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ما المقصود بالعالج بالتحليل السلوكي التطبيقي ()ABA؟
التحليل السلوكي التطبيقي هو عالج قائم على األدلة .يمنع العالج  ABAأو يقلل من اآلثار السيئة للسلوكيات
التي تعيق التعلم والتفاعل االجتماعي.
يمكن أن تشمل أهداف العالج  ABAما يلي:
• تطوير سلوكيات جديدة،
• زيادة السلوكيات الحالية أو خفضها،
• إبراز السلوكيات الناتجة عن ظروف معينة،
• تحسين المهارات الحركية الدقيقة ،والنظافة الصحية ،والتزين ،والمهارات في المنزل ،وااللتزام
بالمواعيد ،والكفاءة الوظيفية،
• زيادة مهارات اللغة والتواصل
• تحسين االنتباه والتر كيز والمهارات االجتماعية والذاكرة والتحصيل األكاديمي.
يتميز العالج  ABAبأنه قابل للتكيف لتلبية االحتياجات المختلفة .يمكن للمزود المؤهل المقدم لخدمات
المصابين بالتوحد تصميم وتنفيذ وتقييم التعديالت لكل شخص .يتضمن العالج  ABAالتقييم والعالج
والمراقبة .لتغيير السلوك بطريقة إيجابية وذات مغزى ،يستخدم مقدمو الخدمة المدربون إستراتيجيات
التعزيز اإليجابي وعواقب السلوك المسبق.
1

صفحة  2من 15
يشرف المزود المؤهل المقدم لخدمات المصابين بالتوحد على العالج  ABAأو يقدمه مباشرة .عادة ما يكون
هذا الشخص محلل سلوك حاصل على شهادة ( )BCBAمعتمدة .يمكن أن يشمل البرنامج أيضًا المعالجين
أو فنيي السلوك المسجلين (  .) RBTيتم تدريب هؤالء المعالجين واإلشراف عليهم من محلل سلوك حاصل
على شهادة  BCBAأو مستشار إدارة سلوك .في بعض األحيان ،سيقدم شخص مختلف حاصل على
ترخيص خدمات العالج  ABAكمزود مؤهل لخدمات ا لمصابين بالتوحد .وتشمل هذه الفئة ما يلي:
• الطبيب المعالج
• الطبيب الجراح
• المعالج البدني
• اختصاصي العالج الوظيفي
• الطبيب النفسي
• معالج مشكالت الزواج واألسرة
• الطبيب النفسي التربوي
• االختصاصي االجتماعي اإلكلينيكي
• المستشار اإلكلينيكي المتخصص
• اختصاصي عالج مشكالت النطق واللغة
• اختصاصي عالج مشكالت السمع
1
ومع ذلك ،يجب أن تكون الخدمات المقدمة ضمن نطاق خبرة وكفاءة الشخص الحاصل على الترخيص.
يمكن تطبيق العالج  ABAفي مواقع مختلفة  .يمكن أن يتم العالج في المنزل وفي المدرسة وفي المجتمع.
يختلف عدد الساعات األسبوعية ووقت جلسات العالج .عادةً ما ينسق األشخاص ويتلقون خدمات العالج
 ABAمن خالل المناطق التعليمية أو التأمين الصحي أو المراكز اإلقليمية.
هناك طرق مختلفة للحصول على خدمات العالج  ABAوتمويلها .قد يكون من الصعب الحصول على
خدمات  ABAوتمويلها .بشكل عام ،سيوفر التأمين أو المنطقة التعليمية أو المراكز اإلقليمية التمويل
لألطفال المؤهلين .للحصول على العالج  ABAمن خالل خطة التأمين الصحي أو المنطقة التعليمية أو
المركز اإلقليمي ،يجب أن تعرف نوع نظام التأمين الصحي المطبق عليك.

الحصول على العالج  ABAمن خالل خطة التأمين الصحي
تغطي العديد من خطط التأمين الصحي العالج  .ABAيوضح هذا القسم طريقة الحصول على التمويل
والخدمات من خالل التأمين .ويشمل ذلك خطط  Medi-Calوالخطط المشتراة من خالل Covered
 Californiaوالخطط الفردية المشتراة من شركة تأمين صحي خاصة والخطط الصحية المعتمدة على
صاحب العمل.

صفحة  3من 15

الحصول على العالج  ABAمن خالل Medi-Cal
هل يغطي  Medi-Calالعالج ABA؟
عاما 2.بموج ب ميزة الفحص والتشخيص والعالج المبكر
نعم ،لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن ً 21
والدوري (  )EPSDTمن  3،Medicaidيغطي  Medi-Calجميع العالج الصحي السلوكي الضروري
طبيًا (  )BHTللمستفيدين المؤهلين 4.العالج السلوكي الصحي هو فئة من خدمات  Medi-Calتشمل
العالج  5.ABAيجب أن يوصي الطبيب المعالج أو الطبيب النفسي بالعالج  ABAحسب الضرورة الطبية.
6
تعتمد الضرورة الطبية على ما إذا كانت الخدمات ستصحح أو تحسن أي حاالت طبية جسدية و/أو سلوكية.
ال يتطلب  Medi-Calتشخيص المستفيد بالتوحد للحصول على خدمات العالج  7.ABAيغطي
8
 Medi-Calخدمات العالج  ABAمقابل رسوم الخدمة والرعاية المدارة .Medi-Cal
سيحصل األطفال المستفيدون من نظام دفع رسوم مقابل الخدمة في  Medi-Calعلى خدمات العالج
 ABAمن المركز اإلقليمي المحلي 9.إذا كنت ممن يُطبَّق عليهم نظام الرسوم مقابل الخدمة في برنامج
 Medi-Calوترغب في التحقق من إمكانية الحصول على العالج  ، ABAفاتصل بالمركز اإلقليمي
الخاص بك لمناقشة الخدمات والتمويل .إذا كان لديك نظام دفع الرسوم مقابل الخدمة من  Medi-Calولم
تكن من عمالء المركز اإلقليمي ،فاتصل بالمركز اإلقليمي لتحديد أهليتك .إذا كانت لديك خطة رعاية ُمدارة،
المدارة واستفسر عن خدمات العالج  .ABAيمكنك أيضًا الذهاب مباشرة
فاتصل بمسؤولي خطة الرعاية ُ
إلى مقدم الرعاية األولية (أي طبيب األطفال الخاص بك) والسؤال عن خدمات العالج .ABA

