
 
 
 

 

 

 

 االستراتيجية ةالخط
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 لغة مبّسطةب



 مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو

 

 

 

لعدد  التي يقّدمهايشرف مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو على الخدمات 

 من سّكان نيويورك ذوي إعاقات النمو.

 الربح ومكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو هذه تبغيوكاالت ال توفّر 

 الخدمات.

 وتشمل الخدمات ما يلي:

 دعم اإلسكان 

 التأهيل المجتمعي 

 برامج النهار والتوظيف 

 خدمات دعم األسرة 

 االستراحة 

 تنسيق خدمات الرعاية 

وصناديق والية نيويورك الفيدرالية وتدفع صناديق برنامج المساعدة الطبية 

 كلفة معظم الخدمات التي يقّدمها مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو.ت

برنامج المساعدة  حلصال مليار دوالر ٨وينفق المكتب كّل عام ما يفوق 

 الطبية.

 

 مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو اليوم 

ات صندوق مكتب الخمس الماضية، ارتفعت مدفوعفي السنوات 

برنامج المساعدة الطبية بقرابة ب الخاصةت النمو األشخاص ذوي إعاقا

 مليار دوالر.

 ما يزال عدد األشخاص الذين يقّدم المكتب خدمات لهم يرتفع.

 الكلفة المطلوبة لتقديم الدعم للفرد لمّدة سنة. كذلك، ازدادت

 دوالر في السنة الواحدة. ٦٥٠٠٠للفرد يتطلّب تقديم الدعم ف

مكتب األشخاص  التي يقّدمها خدماتاليستفيد عدد أكبر من األطفال من 

 ذوي إعاقات النمو.

 



 التحّديات والتغييرات

 

 

 

 
 

 ١٩-كوفيد

 مكتب األشخاص ذوي إعاقات  التي يقّدمها خدماتالعلى  ١٩-أثّرت جائحة كوفيد
 النمو

 بعض البرامج ُعلّقت 

  ُبعض البرامج لكنّها قّدمت خدمات لعدد أقّل من األشخاصب العملعيد أ 

 استقال بعض الموظفين من وظائفهم 

 

 

 الموظفون

 ما من عدد كاٍف من العّمال 

 لمتخصصي الدعم المباشر  الشاغرة يتوافر عدد كبير من الوظائف 

  غياب عدد كاٍف من  ظلّ  في خدماتالمن الصعب على األشخاص الحصول على
 الموظفين

 

 

 أنظمة الحاسوب

  بعض أنظمة حواسيب مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو قديمةإّن 

 يحتاج مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو إلى تحسين أنظمته 

  سيساعد تحسين أنظمة الحواسيب مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو على
 تقديم خدمات أفضل

 

 األشخاص واحتياجات جديدةعدد أكبر من 

  يحتاج عدد أكبر من األشخاص إلى خدمات مكتب األشخاص ذوي إعاقات
 النمو

 تتغيّر أنواع خدمات الدعم التي يحتاجها األشخاص 

  يتعيّن على مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو العثور على وسائل أخرى
 ليتمّكن من تقديم الخدمات لعدد أكبر من األشخاص

 لتلبية إحداث تغييرات و األشخاص ذوي إعاقات النمعلى مكتب  ينبغي
احتياجات األشخاص الجديدة

 



 

 

 

 وضع خّطة

 
 

 تواصل مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو مع الناس 

في جميع أنحاء ، تواصل مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو مع الناس ٢٠٢١في العام 
 .الوالية

أفراد عائلتهم ومقّدمي باإلضافة إلى تواصل المكتب مع أشخاص من ذوي إعاقات النمو 
 خدمات وغيرهم.ال

 

 تشارك الناس أفكارهم 
 

أطلع الناس مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو بأكثر األمور التي 

 تهّمهم.

 

 :تة كانوقال الناس إّن أكثر األمور أهميّ 

 توفير عدد أكبر من الموظفين 

 تحسين التوجيه الذاتي 

  تقديم خدمات دعم أفضل لألشخاص ذوي االحتياجات

 المعقّدة

 تحسين خدمات اإلسكان 

  ّوضع خطط لألشخاص الذين بات أهلهم من كبار السن 

 
 

 اّطلع مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو على البيانات 

النمو على البيانات المحلية والدولية وتلك على صعيد اّطلع مكتب األشخاص ذوي إعاقات 
 الوالية.

