ممکن است برای یک برنامه تجربه کاری معرفی شده و در 

آن تا حدی تجربه کاری کسب کرده و در مورد نحوه برخورد در محیط 
کاری اطالعاتی کسب نمایند. هماهنگ کننده خدمات HRC شما میتواند 
در مورد برنامه های انتقالی ارائه شده در منطقه آموزشی شما در طول 

روند برنامه ریزی انتقالی فردی مدرسه به شما کمک کند.

  پروژه SEARCH یک برنامه کشوری ات که در آن تجربه کاری 
در محیط یکپارچه کامیونیتی برای افراد دچار معلولیت رشدی ترویج 

 Los Angeles Unified با همکاری HRC میشود. در حاال حاضر
Kaiser South Bay Medical Center ،School District و 
Best Buddies یک برنامه پروژه SEARCH در این منطقه ارائه 

مینماید. از طریق این برنامه دانش آموزان در سال آخر انتقال مدرسه 
تجربه کاری واقعی را بدست آورده و در معرض محیط واقعی کار قرار 

میگیرند تا از این طریق بهتر برای استخدام پس از ترک مدرسه آماده 
شوند. 

لطفاً برای اطالع از خدماتی که پس از ترک سیستم مدرسه در دسترس 
 HRC مشتری میباشد، به لیست قسمت چه خدماتی برای بزرگساالن

 What Services Are Available for HRC( در دسترس میباشد
Adults( مراجعه نمایید..
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