ما هي معايير خدمات العالج  ABAفي إطار Medi-Cal؟
•
•
•
•

عاما.
أن يقل العمر عن ً 21
الحصول على توصية من طبيب أو جراح أو اختصاصي نفسي مرخص له بأن خدمات العالج
الصحي السلوكي الذي يعتمد على األدلة ضرورية طبيًا.
أن تكون الحالة الطبية مستقرة.
أال تكون بحاجة إلى المراقبة الطبية/التمريضية لمدة  24ساعة أو اإلجراءات المقدمة في مستشفى
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أو مرفق رعاية وسيطة لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية (.)ICF/ID

من المسؤول عن خدمات العالج  ABAإذا كان الطفل لديه تأمين خاص وMedi-Cal؟
في بعض األحيان يكون للطفل تغطية مزدوجة .عندما يتمتع الطفل بنظام تغطية مزدوجة ،يمكنه الحصول
على خدمات  Medi-Calوتغطية صحية أخرى .يمكن أن تشمل هذه التغطية الصحية اإلضافية خطط فردية
خاصة أو خطط جماعية خاصة .إذا كان الطفل يتمتع بنظام تغطية مزدوجة ،فسيحصل على خدمات العالج
12
 ABAوتمويل من تأمينه الخاص 11.يغطي  Medi-Calتلك الخدمات التي ال يغطيها التأمين الخاص.
على سبيل المثال ،يمكنك استخدام  Medi-Calكخدمة مصاحبة لخدمات تأمينك الخاص لتعويض تكلفة
المدفوعات المشتركة و/أو مدفوعات التأمين المشترك المرتبطة بإثبات التغطية .إذا كان لديك تأمين خاص
وتحصل على خدمات  Medi-Calبنظام الرسوم مقابل الخدمة ،فيجب أن يكون موفر  ABAالخاص بك هو
مزود  Medi-Calبنظام الرسوم مقابل الخدمة لكي تحصل المساعدة في تكلفة المدفوعات المشتركة .وإذا لم

صفحة  4من 15
يكن موفر  ABAالخاص بك مزو ًدا بنظام الرسوم مقابل الخدمة في  ، Medi-Calفاتصل بالمركز اإلقليمي
للحصول على المساعدة في المدفوعات المشتركة.

ما هي حقوقي إذا لم أوافق على رفض خدماتي أو تغييرها؟
إذا كنت تحصل على خدمات  Medi-Calبنظام الرسوم مقابل الخدمة ،فيمكنك طلب عقد جلسة استماع
على مستوى الوالية.
إذا كانت لديك خطة رعاية ُمدارة ،فيمكنك طلب عقد جلسة استماع على مستوى الوالية في الحاالت التالية:
المدارة الخاصة بك وتستلم خطابًا يخبرك أن
• بعد أن تكمل عملية االستئناف الداخلي لخطة الرعاية ُ
خطتك الصحية لن تقدم الخدمة ،أو
13
يوما.
• ال تستلم خطابًا يخبرك بالقرار بعد مرور أكثر من ً 30
المدارة الخاصة بك
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول عملية االستئناف الداخلية لخطة الرعاية ُ
عن طريق االتصال بخدمات األعضاء .يوصلك الرابط أدناه إلى قائمة بمعلومات االتصال الخاصة بجميع
خطط الرعاية المدارة من .Medi-Cal
.https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
طلب عقد جلسة استماع على مستوى الوالية.
يوما من تاريخ خطاب الرفض
يجب عليك تقديم طلب لعقد جلسة استماع على مستوى الوالية خالل ً 90
الخاص بك 14.لطلب عقد جلسة استماع على مستوى الوالية ،يمكنك ملء النموذج "طلب عقد جلسة استماع
على مستوى الوالية" على موقع الويب www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/
:Medi-CalFairHearing.aspx and send it to
California Department of Social Services
State Hearings Division
صندوق بريد رقم MS 19-37 ،944243
ساكرامنتو ،كاليفورنيا94244-2430 ،
ً
مشغوال .وقد تتلقى
يمكنك أيضًا االتصال لطلب عقد جلسة استماع على مستوى الوالية .قد يكون الرقم
رسالة لالتصال مرة أخرى في وقت الحق.
اتصال مجاني1-800-952-5253 :
الهاتف النصي1-800-952-8349 :
يمكنك أيضًا تقديم طلب جلسة استماع عبر اإلنترنت:
.https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm

