
   مقاطعة أرلنغتون  

  خطة ا�خدمات الفردية واألسر�ة 

 

 1  8/1/2018تاریخ التنقیح: 

قو��م            حدد التار�خ  تار�خ فر�ق التخطيط والتقييم األسري: ومواطن  واملراهق�ن  األطفال  الحتياجات  ا�حا��  التقييم  التار�خ  :تار�خ    اخ�� 

 ال   ☐�عم      ☐   :طلب خدمة جديدة

 

 :  معلومات الشاب 

 (_)   الدرجة: (السن) السن:  (التار�خ)  تار�خ امليالد:  (_) : رقم العميل لدى فر�ق التخطيط والتقييم األسري  (األول ثم األوسط ثم األخ��)  م العميل:س ا

 انقر أو اضغط هنا إلدخال نص. إذا �انت اإلجابة �عم، ف���� ذكر الت�خيص: ؛ �عم ☐    ال ☐: (حسب اإلصدار ا�خامس للدليل الت�خي��ي واإلحصائي لالضطرابات النفسية) خيص ال�حة النفسية ��

  

 انقر أو اضغط هنا إلدخال نص.د ا�جرعات): د ع(اذكر نوع الدواء و  إذا �انت اإلجابة �عم، فُ���� ذكر األدو�ة؛ �عم ☐    ال ☐ أدو�ة:

 اخ�� عنصًرا.  :الهدف ا�حا�� للكفالة    حدد التار�خ تار�خ ا�حضانة: �عم ☐    ال ☐ شاب قيد الكفالة:

 اخ�� عنصًرا.الهدف امل��امن للكفالة:  �عم ☐    ال ☐�عليم خاص: 

 اخ�� عنصًرا. امل�ان ا�حا�� إليداع/ إقامة الشاب:

 

 طفل يحتاج إ�� خدمات �عم☐ال    ☐:  بةاقاملر 

 �عم   ☐ال     ☐  

طفل يحتاج إ�� إشراف                     

 �عم ☐ال      ☐

 

 

 معلومات إدارة ا�حالة:

 اخ�� التار�خ   ا�حكمة: مر أ تار�خ �عم ☐ال         ☐            ا�خدمات مطلو�ة بأمر من ا�حكمة:  (الهيئة): مصدر اإلحالة (االسم األول ثم األخ��): مدير ا�حالة

 (التار�خ) : تار�خ بدء اإليداع الطارئ/ ا�خدمات الطارئة �عم☐ال     ☐: هل ا�خدمات املطلو�ة نتيجة إيداع طارئ/ خدمات طارئة

 إلدخال نص. ا هنانقر أو اضغط   من هم أعضاء فر�ق العالج وما عالق��م بالشباب/ األسرة؟

 سبب مشكالت اإلحالة/ العرض: 

 انقر أو اضغط هنا إلدخال نص. 

 



 2  8/1/2018تار�خ التنقيح: 

 

 

 بھ من املوارد التا :موارد التمو�ل البديلة
ً
 ة: لي ُير�� تحديد ما ي�ون الشاب �� الوقت ا�حا�� مستحًقا لھ أو مشموال

   ☐: IV-Eالباب 
 معلق ☐                  

Medicaid : ☐    

 معلق ☐                  

FAMIS : ☐ 
 معلق ☐              

 ☐غ�� مؤهل للتأم�ن: 
ن عليھ:    ☐غ�� مؤمَّ

 (شركة تأم�ن ص��) ☐: تأم�ن آخر

مبادرة ال�حة  ☐مساعدة التب�ي الفيدرالية   ☐   IV-Eالباب  ☐   Medicaid ☐(اخ�� �ل ما ينطبق عليھ ذلك):  بموجب قانون خدمات الطفل لتمو�ل ا�خدمة املطلو�ة أةنشما مصادر التمو�ل البديلة ال�ي ُوِضعت �� االعتبار قبل البحث عن صناديق مالية مُ 

 غ�� ذلك ☐األسر ودعمها             ون ص ☐التأم�ن ا�خاص        ☐مساعدة التب�ي �� الوالية      ☐العيش املستقل    ☐منحة الرعاية ال��و�حية   ☐النفسية  

 اخ�� سبب عدم استخدام مصادر التمو�ل البديلة لتمو�ل ا�خدمة املطلو�ة (�� املر�عات التالية):

 السبب ا�خدمة املطلو�ة 

 اخ�� عنصًرا.  اخ�� عنصًرا. 