 أظهرت البيانات ما يلي:

 يطرح النقص في أعداد الموظفين مشكلة 

 ما من خدمات إسكان أو نقل كافية 

 يحتاج عدد كبير من األشخاص إلى خدمات األزمات 

  يهاللحصول عل وقتاً أطولارتفعت كلفة الخدمات وباتت تتطلب

٣ 

٢ 

١ 
 

 



 

 

  

 
 
 
 

  خّطة مشروع وضع مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو 

استعمل مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو ما قاله الناس لصياغة 

 .الخّطةمشروع 

ً ما أظهرته البيانات مشروع صياغة بغية  واستعمل المكتب أيضا

 .الخّطة

 

 الخّطة مشروعراجع الناس 

 .الخّطة مع الناس مشروع، شارك مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو ٢٠٢٢في العام  

 .الخّطةمشروع طلب المكتب من األشخاص مشاركة أفكارهم حول 

 
 الخّطة: مشروعشارك الناس أفكارهم المتعلّقة ب

  وفي جلسات االستماع عبر االنترنتفي االجتماعات 

 في االجتماعات الحضورية 

  الرسائل اإللكترونيةفي 

  على اإلنترنتفي استطالعات الرأي 

 

 نهائية الة خطّ الوضع مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو 

مشروع استعمل مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو ما قاله الناس عن 

 ة النهائية.ة لصياغة الخطّ الخطّ 

موقعه ة النهائية على شارك مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو الخطّ 

 منصات التواصل االجتماعي وفي االجتماعات.على و

 

٤ 

٥ 

٦ 



 

 

 

 مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو الخّطة النهائية الخاصة ب
 

 ة استراتيجية للمساعدة على التغلّب على التغييرات والتحديات.وضع مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو خطّ 
 

 وأهداف ونشاطات.ة االستراتيجية غايات للخطّ 
 

 لتحسين األمور. مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمووتشير الغايات واألهداف والنشاطات إلى ما سيفعله 
 

 يلي: لتحقيق ما األشخاص ذوي إعاقات النمومكتب  سيعتمدهاوتطلع الخّطة الناس على الطريقة التي 
  األفرادالحرص على أن تكون البرامج أكثر تمحوراً حول 
 الحصول على خدمات الدعم تسهيل 
 توفير عدد أكبر من خيارات الخدمات 

 
 . ٢٠٢٧حتى العام  ٢٠٢٣عّدة للسنوات الخمس المقبلة، من العام الخّطة مُ إّن 
 

 .ويمكن تغيير الخّطة إذا ظّن الناس أنّه يجب تغييرها
 
 

 
 
 
 

 



 ١الغاية 

 

 

بالموظفين وبالحواسيب وبالعمل  تتعلّق غاية مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو األولى

 مع األشخاص والوكاالت األخرى.

 العاملة ( تعزيز القوى١
حسين توظيف األفراد والمّدة التي يبقى الموظفون فيها في وظائفهم ت

 هموتدريب

 عاقات النمو أموال الصندوق يستعمل مكتب األشخاص ذوي إ

ات وزيادوالية لدفع مكافآت الموظفين رالي وصندوق الالفيد

 الرواتب

  يعمل مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو مع المدارس لتوظيف

 متخصصي الدعم المباشر

  يعمل مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو مع مراكز التدريب

 متخصصي الدعم المباشرلتحسين تدريب 

استحداث أنظمة حواسيب مكتب األشخاص ذوي إعاقات ( ٢

  النمو

 ومكتب األشخاص ذوي إعاقات النم حواسيبتحسين أنظمة يساهم 

 توفير بيانات أفضلفي 

  التكنولوجية أدواته وذوي إعاقات النمسيحّسن مكتب األشخاص 

  بيانات أكثر حول  وذوي إعاقات النممكتب األشخاص سيجمع

 األشخاص

 المعلومات من  وذوي إعاقات النممكتب األشخاص  سيستفيد

 األشخاصإلى الخدمات المقّدمة  تستجيبكيف عرفة لم

 الحتياجاتهم

 العمل مع أصحاب المصلحة( ٣  
التواصل مع األشخاص ذوي إعاقات النمو وأفراد عائلتهم ويشمل ذلك 

 اتخاذ القرارات عندوالوكاالت المقّدمة للخدمات 

 عاقات النمو التواصل مع األشخاص سيتابع مكتب األشخاص ذوي إ

 تحديد رغباتهم واحتياجاتهمبغية 

 مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو مع وكاالت الوالية  سيعمل

 األخرى

  آخرين سيعمل مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو مع خبراء

مختصين في مجال اإلعاقة 

 



 ٢الغاية 

 

 

ظمة نمكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو الثانية بتحسين الخدمات وتسهيل األتتعلّق غاية 

 والبحث عن طرق جديدة لتقديم الدعم لألشخاص.