صفحة  5من 15
هل يمكن أن يستمر حصولي على العالج بينما يكون طلب عقد جلسة االستماع على مستوى الوالية معلقًا؟
نعم ،إذا كان اإلشعار يفيد بإيقاف الخدمات أو خفضها .تتطلب األهلية للحصول على "المعونة المدفوعة
المعلقة" ما يلي:
• طلب عقد جلسة استماع على مستوى الوالية في غضون عشرة أيام من:
 oتاريخ ختم اإلشعار بالبريد ،أو
 oتاريخ إرسال اإلشعار إليك ،أو
 oقبل التاريخ الذي يوضح اإلشعار أن عالجك سيتوقف أو يتغير بحلوله.
• لنفترض أنك تريد االستمرار في الحصول على العالج أثناء جلسة االستماع.
يوما حتى يتم االستماع إلى قضيتك وإرسال القرار إليك؟
قد يستغرق األمر ما يصل إلى ً 90

الحصول على العالج  ABAمن خالل التأمين الصحي الخاص
هل يمكنني الحصول على العالج  ABAمن خالل خطة تم شراؤها من خالل Covered
California؟
نعم .يشترط قانون الرعاية الميسرة ( )ACAلعام  2010أن تشتمل خطط التأمين الصحي المباعة من
خالل  Covered Californiaعلى مجموعة من المزايا الصحية األساسية 15.يمكن أن تشمل هذه الفوائد
األساسية العالج  16.ABAبموجب القانون  ، ACAيجب أن تكون خدمات عالج الصحة العقلية لخطتك مثل
ما تقدمه خطتك للخدمات الطبية المماثلة .يجب أن تغطي جميع خطط  Covered Californiaالعالج
 ABAلألشخاص المؤهلين.
هل يمكنني الحصول على العالج  ABAمن خالل الخطة الفردية التي اشتريتها مباشرة عبر شركة تأمين
صحي خاصة؟
نعم ،إذا كان طفلك يعاني من مرض التوحد أو غيره من اضطرابات النمو الشائعة .ينظم قانون الوالية
اعتبارا من  1يوليو  ، 2012أن توفر عقود خطط خدمات
الخطط الخاصة .يتطلب  SB 946بوجه عام،
ً
الرعاية الصحية وبوالص التأمين الصحي تغطية العالج الصحي ا لسلوكي الضروري طبيًا .ويشمل هذا
العالج  ABAلألفراد المصابين بالتوحد أو اضطرابات النمو األخرى الشائعة .ينطبق  SB 946على
جميع الخطط الصحية التي تقدم العالج في المستشفى أو العالج الطبي أو الجراحي ضمن اختصاص إدارة
خدمات الرعاية الصحية المدارة ( )DMHCأو إدارة التأمين ( 17.)DIإذا لم يكن طفلك مصابًا بالتوحد أو
غيره من اضطرابات النمو المنتشرة ،فقد يغطي تأمينك العالج  .ABAاتصل بقسم خدمات األعضاء في
خطتك الصحية لمعرفة ما إذا كنت تخطط أيضًا لتغطية العالج  ABAلألشخاص غير المصابين بالتوحد أو
غيره من اضطرابات النمو الشائعة.

صفحة  6من 15
هل يمكنني الحصول على العالج  ABAمن خالل تأميني الصحي القائم على العمل؟
الممولة بالكامل .قانون الوالية
ينظم قانون الوالية الخطط الصحية التي يرعاها صاحب العمل
َّ
والمؤمنةَّ /
نة/الممولة بالكامل هو  .SB 946يتطلب  SB 946أن
المؤم
المنظم للخطط التي يرعاها صاحب العمل
ّ
َّ
توفر عقود خطط خدمات الرعاية الصحية وبوالص التأمين الصحي التغطية كما هو مذكور أعاله .ينطبق
 SB 946على جميع الخطط الصحية التي تقدم العالج في المستشفى أو العالج الطبي أو الجراحي ضمن
اختصاص إدارة خدمات الرعاية الصحية المدارة ( )DMHCأو إدارة التأمين (.)DI
نة/ممولة ذاتيًا ،يتم تنظيمها بموجب القانون الفيدرالي .بينما يجب أن تمتثل
مؤم
في المقابل ،عندما تكون الخطة َّ
َّ
نة/الممولة ذاتيًا مع الفيدرالية ،يمكن لصاحب العمل بإنشاء تصميم مزايا الخطة .ستغطي
المؤم
جميع الخطط
َّ
َّ
بعض الخطط العالج  ،ABAولن يغطيها البعض اآل خر .اتصل بقسم خدمات األعضاء في خطتك الصحية أو
نة/ممولة ذاتيًا وما إذا كان العالج ABA
مؤم
قسم الموارد البشرية لصاحب العمل لمعرفة ما إذا كانت خطتك َّ
َّ
هو ميزة مغطاة ضمن الخطة .إذا كانت خطتك ال تغطي خدمات العالج  ،ABAفاطلب خطاب تغطية واتصل
نة/ممولة ذاتيًا
مؤم
بالمركز اإلقليمي 18.قد يمول مركز إقليمي العالج  ABAإذا كانت لديك خطة تأمين صحي َّ
َّ
ال تغطي هذه الخدمات .ويمكنك أيضًا أن تطلب من صاحب العمل التفكير في تغطية هذه الخدمات في خطته.
من يمكنني االتصال به إذا كان التأمين الصحي الخاص بي يرفض مطالبتي أو طلبي؟
يوما.
من المفترض أن يعالج التأمين الصحي الخاص مطالبتك أو يستجيب لطلبك الكتابي في غضون ً 30
بعد الحصول على رفض أو توقف الخدمات ،يمكنك تقديم استئناف مباشرة من خالل قسم خدمات األعضاء
بنظام التأمين الخاص بك .ويمكنك العثور على معلومات االتصال هذه على بطاقة التأمين الخاصة بك أو في
دليل مزايا التأمين .عندما تتصل ،اطلب التحدث إلى شخص ما بشأن استئناف متعلق بالتوحد أو خدمات الصحة
السلوكية .قد تطلب منك خطة التأمين الخاصة بك تقديم االستئناف كتابيًا .قد تحتوي الخطط األخرى على عملية
20
يوما.
استئناف عبر اإلنترنت .بغض النظر ،يجب على شركة التأمين الرد على استئنافك في غضون ً 30
19