 انقر أو اضغط هنا إلدخال نص. انقر أو اضغط هنا إلدخال نص.

 

 املاضية وجميع ا�خدمات املهمة ذات الصلة بالطلب) وم�خص موجز لل :العال�� التار�خ
ً
 نتائجُير�� تقديم التار�خ العال�� السابق للشباب (خالل االث�ي عشر شهرا

 م�خص النتائج التوار�خ نوع العالج 
 ل نص.اخ دانقر أو اضغط هنا إل  التار�خ انقر أو اضغط هنا إلدخال نص.

 

 معطيات األسرة:

 (ما النتيجة اإلجمالية املنشودة لألسرة؟): الهدف

 (ع�� حد �عب�� األسرة.) :مواطن القوة

 (َمْن الذين �عت��هم األسرة شبك��ا الداعمة؟) : وسائل الدعم الطبيعية

 (ع�� حد �عب�� األسرة.): االحتياجات

 

 
 

 

 

 

 " فقط داخل تقييم احتياجات األطفال واملراهق�ن1" و"0اخ�� التقديرات " (كما يت�ح من تقييم احتياجات األطفال واملراهق�ن):  مواطن القوة

احتياجات   لتقييم   
ً
وفقا ل  التحمُّ ع��  القدرة  القوة/  مواطن  (حدد 

 األطفال واملراهق�ن)

 (�عليق) 
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 خراجإل لط طيالتخ

ق �عد ان��اء ا�خدمة : خدمة (خدمات) الرعاية الالحقة تار�خ التوقف املق��ح ل�خدمة (ا�خدمات) املطلو�ة ا�حالية: (ُير�� إضافة ال�ل)  ا�خدمة (ا�خدمات) املطلو�ة ا�حالية: (ما هو ُمطبَّ

 (ا�خدمات) املطلو�ة؟) 

 هنا إلدخال نص. غطاضانقر أو  انقر أو اضغط إلدخال تار�خ.  اخ�� عنصًرا. 

 

 انقر أو اضغط هنا إلدخال نص. �خص جهود التخطيط لإلخراج: 

 

 
 

 

 طلب خدمات قانون ا�خدمات الشاملة وخطة العمل 

 

 :  هدف (أهداف) الشاب ع�� املدى البعيد

 اخ�� عنصًرا.  :3الهدف  اخ�� عنصًرا.  :2الهدف  اخ�� عنصًرا. : 1الهدف 

 

تقييم احتياجات األطفال  المج

 واملراهق�ن ومواطن قو��م

 توار�خ ا�خدمة املطلو�ة  تار�خ البدء عدد الوحدات  ا�خدمة  األهداف/ الغايات القص��ة األجل ال�ي يتع�ن أن يحققها مقدم ا�خدمة  االحتياج بناء ع�� التقييم 

 إ��                    من   
 

انقر أو اضغط هنا  اخ�� عنصًرا.  انقر أو اضغط هنا إلدخال نص. اخ�� عنصًرا.  (حدد ا�جال/ الوحدة) 

 إلدخال نص.

 (التار�خ)                   (التار�خ)  (التار�خ) 

حَرز:
ُ
 انقر أو اضغط هنا إلدخال نص.  التقدم ا�

 

 

 ميسر فر�ق التخطيط والتقييم األسري) املتا�عة، خطة العمل: (�ستكملها، ق التخطيط والتقييم األسري فر� ات صيتو 
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 تار�خ عودة فر�ق التخطيط والتقييم األسري: 
 

ق؟  ق مم�حل ه                         : النظر �� نتائج مراجعة االستعمال
َ
 ال   ☐�عم    ☐راجعة االستعمال ُمرف

دمجت نتائج مراجعة االستعمال �� خطة ا�خدمات؟) 
ُ
 (كيف أ

 

 



 

 5   3/24/2022تار�خ التنقيح: 

