
Children & Youth with برنامج
Special Health Care Needs
)CYSHCN، األطفال والشباب ذوو

احتياجات الرعاية الصحية الخاصة( في 
والية واشنطن

َمن يمكنه مساعدتي في التنقل بين الخدمات؟ َمن هم CYSHCN؟

CYSHCN@doh.wa.gov البريد اإللكتروني
للتواصل مع موظفينا

ينتمي جميع أعضاء برنامج CYSHCN وعائالتهم إلى المجتمعات، 
ويشاركون، وينمون فيها من خالل أنظمة مدمجة ويمكن الوصول إليها، 

والتي من شأنها دعم صحتهم العقلية والجسدية، والنمائية، وسالمتهم 
االجتماعية والعاطفية بصورة منصفة

يناصرون العائالت ويساعدون في توصلّها إلى الموارد والرعاية التي يحتاجون إليها. 
يمكنهم أيًضا )باللغة اإلنجليزية فقط( توصيلك بما يلي: 

CYSHCN هم األطفال:

هل لديك أسئلة عن احتياجات طفلك الصحية أو النمائية؟ اتِصل بالخط الخط الساخن 
لـ Help Me Grow Washington للتحدُّث مع موّجه العائالت، ومعرفة 

اإلجابات! فإن بإمكانه مساعدتك في العثور على الموارد المجانية أو منخفضة التكلفة 
في منطقتك، مثل:

يمكنك الحصول على المساعدة عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني 
www.ParentHelp123.org )باللغة اإلنجليزية فقط( 
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التأمين
التدخل المبكر

موارد لالحتياجات غير الُملباة
خدمات متعلقة باإلعاقة

العالجات والخدمات المتخصصة

المصابون أو المشتبه في إصابتهم* بحاالت صحية عقلية، أو سلوكية، أو نمائية، 
أو جسدية مزمنة

الذين يتطلبون الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بصورة تزيد عّما يتطلبه 
األطفال بوجه عام

دعم اآلباء واألخوة
موارد انتقال المراهقين

فرص اجتماعية وترفيهية
معلومات الرعاية المؤقتة

فحوصات النمو
الرعاية الصحية 

...وغير ذلك الكثير!

رؤيتنا

منسقو CYSHCN المحليون
باالشتراك مع:

Help Me Grow Washington الخط الساخن لـ
 1 )800) 322-2588

CYSHCN علبة الوارد لدعم

لطلب الحصول على هذه الوثيقة بتنسيق آخر، اتِصل بالرقم 
0127-525-800-1 . نرجو من العمالء المصابين 
بالصمم أو صعوبة في السمع االتصال بالرقم 711 

)Washington Relay( أو إرسال بريد إلكتروني إلى 
civil.rights@doh.wa.gov العنوان

*عرضة لخطر متزايد لإلصابة نتيجة لعوامل بيولوجية )مثل الحاالت الوراثية( أو البيئية المرتبطة باإلصابة 
بحالة مرضية مزمنة

doh.wa.gov/CYSHCN

هذا بنسبة واحد من كل خمسة!

%19.7 من األطفال من عمر الميالد وحتى 17 عاًما في والية واشنطن من ذوي االحتياجات الخاصة

 مصدر البيانات: االستفتاء الوطني لصحة األطفال لعام 2020-2019، 
الموارد البشرية وإدارة الخدمات، مكتب صحة الطفل واألم

%20 من األطفال في والية واشنطن يعانون 
من احتياجات رعاية صحية خاصة

mailto:CSHCN.support%40doh.wa.gov?subject=
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/970-141-CoordinatorList.pdf
http://www.ParentHelp123.org
http://doh.wa.gov/CYSHCN


موارد أخرى للعائالتشركاء الرعاية الصحية شركاء ريادة األسرة،
والمشاركة، والدعم

تدعم شبكة التغذية )باللغة اإلنجليزية فقط( خدمات التغذية ألعضاء CYSHCN وعائالتهم. 
ل )RDN( تلقى تدريبًا خاًصا أو فريق تغذية مجتمعي  يمكنك العثور على أخصائي تغذية ُمسجَّ

)باللغة اإلنجليزية فقط(.

 Partnerships for Action, Voices for Empowerment (PAVE) )يستخدم 
)Google خدمة ترجمة

 Partnerships for Action, Voices for Empowerment تساعد العديد من برامج
 )PAVE ، شراكات من أجل العمل، أصوات من أجل التمكين( األسر:

)P2P( Parent to Parent )باللغة اإلنجليزية فقط(
توفر برامج P2P(  Parent to Parent، من ولي أمر آلخر( في كل مقاطعة ما يلي:

Washington State Fathers Network )WSFN( 
تقدم WSFN(  Washington State Fathers Network، شبكة اآلباء في والية واشنطن( أنشطة 

مي الرعاية من الذكور وفعاليات لآلباء وُمقّدِ

 )WSLI( Washington State Leadership Initiative Newsletter )يستخدم خدمة 
)Google ترجمة

تعمل WSLI(  Washington State Leadership Initiative Newsletter، النشرة اإلخبارية 
لمبادرة قيادة والية واشنطن( على إخبار العائالت األعضاء في CYSHCN باألنشطة، والفعاليات، وندوات 

اإلنترنت، والمؤتمرات، والتدريبات، وفرص العمل، والعمل التطوعي، والموارد.
اشترك لتلقي نشرة WSLI )باللغة اإلنجليزية فقط(

إعالم العائالت )يستخدم خدمة ترجمة Google( – يوفر معلومات وموارد لمساعدة األشخاص 
من ذوي اإلعاقات النمائية على عيش حياة طبيعية.

