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: ستؤثر تخفیضات برنامج الرعایة الصحیة حقائق بیان
Medicaid/Medi-Cal سلبًا في التعلیم الخاص 

  Arabic - F105.14، رقم المنشور2017سبتمبر 

سلبًا في  Medi-Cal/Medicaidكیف ستؤثر التخفیضات في برنامج الرعایة الصحیة 
 التعلیم الخاص؟

-Mediفي برنامج الرعایة الصحیة  ملیون دوالر أمریكي 180الیوم، تنفق المدارس في والیة كالیفورنیا  
Cal/Medicaid .وتمنح الحكومة الفیدرالیة  لدفع تكالیف الخدمات للطالب، وخاصة الطالب ذوي اإلعاقة

ومن شأن المقترحات األخیرة في الكونجرس أن تقطع أو تخفض  ملیون دوالر من ھذا المبلغ. 90أكثر من 
 أموال المعونة الطبیة الفیدرالیة ھذه.

لدفع تكالیف الخدمات في خطة  Medi-Calوغالبًا ما تستخدم المدارس أموال برنامج الرعایة الصحیة  
 Medi-Cal).  وبالنسبة إلى األطفال المؤھلین، فإن برنامج الرعایة الصحیة IEPفردي للطفل (التعلیم ال

 یساعد في تمویل خدمات التعلیم الخاص مثل:

 العالج المھني والطبیعي  -
 التمریض  --
 الصحة النفسیة  - 
 مساعدي الفصول الدراسیة - 

 
أیًضا مقابل المشایات، والكراسي المتحركة، ومعدات الملعب الخاصة  Medi-Calكما یدفع برنامج 

 والتكنولوجیا المساعدة للطالب ذوي اإلعاقة.  

أجور ممرضات المدرسة واألطباء النفسیین والخدمات فع دل Medi-Calدارس أیًضا البرنامج لموتستخدم ا
 الطالب.  لسمع لجمیع وا ل فحص القدرة على اإلبصارمث، سیةدرلماالبتدائیة والوقائیة ا

سلبًا في  Medi-Cal/Medicaidكیف ستؤثر التخفیضات في برنامج الرعایة الصحیة 
 المدارس؟  

تظھر األبحاث أن الطالب الذین یتمتعون بالتغطیة الطبیة أو التأمین الصحي  انخفاض تحصیل الطالب:
من المدرسة الثانویة ویكملوا مرحلة التعلیم  اآلخر أكثر احتمالیة أن یذھبوا إلى المدرسة بانتظام ویتخرجوا

في الكلیة مقارنة بالطالب غیر القادرین على الحصول على الرعایة الصحیة. كما یحصلون على أجور 



 2 من 2 صفحة

 

 

-Mediأعلى ویعیشون حیاة أطول وأكثر صحة. وقد یؤدي تخفیض أموال برنامج الرعایة الصحیة 
Cal/Medicaid ل المنخفض والمعاقین من تحت مظلة البرنامج إلى خروج بعض األطفال ذوي الدخ- 

 ومن حلقة تحقیق النجاح.

یُعد المرض السبب األول لغیاب الطالب عن المدرسة. وقد  ارتفاع معدالت الغیاب والتسرب الدراسي: 
بقاء المزید من األطفال مرضى  Medi-Cal/Medicaidیعني تخفیض أموال برنامج الرعایة الصحیة 

ون من الربو وألم األسنان وغیر ذلك من األمراض، بدالً من الحصول على الرعایة التي في المنزل یعان
یحتاجون إلیھا. وتظھر األبحاث أن الطالب الذین یغیبون بشكل طویل لدیھم مھارات اجتماعیة أضعف في 

یة. ریاض األطفال، ومستویات قراءة أضعف في الصف الثالث، ومعدالت تسرب أعلى في المدرسة الثانو
وقد یضر ھذا بالمیزانیات المحلیة للمدارس مرتین؛ ألن انخفاض الحضور یؤدي إلى انخفاض مقدار 

 التمویل الحكومي.

تعتمد المدارس والمنظمات المجتمعیة حالیًا على برنامج  انخفاض في الفحص والعالج في المراحل المبكرة:
قبل األطباء في برنامج الرعایة الصحیة ) والموصى بھ من EPSDTالفحص والتشخیص والعالج المبكر (

Medicaid  للتعرف على األطفال الذین یعانون من مشاكل في السمع والبصر وتأخر النمو وإعاقات مثل
یمكن أن یؤدي تخفیض أموال برنامج الرعایة الصحیة  التوحد الذي قد یؤثر في التعلم ومعالجتھم.

Medicaid  إلى اإلخالل بنظام الفحص والتشخیص والعالج المبكر، تارًكا األطفال یعانون من مشكالت
، وإحباط مبادرات التعلیم المبكر التي تھدف إلى إعداد جمیع األطفال تعلم ونمو غیر مشخصة وغیر معالجة

 لفصل الثالث.لمرحلة روضة األطفال وإضعاف الجھود المبذولة لضمان إتقان كل طفل للقراءة بنھایة ا

طالب یتلقون خدمات الصحة العقلیة على ھذه  10من أصل  7یحصل  انخفاض موارد الصحة النفسیة:
الخدمات في المدرسة. وفي كثیر من األحیان، یتم تمویل ھذه الخدمات االستشاریة القائمة على المدرسة من 

 .  Medicaidة خالل نظام الفحص والتشخیص والعالج المبكر لبرنامج الرعایة الصحی

نرید أن نسمع منك! یُرجى إكمال االستبیان التالي بشأن منشوراتنا والسماح لنا بمعرفة مستوى أدائنا!  
 [إجراء االستبیان]

. لجمیع طلب نموذج المساعدةأو استكمل  800-776-5746، اتصل على الرقم للمساعدة القانونیة
(جنوب  8000-213-213(شمال كالیفورنیا)؛ و 5800-504-916األغراض األخرى، اتصل على 

 كالیفورنیا).

لالطالع على القائمة الكاملة تمویالً من مصادر مختلفة، و Disability Rights Californiaتتلقى  
 /http://www.disabilityrightsca.orgللممولین، تفضل بزیارة 

Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
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