 __________________التار�خ:________ مراجعة املشرف ل�خطة الفردية �خدمات األسرة:

 

افقة فر�ق اإل  معلق موافق           :القرار: ____________________ الهيئة________: _______ التار�خ: _______________________________________________ ا�جتمعية دارة والسياسةمو

افقة الشاب والوالدين/ الو��ي وأعضاء فر�ق العالج  قبل فر�ق مشاركة ومو

 : التخطيط والتقييم األسري 

افقتھ:  فر�ق التخطيط والتقييم األسري  مشاركة  ومو

تيحت للموق
ُ
ناه فرصة املشاركة �� إعداد ا�خطة الفردية �خدمات األسرة، بما �� ذلك األهداف والغايات د أن ع�لقد أ

 وا�خدمات الواردة ف��ا.   

تيحت للموقع�ن أدناه فرصة املشاركة �� إعداد هذه ا�خطة الفردية �خدمات األسرة.  ونحن نفهم ا�خطة الفردية �خدمات األسرة، ونوافق 
ُ
 ذيُ م ع�� تنفيذها ما ل أ

َ
ر خالف ذلك أعاله. أما غ�� املوافق�ن  ك

م لهم "استمارة اع��اض ع�� ا�خطة الفردية �خدمات األسرة" ملل��ا.  قدَّ
ُ
وقشت خالل هذا االجتماع سر�ة ومحمية.  و�التوقيع أدناه، ع�� ا�خطة الفردية أو ع�� أي جزء م��ا، فسوف ت

ُ
**املعلومات ال�ي ن

افق ع�� عدم اإلفصاح ع ب ذلك بموجب القانون** أين فإنك تو
َ
افقة خطية مسبقة و/أو ما لم ُيطل   معلومات تم ا�حصول عل��ا �� هذا االجتماع ألي طرف آخر دون مو

 الهيئة/ الدور  التار�خ التوقيع 

 

افق/ أع��ض  الهيئة/ الدور  التار�خ التوقيع   أو

 

                                                                          بالهاتف 

 مدير ا�حالة  

 

 

                                                                               بالهاتف 

 أوافق.    رعاية الطفل  

 ال أوافق 

 

                                                                           بالهاتف 

 أحد الوالدين أو كالهما  

 

 

                                                                               بالهاتف 

 أوافق.    ال�حة السلوكية  

 ال أوافق 

 

                                                                          بالهاتف 

 ال�افل (الوالدان ال�افالن)  دال لو ا 

 

 

                                                                               بالهاتف 

 أوافق.    محكمة األحداث والعالقات األسر�ة  

 ال أوافق 

 

                                                                          فاتلهبا 

 الشاب  

 

 

                                                                               بالهاتف 

 أوافق.    مدارس أرلينغتون العامة  

 ال أوافق 

 

                                                                          بالهاتف 

د   وّرِ
ُ
 امل

 

 

                                                                               بالهاتف 

 أوافق.    وكيل األب أو األم 

 ال أوافق 

 

                                                                          بالهاتف 

د   وّرِ
ُ
  امل

                                                                               بالهاتف 

 أوافق.    ممثل مقدم ا�خدمات ا�خاص  

 ال أوافق 

  

                                                                         بالهاتف 

   و��ي ألغراض التقا��ي 

                                                                               بالهاتف 

 مس�� فر�ق التخطيط والتقييم األسري/  

 (ضع دائرة حول خيار واحد)املنسق املع�ي بقانون ا�خدمات الشاملة 

   .أوافق 

 ال أوافق 

 

                                                                         بالهاتف 

   

                                                                               بالهاتف 

 أوافق.    مدير ا�حالة  

 ال أوافق 

 

                                                                         بالهاتف 

   

                                                                                بالهاتف 

 أوافق.    مراجعة االستعمال  

 ال أوافق 

  

                                                                         بالهاتف 

   

                                                                               بالهاتف 

 فق.  واأ  يو��ي ألغراض التقا��  

 ال أوافق 

 

 

 

                                                 

 

                                                                               بالهاتف 

 أوافق.    الشاب  

 ال أوافق 

  

                                                                                بالهاتف 

 أوافق.    أحد الوالدين أو كالهما  

 ال أوافق 

 