ESIT(  Early Support for Infants & Toddlers، الدعم المبكر للرضع 
واألطفال الصغار( )باللغة اإلنجليزية فقط( – يوفر خدمات التدخل المبكر لألطفال من وقت 

الميالد وحتى سن 3 سنوات، ممن يعانون من تأخر في النمو أو إعاقة.

DDA(  Developmental Disabilities Administration، إدارة اإلعاقات 
النمائية( )باللغة اإلنجليزية فقط( – توفر خدمات وبرامج تتضمن الرعاية الشخصية والرعاية 

المؤقتة.

OSPI(  Office of Superintendent of Public Instruction، مكتب 
المشرف على التعليم العام( – يراقب خدمات المنطقة التعليمية.

OEO(  Office of the Education Ombuds، مكتب أمين مظالم التعليم( – يوفر 
معلومات وحلول للنزاعات مع المناطق التعليمية.

The Arc )باللغة اإلنجليزية فقط( – يدافع عن حقوق جميع األشخاص الذين يعانون من 
م معلومات للعائالت. إعاقات نمائية وفكرية. الفروع المحلية )باللغة اإلنجليزية فقط( تُقّدِ

DDC(  Developmental Disabilities Council، مجلس إعاقات النمو( )باللغة 
اإلنجليزية فقط( – يضع خطًطا باالتفاق مع األشخاص ذوي إعاقات النمو وعائالتهم. 

مها المستفيدون من خدمات إعاقات النمو ويباشر  DD Ombuds – يجمع الشكاوى التي يُقّدِ
التحقيق فيها.

تضمن مجالس MFRB(  Maxillofacial Review Boards، مجلس فحص الجزء 
مي الخدمات يخططون للعالج حسن التنسيق  العلوي الوجهي( )باللغة اإلنجليزية فقط( أن ُمقّدِ

وينفذونه لألطفال الذين يعانون من الشفة/الحلق المشقوق.

تفضل بزيارة medicalhome.org )باللغة اإلنجليزية فقط( لمعرفة المزيد حول معرفة 
كيف تكون شريًكا فعاالً مع الطبيب الذي يتابع طفلك، واألعضاء اآلخرين في فريق رعاية 

طفلك.

توفر NDC(  Neurodevelopmental Centers of Excellence، مراكز 
التميز في النمو العصبي( )باللغة اإلنجليزية فقط( العالج المهني، وعالج التخاطب، والعالج 

الطبيعي، وغير ذلك من خدمات الدعم. غالبًا ما تكون مراكز NDC مشتركة مع المنسقين 
مي الرعاية. المحليين وغيرهم من ُمقّدِ

CYSHCN شبكة تغذية

Maxillofacial Review Boards

مشروع شراكات دور العالج

 Neurodevelopmental Centers of Excellence
)NDCs) 
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Family to Family Health Information Center )يستخدم خدمة ترجمة 
Google( يمكن أن يساعدك في العثور على موارد لتمويل احتياجات الرعاية الصحية

Lifespan Respite WA  )يستخدم خدمة ترجمة Google( يمّول الرعاية المؤقتة 
مي الرعاية )استراحات قصيرة( لُمقّدِ

PTI(  Parent Training and Information، تدريب اآلباء والمعلومات( )يستخدم 
خدمة ترجمة Google( يدعم الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة

STOMP(  Specialized Training of Military Parents، تدريب ُمخصَّص 
لآلباء العسكريين( )يستخدم خدمة ترجمة Google( يدعم العائالت العسكرية

دعم األقران الفردي ومجموعات المشاركة 
المعلومات الحالية والتدريب 

برنامج مساعدة ولي األمر النظير في اإلرشاد 
CYSHCN لألخوة في Sibshops برنامج

الموارد واإلحالة

https://nutritionnetworkwa.org/nutrition-network/
https://nutritionnetworkwa.org/feeding-teams/locating-feeding-teams/
https://wapave.org/
https://arcwa.org/parent-to-parent/
https://fathersnetwork.org/
https://wslicoalition.org/
https://www.tfaforms.com/4927142
https://www.tfaforms.com/4927142
https://informingfamilies.org/
https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit
https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit
https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit
https://www.dshs.wa.gov/dda
https://www.dshs.wa.gov/dda
https://www.dshs.wa.gov/dda
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance
https://www.oeo.wa.gov/en
https://www.oeo.wa.gov/en
https://arcwa.org/
https://arcwa.org/connections/chapters/
https://ddc.wa.gov/
https://ddc.wa.gov/
https://ddombuds.org/
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/MaxillofacialTeams
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/MaxillofacialTeams
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/MaxillofacialTeams
http://www.medicalhome.org
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/NeurodevelopmentalCenters
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/NeurodevelopmentalCenters
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/NeurodevelopmentalCenters
https://www.familyvoicesofwashington.org/
https://www.lifespanrespitewa.org/
https://wapave.org/parent-training-and-information-program/why-get-help-from-pti/
https://wapave.org/parent-training-and-information-program/why-get-help-from-pti/
https://wapave.org/specialized-training-of-military-parents-stomp/
https://wapave.org/specialized-training-of-military-parents-stomp/
https://wapave.org/specialized-training-of-military-parents-stomp/