عندما ترفض شركة التأمين طلبك ،من المفترض أن توضح سبب الرفض .من المفترض أيضًا أن يوفروا
لك جميع المستندات ذات الصلة  .اطلب الحصول على هذه المستندات إذا لم تكن بحوزتك بالفعل .عند تقديم
استئناف ،قم بتضمين الت قييمات وخطط العالج واألهداف والرسائل المسبقة من طبيب األطفال الخاص
بطفلك أو منطقته التعليمية أو المركز اإلقليمي الخاص به .يجب أن تدعم جميع هذه المستندات الضرورة
21
الطبية لعالج  . ABAاحتفظ بنسخ إضافية من كل هذه المستندات أثناء عملية االستئناف.
توفر هذه الموارد معلومات إضافية حول عملية استئناف التأمين الخاص و القسم :SB 946
• انقر هنا للحصول على منشور  DRCحول استئناف الرفض من خطط الصحة الخاصة.
• انقر هنا للحصول على منشور  DRCبشأن القسم .SB 946
• انقر هنا للحصول على قائمة بجميع الخطط التابعة إلدارة خدمات الرعاية الصحية المدارة (.)DMHC
• انقر هنا للحصول على قائمة بجميع الخطط التابعة إلدارة التأمين (.)DI
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العالج  ABAفي المدارس العامة
يمكن لطفلك الحصول على خدمات العالج  ABAمن خالل خطة التأمين الصحي له .ومع ذلك ،إذا كان
طفلك بحاجة إلى العالج  ABAللوصول إلى التعليم الخاص ،فمن الممكن الحصول على العالج ABA
المرتبط بالتعليم من خالل المنطقة التعليمية لطفلك .هناك قيود على الحصول على العالج  ABAوتمويله
من خالل المنطقة التعليمية .يشرح هذا القسم القوانين الفيدرالية المتعلقة ببرامج التعليم الخاص ،وطريقة
طلب برنامج التعليم الفردي لطفلك ،ويوضح الحاالت التي ستمول فيها المنطقة التعليمية خدمات العالج
 . ABAفي والية كاليفورنيا ،يحكم قانون األفراد ذوي اإلعاقة برامج التعليم الخاص.
ما المقصود بقانون األفراد ذوي اإلعاقة ومعيار FAPE؟
في والية كاليفورنيا ،يحكم القانون الفيدرالي وقانون الوالية برامج التعليم الخاص .تشمل هذه القوانين قانون
األفراد ذوي اإلعاقة ( ) IDEAوقانون التعليم في كاليفورنيا .يقدم قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة
( )IDEAإرشادات لمعايير برنامج التعليم الخاص.
يحق للطالب المؤهلين للحصول على تعليم خاص الحصول على تعليم عام مجاني ومناسب (.)FAPE
تعني كلمة "مجاني" أن المدرسة العامة  -وليس األسرة -تدفع مقابل التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة.
تعني كلمة "مناسب" التعليم الخاص الذي يلبي االحتياجات الفريدة للطالب .والتعليم الخاص يوفر الفائدة
التعليمية للطالب .لذلك ،إذا احتاج الطالب إلى العالج  ABAلالست فادة من المدرسة ،فيجب على المنطقة
التعليمية أن تدفع مقابل العالج  ABAكخدمة ذات صلة 23.ويتطلب التعليم العام المناسب المجاني أن تلبي
عاما)
الخدمات المعايير المناسبة لمرحلة ما قبل المدرسة حتى مرحلة التعليم الثانوي (من سن  3إلى ً 21
24
وأن تتبع برنامج التعليم الفردي (.)IEP
22