                                                                               بالهاتف 

د   وّرِ
ُ
 أوافق.    امل

 ال أوافق 

  

                                                                               بالهاتف 

     .أوافق 

 ال أوافق 

                                                                                

                                                                               بالهاتف 

     .أوافق 

 ال أوافق 

  

                                                                                             بالهاتف                                                  

     .أوافق 

 ال أوافق 
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 �عليمات ا�خطة الفردية �خدمات األسرة 

 

ق إجراءات فر�ق التخطيط والتقييم األسري.  و�تإن ا�خطة الفردية �خدمات األسرة لها دور محوري �� التخطيط ل�خدما ِ
ّ
ملوحد اإللزامي، ومدخالت الشاب واألسرة، ونتائج يم اضمن هذا ال�جل نتائج التقيت، كما أ��ا ُتوث

ز ع�� العال  ِ
ّ

 ج.  التقييم، ومعلومات الت�خيص/ األدو�ة، واألهداف/ الغايات، وا�خدمات، ومناقشات فر�ق التخطيط والتقييم األسري ال�ي ُترك

 

 عن مز�د من األنواع الرسمية ل�خدمات.  كما  الف وطبًقا ملقاصد قانون ا�خدمات الشاملة ومبادئ نظام الرعاية، ينب�� أن �س�� ا�خطة
ً

ردية للطفل واألسرة إ�� إدراج خدمات إبداعية غ�� تقليدية ووسائل دعم طبيعية، فضال

دة وت� حدَّ
ُ
د ع�� العالج وا�خدمات األقل تقييًدا ال�ي ُتل�ي االحتياجات ا� شّدِ

ُ
مون ُمصأن مبادئ نظام الرعاية �� قانون ا�خدمات الشاملة �  بناًء ع�� مواطن القوة واالحتياجات الفر�دة مَّ

ً
 ة

 لذلك الطفل وتلك األسرة. فالتخطيط القائم ع�� مواطن القوة، وليس ع�� االحتياجات، هو التخطيط األمثل. 

 

 �عليمات عامة:

حاطة بقوس�ن، فسوف ُ�سفر ذلك عن
ُ
 يمكن إدخال معلومات ا�حقول بالنقر �� املنطقة ا�

 أو قائمة منسدلة.و�م حق ن��ي أو حقل تق

 

 قم بتمك�ن "ا�حتوى" عند فتح الوثيقة.  •

  SharePointال �ستخدم إال ��خة  •

    .Wordر الطباعة العادي �� برنامج استخدم هذا الزر لطباعة ا�خطة الفردية �خدمات األسرة فقط بدون صفحة التعليمات.  إذا كنت ترغب �� طباعة التعليمات أيًضا، فاستخدم ز  -زر الطباعة  •

 

 �عليمات خاصة ب�ل قسم:

ر لنفسھ بنفسھ، ترد أدناه إرشادات خاصة ب�ل قسم للمساعدة ع�� ملء االستمارة.  ع�� الرغم من أن معظم أقسام هذه الوثيقة ُمفّسِ

 

 تار�خ فر�ق التخطيط والتقييم األسري: 

د التار�خ املقرر ل د الحًقا)" (TBDالتخطيط والتقييم األسري �� التقو�م.  �� حالة اإلحاالت ا�جديدة، اكتب " فر�قانقر �� هذا ا�حقل وحّدِ  ُيحدَّ

 

   تار�خ التقييم ا�حا�� الحتياجات األطفال واملراهق�ن ومواطن قو��م: 

د تار�خ "اكتمال تقييم احتياجات األطفال وامل  سياسة تقييم احتياجات األطفال واملراهق�ن ومواطن قو��م ق�ن ومواطن قو��م" �� التقو�م. ال �ستخدم "تار�خ التقييم" راهانقر �� هذا ا�حقل وحّدِ

 

https://arlingtonva.sharepoint.com/sites/dhs/POSManual/Attachments/CPMT%20Manual/CANS%20policy%20CPMT.pdf
https://arlingtonva.sharepoint.com/sites/dhs/POSManual/Attachments/CPMT%20Manual/CANS%20policy%20CPMT.pdf
https://arlingtonva.sharepoint.com/sites/dhs/POSManual/Attachments/CPMT%20Manual/CANS%20policy%20CPMT.pdf
https://arlingtonva.sharepoint.com/sites/dhs/POSManual/Attachments/CPMT%20Manual/CANS%20policy%20CPMT.pdf
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   رقم العميل: 