 

 تحسين الدعم والخدمات( ١
تحسين الطريقة التي تساند فيها خدمات الدعم والخدمات األخرى 

 اص في الوقت الراهن وفي المستقبلاألشخ

  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو عدداً أكبر من األشخاص سيساعد

 وظائفلعثور على ل

  األشخاص ذوي إعاقات النمو خيارات سكنية أكثرمكتب سيقّدم 

  ّن مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو التوجيه الذاتيسيحس 

 

 اتاألنظمة والسياس تبسيط( ٢
 بطريقة سهلة للفهم األنظمة وتفسير تعزيز مرونة الخدمات

  شخاص ذوي إعاقات النمو فريق يعمل على األسيكون لمكتب

 تحديث األنظمة

  على استمرار  األشخاص ذوي إعاقات النموسيحرص مكتب

 مشاركة األشخاص في البرامج على اإلنترنت

  األشخاص ليكونوا األشخاص ذوي إعاقات النمو مكتب سيساعد

 ناشطين ومنخرطين في مجتمعهم

 

 دراسة البرامج والخدمات الجديدة( ٣

ل إلى طرق جديدة مدى فعالية البرامج والتوصّ  دراسة

 لدعم األشخاص

  لمقّدمي الخدمات  األشخاص ذوي إعاقات النمومكتب سيدفع

 جيد يقّدموا الخدمات بشكلٍ كي 

  إمكانية حصول  األشخاص ذوي إعاقات النمومكتب سيسّهل

 األشخاص على خدمات الرعاية الصحية وعلى المعلومات

  تنسيق خدمات  األشخاص ذوي إعاقات النمومكتب سيدرس

 دارةالرعاية وخدمات الرعاية المُ 

 

 



 ٣الغاية 

 

 

بتحسين خدمات الدعم المتمحورة  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو الثالثةتتعلّق غاية 
 .األفرادحول 

 

 اليافعينو والشبابدعم األطفال ( ١
 اليافعينو والشبابلألطفال  المناسبةتوفير الخدمات 

  فيها  يتلبّ الطريقة التي  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النموسيحّسن

 األطفالاحتياجات الخدمات 

  زمات األخدمات مزيداً من عاقات النمو مكتب األشخاص ذوي إيضيف

 اليافعينولمساعدة األطفال 

 

 المعقّدة تقديم خدمات لألشخاص ذوي االحتياجات( ٢

السلوكية  االحتياجاتذوي تحسين الخدمات المقّدمة لألشخاص 

 المعقّدة والطبية

  سيدّرب مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو الموظفين

يدفع مبالغ أكبر لمقّدمي الخدمات الذين يقّدمون سو

 المعقّدة خدمات الدعم لألشخاص ذوي االحتياجات

  سيساعد مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو

لالنتقال إلى أمكان  المعقّدة ذوي االحتياجاتاألشخاص 

 مستقلّة

  من  مزيداً  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النموسيوفّر

 خدمات األزمات

 

 الوصول إلى المجتمعات المختلفة( ٣
الحرص على أن يتمّكن األشخاص من جميع الخلفيّات الوصول إلى خدمات 

 مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو

  مكتباً جديداً للوصول إلى  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النموأّمن

 عدد أكبر من األشخاص

  على توفير الخدمات  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النموسيعمل

 لألشخاص من جميع المجتمعات

  مع الخبراء الوطنيين  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمويعمل

 على التعددية والشمولية
 



 

 

 

 س على اّطالع إبقاء النا

تحديد كّل عام بغية  وغاياتهاة الخطّ  أهدافو سيراجع مكتب األشخاص ذوي إعاقات النم

 مدى حسن سير األمور.

ومع مرور الوقت، سيحصل مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو على مزيد من البيانات 

 ة االستراتيجية.الخطّ  بأهدافالمتعلّقة 

إعاقات النمو األشخاص إذا ما كانت التغييرات كّل عام، سيسأل مكتب األشخاص ذوي 

 التي أحدثها قد ساعدت الناس.

إضفاء أي يجب  وا يظنّون أنّهإذا كان الناسمكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو  سيسأل

 الخّطة.تغييرات على 

ة استناداً إلى مدى سيجري مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو التغييرات على الخطّ 

 .الناس وآراء حسن سير األمور

سينظر مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو أيضاً في البيانات للحرص على أن تكون 

 .الناس لبّت احتياجاتالخدمات قد 

واألولويات في  باألهدافسيشارك مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو بيانات متعلّقة 

 تقرير سنوي على موقع المكتب اإللكتروني وفي االجتماعات.
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النمو إعاقات ذوي لألشخاص نيويورك والية مكتب © النشر حقوق  
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