ما المقصود ببرنامج التعليم الفردي ( )IEPوكيف أطلب واح ًدا لطفلي؟
برنامج التعليم الفردي ( )IEPعبارة عن خطة مكتوبة تصممها أنت وفريق  IEPالخاص بالطفل بمجرد أن
ً
مؤهال للحصول على تعليم خاص .يراجع فريق  IEPبرنامج  IEPكل عام على األقل .يصف
يصبح
برنامج  IEPمستويات األداء الحالية ،وأهداف التعلم ،والخدمات ،والتسهيالت ،والتعديالت المتعلقة بطفلك
25
ويحدد موضعه في المدرسة.
الخطوة األولى للحصول على  IEPهي أن تطلب من المنطقة التعليمية تقييم طفلك لتحديد أهليته للتعليم
الخاص .يمكنك أنت أو أي شخص في فريق المدرسة الخاص بطالبك إحالة الطالب للتقييم في أي وقت.
ً
ومؤرخا إلى مدير مدرسة
إذا كنت ترغب في إحالة الطالب للحصول على تعليم خاص ،فأرسل طلبًا مكتوبًا
يوما من استالمها إحالة مكتوبة للتعليم
الطالب 26.يجب أن ترسل إليك المدرسة خطة تقييم في غضون ً 15
الخاص .يتم إيقاف هذا الجدول الزمني مؤقتًا أثناء فترات الراحة المدرسية التي تزيد عن خمسة أيام دراسية
(أي العطلة الشتوية والعطلة الصيفية).
ال تستطيع المنطقة التعليمية تقييم الطالب الخاص بك حتى تتلقى موافقتك الكتابية على التقييم .تأكد من أن
المدرسة تخطط لتقييم الطالب الخاص بك في جميع مجاالت اإلعاقة المشتبه فيها .يمكنك تعديل الخطة بحيث
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تتأكد مما إذا كان الطالب بحاجة إلى العالج  ABAفي المدرسة .بعد ذلك ،و ِّقّع على الموافقة على خطة
التقييم ،واطلب إجراء تقييمات إضافية إذا لزم األمر ،وأعد على الفور الخطة الموقعة إلى المدرسة.
بمجرد أن تتلقى المنطقة التعليمية موافقتك الكتابية على التقييم ،يجب عليها عقد اجتماع  IEPلمناقشة أهلية
يوما تقويميًا 27.وإذا تبين أن الطالب مؤهل للحصول على تعليم
الطالب للتعليم الخاص في غضون ً 60
خاص ،فيجب على فريق  IEPأيضًا إنشاء برنامج  IEPلطالبك في نفس الجدول الزمني .مرة أخرى،
يتوقف هذا الجدول الزمني مؤقتًا لإلجازات المدرسية التي تزيد عن خمسة أيام دراسية .يجب أن تناقش
المنطقة التعليمية احتياجات الطالب الخاصة بك  ،وتنشئ أهدافًا محددة لتلبية تلك االحتياجات ،وتحدد
الخدمات ووسائل الراحة ذات الصلة التي يحتاج إليها الطالب لتحقيق تقدم في أهدافه.
يمكن لفريق  IEPاالتفاق على أن طالبك يحتاج إلى خدمات العالج  ABAفي المدرسة لالستفادة من التعليم
الخاص .إذا كان األمر كذلك ،فإن برنامج  IEPالخاص بطفلك سيشمل العالج  ABAباعتباره "خدمة ذات
28
صلة" .الخدمة ذات الصلة هي أي خدمة ضرورية لمساعدة الطالب على االستفادة من برنامج التعليم الخاص.
29
تعني "االستفادة من التعليم الخاص" بشكل عام إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف برنامج  IEPوغاياته.
في اجتماع  ، IEPيجب على اآلباء االستعداد إلقناع فريق  IEPبأن طفلهم يحتاج إلى  ABAلالستفادة من
التعليم الخاص .لمزيد من المعلومات حول التقييم وعملية  ، IEPبما في ذلك تحديد من سيحضر اجتماع IEP
وما يمكن ك فعله إذا كنت ال توافق على تقييمات المنطقة التعليمية أو قرارات فريق  ،IEPتفضل بزيارة

هل يمكن تأخير برنامج  IEPالخاص بطفلي؟
ال .بعد إنشاء برنامج  ، IEPيجب توفير التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للطفل في برنامج .IEP
يجب أن تضمن وكالة التعليم المحلية عدم التأخير في تنفيذ برنامج  IEPللطالب ،بما في ذلك أي حالة تتعلق
30
بالدفع مقابل التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة.
هل تقوم المنطقة التعليمية أو التأمين الخاص بي بدفع تكاليف العالج ABA؟
ال يعني العالج  ABAالمقدم في برنامج  IEPالخاص بطفلك خطة تأمين أو أن أي طرف ثالث مشابه لم
مضطرا لتقديم أو دفع تكاليف الخدمات لطفل معاق 31.يجب أن يوفر  Medi-Calوالتأمين الخاص
يعد
ً
خدمات العالج  ABAلألطفال المؤهلينَّ .
إن حصول على الطفل على العالج في بيئة تعليمية أو ألغراض
32
تعليمية ال يعفي شركة التأمين من تغطية الخدمات المطلوبة خارج البيئة التعليمية.
هل يمكن للمنطقة التعليمية أن تطلب مني استخدام  Medi-Calأو خطط تأمين عامة أخرى لدفع ثمن الخدمات؟
يمكن للمنطقة التعليمية أن تطلب موافقتك على استخدام  Medi-Calللدفع مقابل الخدمات ذات الصلة
بطالبك ،لكنك لست ُم َ
لز ًما بتقديم هذه الموافقة .يجوز للمنطقة التعليمية العامة استخدام  Medi-Calللطفل
أو خطة تأمين عامة أخرى لتوفير الخدمات أو الدفع مقابلها على النحو المسموح به بموجب برنامج التأمين.
ومع ذلك ،إذا كان الغرض من العالج  ABAهو توفير تعليم  FAPEلطفل مؤهل ،فال يمكن للمنطقة
التعليمية مطالبة ولي األمر بالتسجيل في  Medi-Calلتغطية الخدمة 33.ال يجوز للمنطقة التعليمية أن
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تطلب من أولياء األمور تحمل تكاليف مقابل خدمات مثل مدفوعات الخصم أو المدفوعات المشتركة.
إذا حدثت عمليات دفع قابلة للخصم أو دفع مشترك بسبب تقديم مطالبة للحصول على خدمات ،يجوز
34
للمنطقة التعليمية أن تدفع التكلفة التي سيتعين على ولي األمر دفعها ب خالف ذلك
وال يجوز للمنطقة التعليمية استخدام مزايا الطفل بموجب  Medi-Calإذا كان استخدامها قد يؤدي إلى:
•
•
•
•