���ئ �� 
ُ
د الحًقا) " (TBDبالنسبة ل�حاالت ا�جديدة ال�ي ليس لها رقم، أدخل ".  DMCتأكد من استخدام رقم العميل الذي أ  ُيحدَّ

 

   تار�خ امليالد: 

 لتا��. ففي �ل مرة تقوم ف��ا بإعادة فتح الوثيقة لتحدي��ا، ينب�� لك التحقق من السن وت�حيحھ إذا لزم األمر. اغ ايجب تحديد تار�خ ميالد العميل، و�دخال السن ا�حا�� �� الفر 

 

 : ��خيص/ أدو�ة ال�حة النفسية

ل�خدمات.  و�نب�� االستشهاد باملعلومات الت�خيصية ا�حالية حسب اإلصدار ا�خامس للدليل الت�خي��ي واإلحصائي   خطيطأدِخل �� هذا القسم أك�� قدر ممكن من املعلومات، ألن ذلك سيساعد الفر�ق ع�� الت

 لالضطرابات النفسية، و�دراج م�ان الت�خيص (ال�خص الذي أعطى الطفل الت�خيص).

 

 :  اإليداع الطارئ 

 فغالًبا ما ُ�ستخدم لوضع الشباب قيد الكفالة. قة ع�� بدء ا�خدمة أل��ا حالة طارئة قبل فر�ق التخطيط والتقييم األسري، فأكمل هذا القسم، موافإذا كنت قد حصلت ع�� 

 

 :  سبب اإلحالة

مة خص  لتلبية احتياجات طفل مع�ن وأسرة �عي��ا.  يًصا خدمات قانون ا�خدمات الشاملة دائًما ما ت�ون خاصة باألطفال واألسرة وُمصمَّ

 فعليك وصف مش�لة (أو مشكالت) العرض، وتحديد السلوكيات واألعراض ال�ي �ستد�� ا�خدمة املطلو�ة، وشرح أهداف العالج.

دة تتعلق بتار�خ ا�حالة، ويشمل ذلك كيفية وصولها إ�� علم هيئة قا  ًدا قدر نون او��دف هذا القسم إ�� ��جيل معلومات ُمحدَّ �خدمات الشاملة، وتار�خ ا�خدمة، واألساس املنطقي ل�خدمات ا�حالية.  ومن املهم أن ت�ون ُمحدَّ

حرز �� ا�حالة.  وُ�ر�
ُ
أو   VEMATأو �عليمية أو اجتماعية أو تقييمات فسية � إدراج أي تقييمات ذات صلة: ناإلم�ان �� هذا القسم ألنھ سيو�ح أ�عاد ا�حالة وتوجهها عند البت �� مدى فعالية ا�خدمات ا�حالية والتقدم ا�

YASI  أوCasey Life Skills. 

 

   موارد التمو�ل البديلة: 

د جميع مصادر التمو�ل املمكنة، واشرح بالتفصيل أسباب عدم استخدامها.   حّدِ

 �� عالمة الزائد. �سر عإلضافة سطور أخرى، انقر بزر الفأرة األ
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 التار�خ العال��:  

لعالج املكثف �� العيادات  ي، وا) وم�خص موجز للنتائج (ومن أمثلة ذلك: العالج الفردُير�� تقديم التار�خ العال�� املا��ي للشاب (خالل االث�ي عشر شهًرا املاضية وجميع ا�خدمات املهمة ذات الصلة بالطلب/ابتداًء باألحدث

دارة األدو�ة، وا�خدمات املن�لية املكثفة وغ��ها من ا�خدمات املن�لية، واالحتجاز �� ا�خارجية، واإليداع �� دور ذوي االحتياجات ا�خاصة، واإليداع �� مراكز إعادة التأهيل، و�رامج االستشفاء ا�جزئي، والعالج األسري، و� 

