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التنقل يف املوارد

املوجه ذاتًيا
هل تنتقل من املدرسة إىل مرحلة البلوغ أو تقرتب من مرحلة جديدة يف مسار

حياتك، ولكن ال تعرف من أين تبدأ؟ قد يكون فهم املوارد املتاحة لألشخاص

من ذوي اإلعاقة أمرًا مربًكا. أنت تعرف الحياة التي تريد أن تعيشها، ولكن قد تكون غري متأكد من

خياراتك والخدمات التي ميكن أن تعمل مًعا وكيفية الوصول إليها.

يف Lifeworks، نعلم أن الدعم يبدو مختلًفا للجميع - ولهذا السبب نتبع

نهًجا مخصًصا للتنقل يف املوارد. مع قيادتك للطريق، تساعد Lifeworks يف

استكشاف االحتامالت ثم تعمل عىل توصيلك باملوارد لجعل رؤيتك

للمستقبل حقيقة واقعة.

Lifeworks عروض

أكرث من 55 عاًما من الخربة يف مجال التنقل يف خدمات اإلعاقة	 

فريق من الخرباء مدرب عىل التخطيط املتمحور حول الشخص والتوظيف املخصص مع درجات مدتها أربع 	 

سنوات وخمس سنوات أو أكرث يف خدمة األشخاص من ذوي اإلعاقة

استكشاف شامل الهتامماتك واحتياجات الدعم واألهداف املستقبلية	 

التواصل املنتظم معك ومع فريق الدعم الخاص بك	 

الدعم االفرتايض واألدوات الرقمية	 

االستثامر يف تقديم خدمة مناسبة ثقافيًا وترجمة املواد إىل مجموعة متنوعة من اللغات وتوظيف متحديث 	 

اللغة األصليني

منظمة غري ربحية أسستها العائالت تركز عىل املنارصة وكرس الحواجز أمام األشخاص من ذوي اإلعاقة	 

ما التنقل يف املوارد املوجه ذاتًيا؟

التنقل يف املوارد املوجه ذاتيًا عبارة عن سلسلة من االجتامعات اإلعالمية

املصممة الستكشاف الخيارات وربطك باملوارد التي تتوافق

مع أهدافك. مينحك هذا النهج املخصص األدوات الالزمة

التخاذ الخطوة التالية أثناء تطوير مهارات املنارصة الذاتية. يبدأ

معك - محادثة لفهم تطلعاتك وتحدياتك

وخططك للمستقبل. من هناك، نتعمق يف تحديد املوارد

املحلية، ومن خالل مالحظاتك، نبني خارطة طريق لتحقيق

أهدافك.

هل أنا مؤهل للحصول عىل هذه الخدمة؟

هذه الخدمة مخصصة لألشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يواجهون

D245 أو يخططون للتنقل يف حياتهم. مرخص مبوجب خدمات

املكثفة، يتم متويل التنقل يف املوارد املوجه ذاتيًا

من خالل اإلرشاد والتدريب العائيل يف دائرة الخدمات البرشية يف مينيسوتا

ويتطلب أن يكون لدى

)BI( أو إصابة الدماغ )AC( الشخص تنازل عن أي من الرعاية البديلة

أو الرعاية املجتمعية البديلة )CAC( أو

الوصول املجتمعي إلدماج اإلعاقة )CADI( أو إعاقات النمو

)DD(. يتم قبول الدفع الخاص أيًضا لهذه الخدمة.

تبلغ التكلفة 80.00 دوالًرا يف الساعة أو 40 دوالًرا لجلسة مدتها 30 دقيقة.

هل لديك أسئلة؟

دعنا نساعد. موظفونا ذوو الخربة موجودون هنا من أجلك.

كل ما عليك فعله هو االتصال بنا عىل: 3773-365-651  أو زيارتنا عرب اإلنرتنت:

lifeworks.org/day-services

Lifeworks هي منظمة غري ربحية c()3(501( وصاحب عمل متساوي الفرص.
ميكن توفري هذه املعلومات بتنسيق بديل عند الطلب.
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