مؤمنة؛ أو
خفض التغطية المتاحة مدى الحياة أو أي ميزة أخرى َّ
التسبب في أن تدفع األسرة مقابل الخدمات التي تغطيها المزايا العامة أو برنامج التأمين ومقابل تلبية
احتياجات الطالب خارج الوقت الذي يقضيه في المدرسة؛ أو
زيادة األقساط أ و التسبب في إيقاف المزايا أو التأمين؛ أو
مخاطر فقدان األهلية للحصول على إعفاءات منزلية ومجتمعية ،بنا ًء على إجمالي التكاليف
35
المتعلقة بالصحة.

يجب أن تحصل المنطقة التعليمية على موافقة خطية من ولي األمر قبل الوصول إلى المزايا العامة أو
التأمين الخاص بالطفل أو ولي األمر 36.إذا لم يوافق ولي األمر على استخدام المزايا العامة أو التأمين ألنه
سيتحمل تكلفة مقابل الخدمات ،ولضمان حصول الطفل على تعليم  ، FAPEيجوز للمنطقة التعليمية استخدام
37
أموال التعليم الخاص لدفع ثمن الخدمات.
ماذا لو رفضت المنفعة العامة أو التأمين الصحي العام دفع تكلفة العالج ABA؟
إذا فشلت وكالة عامة ،خالف المنطقة التعليمية ،في توفير أو دفع تكاليف التعليم الخاص والخدمات ذات
الصلة ،فيجب على وكالة التعليم المحلية توفير الخدمات أو دفع ثمنها في الوقت المناسب 38.عادة ما تكون
وكالة التعليم المحلية هي المنطقة التعليمية المسؤولة عن تطوير البرنامج  IEPللطالب .انظر أعاله
للحصول على معلومات إضافية حول تغطية التأمين لتكلفة العالج .ABA
هل يمكن للمنطقة التعليمية استخدام التأمين الخاص بي لتغطية العالج ABA؟
نعم ،إذا قدمتَ موافقة منك على ذلك وكان تأمينك الخاص يغطي الخدمات .عندما توفر الخدمات التعليم
 FAPEلطفل مؤهل ،يجوز للهيئة الحكومية فقط الوصول إلى عائدات التأمين الخاص لولي األمر في حالة
موافقته .يجب على ولي األمر تقديم الموافقة في كل مرة تقترح فيها المنطقة التعليمية الوصول إلى عائدات
التأمين الخاص للوالدينّ .
إن رفض ولي األمر السماح للمنطقة التعليمية بالوصول إلى التأمين الخاص ال يعفي
39
المنطقة التعليمية من مسؤوليتها عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة دون تحميل ولي األمر بأية تكلفة.
يتطلب التأمين الخاص أحيا ًنا دفع مبلغ قابل للخصم أو دفع مشترك مقابل الخدمات .في هذه الحاالت ،قد
تدفع المنطقة التعليمية التكلفة التي سيُطلب من ولي األمر دفعها 40.وبهذه الطريقة ،يمكن للمنطقة التعليمية
الوصول إلى التأمين الخاص ،ولن يتحمل ولي األمر أي رسوم .ال يزال يتعين على ولي األمر تقديم
ا لموافقة إلى المنطقة التعليمية الستخدام التأمين أو المزايا الخاصة .إذا لم يقدم ولي األمر موافقته على
استخدام تأمينه الخاص ألنه سيتكبد تكلفة مقابل الخدمات ،لضمان حصول الطفل على التعليم ،FAPE
41
يجوز للمنطقة التعليمية استخدام أموال التعليم الخاص لدفع ثمن الخدمات.
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الحصول على العالج  ABAمن خالل مركز إقليمي
عادةً ما تقدم خطط التأمين الصحي والمناطق التعليمية خدمات وتمويل العالج  .ABAمن حين آلخر ،تقدم
المراكز اإلقليمية أيضًا خدمات العالج  ABAوتمولها .يمكن للمراكز اإلقليمية توفير وتمويل خدمات العالج
ً
موجزا بالمراكز
 ABAفي إطار برنامجين  -برنامج البداية المبكرة وقانون النترمان .يقدم هذا القسم تعريفًا
اإلقليمية في كاليفورنيا ،وبرنامج البداية المبكرة ،وقانون النترمان ،وتمويل المركز اإلقليمي للعالج .ABA
يمكن للمراكز اإلقليمية أيضًا تقديم المزيد من الوثائق حول الضرورة الطبية لخطط التأمين الصحي .حتى إذا
كنت ال تخطط للحصول على خدمات  ABAمن خالل المركز اإلقليمي ،فمن المفيد مناقشة الخيارات معه.
ما هي المراكز اإلقليمية في كاليفورنيا؟
تنسق المراكز اإلقليمية في كاليفورنيا الخدمات لألطفال والبالغين المصابين بإعاقات في النمو .يوجد
ً
صا غير هادف للربح في كاليفورنيا .تخضع المراكز اإلقليمية إلدارة الخدمات التنموية
21
مركزا إقليميًا خا ً
( )DDSويجب أن يتبع القانون  17وقانون  .Lantermanيحكم القانون  17برنامج البداية المبكرة في
شهرا 42.يحكم قانون النترمان
كاليفورنيا للرضع واألطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين  0وً 36
خدمات المركز اإلقليمي لألشخاص من سن  3أعوام فأكثر .تقيِّّم المراكز اإلقليمية احتياجات األشخاص