 ات نفسية حادة). **إلضافة سطور أخرى، انقر بزر الفأرة األ�سر ع�� عالمة الزائد.ضطراباملستشفى للعالج من ا

 

 معطيات األسرة:

تقييم وتخطيط وتنفيذ خدمات قانون  عن وضع السياسات واإلجراءات ال�ي تنص ع�� مشاركة األسرة �� جميع جوانب ع�� أن فرق اإلدارة والسياسة ا�جتمعية مسؤولة فرجينيا) قانون من  5208-2.2(البند تنص التشريعات 

 مباشًرا ملشاركة   األسرة. ومن املهم استخدام عبارات األسرة تراها أهداف األسرة ومواطن قو��ا واحتياجا��ا ووسائل دعمها كما  ا�خدمات الشاملة. ويسمح هذا القسم بإدراج
ً

�� هذا القسم ألن الغرض منھ هو أن ي�ون تمثيال

 عملية التخطيط ل�خدمات و�جراءات فر�ق التخطيط والتقييم األسري.  األسرة ��

 

 مواطن القوة: 

ل فيھ  �جَّ
ُ
 من تقييم احتياجات األطفال وامل مواطنهذا هو القسم الذي �

ً
راهق�ن ومواطن قو��م.  وع�� الرغم من إم�انية  القوة واالحتياجات ا�خاصة بالطفل واألسرة. و�نب�� للمعلومات الواردة �� هذا القسم أن تأ�ي مباشرة

ع الطفل/ األسرة بالعديد من مواطن القوة، ليس من الضروري سرد جميع تلك املواطن.  " ملواطن القوة الرئيسية ال�ي سيجري تناولها خالل التخطيط ل�خدمات.  1" و"0ينب�� ال��ك�� ع�� التصنيف�ن "بل   تمتُّ

 

حرز نحو اإلخراج: 
ُ
 خطة اإلخراج/ التقدم ا�

ا من تقديم ا  ، و�جب أن يبدأ �� اليوم األول من العالج.  �خدمة�غض النظر عن نوع ا�خدمة، ُ�عّد التخطيط لإلخراج جزًءا ضرور��

ق هذا القسم من  ِ
ّ
د بوضوح مستوى انخفاض الرعاية. وُ�وث وثائق ا�خطة الفردية وجود عملية التخطيط لإلخراج والنظر ف��ا، ل�ي يتس�ى تلبية  و�نب�� �خطط اإلخراج أن ترا�� االحتياجات الفر�دة ل�ل طفل وأسرة، وأن ُتحّدِ

 راج باستمرار. اإلخ احتياجات

 

 األهداف/ الغايات:

ھ اختيار ا�خدمات. والغايات ُ�عّد هذا القسم من أهم أقسام ا�خطة الفردية. و�نب�� أن �س��شد األهداف والغايات دة، وأن ُتوّجِ حدَّ
ُ
دة القابلة للقي بمواطن القوة واالحتياجات ا� حدَّ

ُ
ي ال بد م��ا لتحقيق اس ال��� ا�خطوات ا�

 التقدم الذي أحرزه الطفل واألسرة خالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر املا��ي.   وع�� الرغم من أن الهدف من املرجح أال يتغ�� مع �ل اجتماع لفر�ق التخطيط والتقييم األسري، ينب�� أن �ستند الغايات إ�� الهدف العام.

دة وق دة املدة (ابلة لو�نب�� استخدام أهداف ُمحدَّ  ).SMARTلقياس و�مكن تحقيقها وواقعية وُمحدَّ

حَرز نحو الغاية. و�تمثل الغرض من هذا القسم �� التأكد من أن ا�خدمات 
ُ
حَرز، كن دقيًقا �� توثيق التقدم ا�

ُ
�ذا لم  ام.  و ُتل�ي احتياجات الطفل واألسرة بالقدر ال�ا��، وتتقدم با�حالة نحو الهدف العوعند توثيق التقدم ا�

د مسار العالج.  وهذه  تكن ا�خدمة ُمدَرجة �� القائمة، فاتصل باملنسق املع�ي بقانون ا�خدمات الشاملة للتشاور معھ.  وتذكر أن �عض االحتياجات ت�ون "احتياج ات خلفية"، مثل التكيف مع الصدمة، وتلك االحتياجات ُتحّدِ

ا مباشًرا بتقديم ا�خدمات والهدف العام للطفل/األسرة.  و�نب�� أن تتطابق االحتياجات املس��دفة مع تقييم احتياجاقسم أل�� االحتياجات ال�ي ينب�� إدراجها �� هذا ال
ً
ت األطفال واملراهق�ن ومواطن قو��م، ��ا س��تبط ارتباط

 وأن تتما��ى مع طلب العالج. **إل�شاء أهداف إضافية، انقر بزر الفأرة األ�سر ع�� عالمة الزائد

http://law.lis.virginia.gov/vacode/title2.2/chapter52/section2.2-5208/
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 الوحدات:

 اكتب العدد املطلوب من الساعات أو األيام أو األشهر

 

 تار�خ البدء:

 ال ينطبق).  " ( N/Aإذا �انت اإلحالة جديدة، فاكتب "

د تار�خ البدء �� التقو�م (  بدء ا�خدمات).تار�خ أما �� حالة املراجعات امل��امنة/ املكررة، فحّدِ

 

 توار�خ ا�خدمة املطلو�ة: 

ر الفر�ق بتعديل التوار�خ.   ضع التوار�خ ال�ي �ع�� عن اإلطار الزم�ي الذي تطلبھ ل�خدمات. و�ذا وافق فر�ق التخطيط والتقييم األسري ع�� إطار زم�ي مختلف، فسيقوم  ُميّسِ

 

 لتقييم األسري: طيط واتوصية فر�ق التخ

ر فر�ق التخطيط والتقييم األسري   التوصية واملتا�عة وخطة العمل ال�ي يتو�� إكمالها ُميّسِ

 

   النظر �� نتائج مراجعة االستعمال: 

عد مراجعة االستعمال أحد عن
ُ
و�� عملية مراجعة ا�حاالت الفردية لتحديد ما إذا �انت خطة العالج وا�خدمات مناسبة أم   ن�ج الشامل إلدارة االستعمال،اصر السيتو�� ميسر فر�ق التخطيط والتقييم األسري إكمال ذلك. و�

بإجراء مراجعة االستعمال ��   تعمال برعاية الوالية. وُيسمح أيًضاة االسالعالج، ومراجعال بناًء ع�� املستوى ا�حا�� الحتياج العميل.  و�مكن إجراء مراجعة االستعمال من خالل مراجعة ال�جالت، والز�ارات امليدانية ل��امج 

ال.   االستعمم�حق �شأن مراجعة االستعمال يمكن استخدامھ لتوثيق عملية مراجعة  سياق العملية ال�ي يقوم ��ا فر�ق التخطيط والتقييم األسري.  و�ذا �انت املناطق ا�حلية ترغب �� إجراء ذلك، فيوجد �� ا�خطة الفردية

عملية فر�ق التخطيط والتقييم األسري.  و�وثق ذلك مراعاة فرق التخطيط والتقييم األسري لنتائج مراجعة   و�غض النظر عن كيفية حدوث مراجعة االستعمال، يجب وضع نتائج مراجعة ا�حالة �� االعتبار بوصفها جزًءا من

 االستعمال عند التخطيط ل�خدمات.

 

 التوقيعات:

مة. أضف إ�� ذلك أن بإم�ا��م و�إم�ان أي عضو آخر �� فر�ق �� حالة عدم موافقة الشاب أو الوالدين/ األوصياء ع�� ا�خطة املق��حة ألي سبب من األسباب، فن�حب بتلقي األسباب املنطقية لرأ��م ا� قدَّ
ُ
خالف �� املساحة امل

مال العمود األ�سر من االستمارة قبل فر�ق  وثائق تو�ح أسباب عدم موافق��م ع�� ا�خطة املق��حة وأي ت��ير منطقي آخر يرونھ مناسًبا.  وسوف يقوم أعضاء فر�ق العالج بالتوقيع و�ك ي إرفاقالتخطيط والتقييم األسر 

 قييم األسري. يط والتالتخطيط والتقييم األسري.  وسيجري توقيع العمود األيمن و�كمالھ خالل اجتماع فر�ق التخط

 