وتحديد أهليتهم للحصول على للخدمات ،بما في ذلك العالج .ABA
شهرا)؟
ما المقصود ببرنامج البداية المبكرة ( 0إلى 36
ً
شهرا .تم تطوير
يقدم برنامج البداية المبكرة التابع للمراكز اإلقليمية خدمات لألطفال من سن  0إلى 36
ً
43
برنامج البداية المبكرة استجابة لقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ( )IDEAالجزء  ، Cويضمن خدمات
التدخل للرضع واألطفال الصغار المؤهلين .يطبق نظام الخدمات هذا أسلوب تدخل مبكر منسقًا يتمركز
حول األسرة 44.يحدد التقييم الموثق للمراكز اإلقليمية أهلية الرضيع أو الطفل الصغير للتدخل المبكر من
خالل برنامج البداية المبكرة
شهرا مؤهلين للبدء المبكر إذا
قد يكون الرضع واألطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين  0و36
ً
استوفوا أحد المعايير التالية:
• وجود تأخر في النمو بنسبة  % 33على األقل في مجال واحد أو أكثر من المجاالت المعرفية أو
التواصلية أو االجتماعية أو العاطفية أو التكيفية أو الجسدية والحركية بما في ذلك الرؤية والسمع؛ أو
• وجود سبب معروف للحالة مع احتمال كبير أن يؤدي هذا السبب إلى تأخر في النمو؛ أو
• اعتبار الطفل معرضًا لخطر كبير لإلصابة بإعاقة نمو كبيرة بسبب مجموعة من عوامل الخطر
45
الطبية الحيوية التي تم تشخيصها من قِّبل موظفين مؤهلين.
تختلف خدمات التدخل المبكر .وهي تلبي االحتياجات التنموية المقدرة للفرد وأولويات األسرة واالهتمامات
المشتركة مع فريق خطة خدمة األسرة الفردية ( .)IFSPيمكن أن تشمل خدمات التدخل المبكر العالج
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 .ABAيمكن لخطة  IFSPلألطفال الصغار تحديد الخدمات ،التي تشمل العالج  ،ABAالمطلوبة لتلبية
احتياجاتهم الفردية.
إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يستفيد من العالج  ، ABAفاتصل بالمركز اإلقليمي المحلي أو المنطقة التعليمية.
سيعيّ ن المركز اإلقليمي أو المنطقة التعليمية منسق خدمة .سيساعدك منسق الخدمة من خالل تحديد األهلية
46
وتنسيق خدمات العالج .ABA
طفلي أقل من  3سنوات ،ولديه بعض السمات الشبيهة بالتوحد ،لكن لم يتم تشخيصه بعد .هل يمكن
األشخاص تلقي العالج  ABAمن مركز إقليمي؟
صا بالتوحد ،فيمكنه تلقي خدمات  ABAمن مركز إقليمي إذا استوفى معايير األهلية
إذا لم يكن طفلك مشخ ً
47
من خالل برنامج البداية المبكرة.
ما هو قانون النترمان ( 3سنوات فأكثر؟)
قانون النترمان هو قانون في والية كاليفورنيا يتطلب من المراكز اإلقليمية تقديم الخدمات لألشخاص الذين
تبلغ أعمارهم  3أعوام فأكثر .يضمن القانون لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو الحصول على
الخدمات والدعم الذي يحتاجون إليه لالندماج في الحياة المجتمعية وتجربة الحياة اليومية كأي شخص ال
48
يعاني من إعاقات.
ً
مؤهال للحصول على خدمات المر كز اإلقليمي بموجب قانون النترمان ،يجب أن يكون الشخص
لكي تكون
لديه إعاقة لها الخصائص التالية:
• ظهرت قبل سن 18؛ و
• من المتوقع أن تستمر إلى أجل غير مسمى؛ و
ً
كبيرا أمامه.
• تمثل
حاجزا ً
تشمل الحاالت المؤهلة الشلل الدماغي والصرع والتوحد ومتالزمة داون واإلعاقة الذهنية وحاالت اإلعاقة
عالجا مماثالً 49.ينص قانون النترمان على أن المراكز
األخرى المشابهة لإلعاقة الذهنية أو التي تتطلب
ً
اإلقليمية يجب أن توفر التقييم وتنسيق الخدمات .يجب عليهم أيضًا تطوير خطة برنامج فردي (.)IPP
يمكن أن تظهر خطة  IPPالحاجة الطبية إلى العالج  ABAأو أي عالج آخر للصحة السلوكية .تتولى
المنطقة التعليمية أو المركز اإلقليمي للطفل مسؤولية تنسيق الخدمات المطلوبة ودعم التعليم بمجرد أن يبلغ
الطفل  3أعوام من العمر .إذا كان الطفل يبلغ من العمر  3أعوام فأكثر ،فاتصل بمنطقة المدرسة المحلية
و/أو المركز اإلقليمي لترتيب إجراء التقييم..
هل يقدم المركز اإلقليمي العالج  ABAوكم تكلفته؟
توفر المراكز اإلقليمية التنسيقات المتعلقة بالتقييم والخدمة دون أي تكلفة لألشخاص المؤهلين .ومع ذلك،
يجب على المراكز اإلقليمية تحديد ومتابعة جميع مصادر التمويل للعمالء الذين يتلقون خدمات المركز
اإلقليمي 50.يجب استخدام التأمين العام أو الخاص ً
أوال للخدمات الضرورية طبيًا مثل العالج .ABA

صفحة  12من 15
في كاليفورنيا ،يجب على  Medi-Calومعظم خطط التأمين الخاصة والمناطق التعليمية تمويل خدمات
 ABAلألطفال المؤهلين لها .إذا كان التأمين ال يغطي الخدمة ،فستقوم وكاالت التعليم المحلية (المناطق
51
التعليمية) أو المراكز اإلقليمية بشرائه أو توفيره.
إذا رفض  Medi-Calأو التأمين الخاص طلبك للحصول على العالج  ، ABAيجوز للمركز اإلقليمي أن
يغطي التكلفة .سلن يغطي المركز اإلقليمي التكلفة سوى لألشخاص المؤهلين للحصول على خدمات المركز
اإلقليمي .ال يمكن للمركز اإلقليمي تمويل  ABAلعميل يبلغ من العمر  3سنوات أو أكبر دون تلقي نسخة من
الرفض من التأمين الخاص و/أو  . Medi-Calيجب أن يقرر المركز اإلقليمي أيضًا أن االستئناف على
ً
مقبوال 52.إذا تلقيت رفضًا من التأمين الخاص و/أو  ،Medi-Calفاتصل بالمركز اإلقليمي
الرفض لن يكون
ً
ً
المحلي لتحديد ما إذا كان االستئناف مقبوال أم ال .إذا لم تكن مؤهال بعد للمركز اإلقليمي ،فستحتاج إلى التقديم.
لة/مؤمنة ذاتيًا.
ممو
َّ
قد يمول مركز إقليمي خدمات  ABAإذا كانت لدى الشخص خطة تأمين صحي خاصة َّ
قد يمول مركز إقليمي أيضًا العالج  ABAلخطط التأمين الصحي التي نشأت خارج كاليفورنيا .لن تشتري
المراكز اإلقليمية خدمة كانت متاحة بخالف ذلك من  Medi-Calأو  Medicareأو التأمين الخاص عندما
يلبي العميل أو األسرة معايير التغطية ولكن يختار عدم الحصول عليها.
هل يمكن للمركز اإلقليمي سداد المدفوعات المشتركة و  /أو التأمين المشترك و  /أو المبالغ المقتطعة؟
نعم .قد تغطي المراكز اإلقليمية المدفوعات المشتركة والخصومات إذا كان دخل األسرة أقل من %400
من التوجيه الفيدرالي بشأن الفقر 53.اطلب من منسق خدمة المركز اإلقليمي الخاص بك الحصول على
تمويل مشترك.
ليس لدي رفض من التأمين الخاص أو  .Medi-Calهل هناك أي استثناءات؟
نعم .قد تدفع المراكز اإلقليمية مقابل الخدمات السلوكية خالل هذه الفترات:
• أثناء طلب الحصول على التغطية ،لكن قبل أن تحصل على الرفض.
• مدة انتظار قرار إداري نهائي بشأن االستئناف إذا قدمت للمركز اإلقليمي ً
دليال على استئنافك.
• حتى يبدأ  Medi-Calأو التأمين الخاص أو خطة خدمة الرعاية الصحية تقديم خدمات .ABA
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معلومات االتصال بمراكز كاليفورنيا اإلقليمية:
للبحث واالتصال بالمركز اإلقليمي المحلي الخاص بك ،يُرجى اتباع هذا الرابط الذي تحتفظ به إدارة
الخدمات التنموية في كاليفورنيا.https://www.dds.ca.gov/rc/listings/ :

صفحة  13من 15
نصائح عامة:
• إذا تم رفض العالج  ABAمن خالل خطة التأمين الصحي الخاصة بك ،فاسأل عن السبب كتابة.
• قم بإنشاء نسخ من جميع التقييمات وخطط العالج واألهداف والرسائل التي يقدمها طبيب األطفال
الخاص بطفلك أو المنطقة التعليمية أو المركز اإلقليمي لطفلك لدعم الضرورة الطبية لعالج .ABA
• دون المالحظات .اكتب تاريخ مكالمتك واسم الشخص الذي تحدثت معه وما قاله لك الشخص.
• احتفظ بجميع الوثائق الداعمة في ملف تم إنشاؤه لهذا الغرض.

 1قانون الصحة والسالمة القسم )1374.73(c)(3
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EPSDT.pdf.
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.
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تُ ِّ ّ
الكتساب مهارة أو وظيفة لم يتم تعلمها أو اكتسابها بسبب حالة اإلعاقة أو الحفاظ عليها أو منع تدهورها.
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