
 

 
 

 

ا���� ا������ �����ص وأ�راد ا�رة 
د	�� ا���د 
����د��ت 

 
 

 

 �� ا��%"ود �$دارة ا�ر#�	� ا�"
	� �ن ا�� زل؟

إدارة ا�ر���� ا����� �ن ا���زل ھ� و
��� �د�دة ���
�ق ا�ر���� 
�ل ا�د�م �� �
 د��ت ا��� ���� !�ن  د��ت إ����ت ا���و وو

 ا���� وا�*�$�� ��(د�م  ��رات أ')ر و�رو�� أ'!ر و����& أ$#ل.


�ت ��
�ق ا�ر����  د��ت إدارة ا�ر���� ا����� �ن 
�(دم �ؤ
 ).CCOsا���زل (

 

�ت ' 	ق ا�ر#�	�؟ �� ا��%"ود ��ؤ


�ت أ�.-ھ� �(د��  د��ت إ����ت 

�ت ��
�ق ا�ر���� ھ� �ؤ
�ؤ

�ت �د�ري ر���� �در!�ن وذوي  !رة $� ا���و. و�*�ل !1ذه 
ا��ؤ

 ���ل إ����ت ا���و.
 

 �ن ھو �د	ر ا�ر#�	�؟

�د�ر ا�ر���� ھو ا�. ص ا�ذي ��*�ون �*ك �و#�  ط�ك ا�������. 
��ث �
��دك �د�ر ا�ر���� $� ��
�ق ا� د��ت �!ر ا8�ظ��، !�� $� 

) ووزارة OPWDDذ�ك �'�ب ا8. �ص ذوي إ����ت ا���و (
ا���� و�'�ب ا���� ا��=
��، و�و$ر �ك �'�ً�� وا�ًدا �� ط�ط ���� 

 ا�������ك �ن ا� د��ت.
 

 �� ا��%"ود ����ط� ا�
	�'	�؟

�*'س ا� ط� ا������� أھدا$ك $� ا����ة وا�������ك ا���<�رة. و�*�ل 
�*ك �د�ر ا�ر���� �و#�  ط� ا
���ًدا إ�A ر@!��ك وا�������ك. 

�ل ا�د�م ا� ��� !��B��ت ا���و ��#�ن  ط�ك ا������� ��

�ق و�
ا��� �*��� ���1 وا� د��ت ا8 رى �)ل ا� د��ت ا����� و��� 

ا8
��ن وا���� ا��=
��. و��ري ا
�*را#�1 !�ورة رو����� 
 و��د�)�1 �
ب اE��#�ء.

ھل ُ	�'رط أن أ�'رك �� إدارة ا�ر#�	� ا�"
	� �ن 
 ا�� زل؟

A�� إدارة ا�ر���� ا8')ر .�و���  إن �م �'ن را@ً!� $� ا���ول
وا��� �(د��1 إدارة ا�ر���� ا����� �ن ا���زل، $��'�ك ا��ظر $� 

�� �� د��ت ا�(���� !�����زل وا����*�ت �
 ��ر د�م ا� ط� ا8

) ���'

�ق ا�ر���� د�م ا� ط� HCBSا��� �

). �(دم أ�ً#� �ؤ
��'

�� �� د��ت ا�(���� !�����زل وا����*�ت ا��
� و�'�F ا8

 ��ر ��
�ق ��دود ��<���، وE ��#�ن ��
�ق ا�ر���� ا����� أو 

�'ون �وا��ك �� ا�. ص ا�ذي ��
ق  .��
 د��ت ا���� ا��=


�� �� د��ت ا�(���� !�����زل �
 د���ك �� د�م ا� ط� ا8
 وا����*�ت ا�
'��� ��دوًدا.

 

 ھل أ'ط	. ا�'	�ر �د��'� و�%د�� ا�ر#�	�؟

�'ون !�B'��ك ا ���ر  د���ك و�(د�� ا�ر����. �*م، 
وف 

�ق �� �


�*�ل �*ك $ر�ق �ن ا��� ���ن دا ل �ؤ

ا�ر����، !�� $�1م �د�ر ا�ر���� ���
�ق  د��ت إ���� ا���و ا��� 
�*��� ���1 و/أو  د��ت ا�ر���� ا����� طو��� ا�8ل، $#Hً �ن 

�'�ك ا ���ر أ�واع ا� د��ت ا8 رى �!ً*� �ر@!��ك وا�������ك. �

�ق ا� د��ت $� ��ط(�ك و�(د�� �� �

�(دم  د��ت �ؤ

 ا� د��ت إ��ك.
 

	ق ا��د��ت  ' �0	ف 	�0  � ا�'/	ل �� �ؤ

"ول #�2 �د��ت إدارة ا�ر#�	�؟�� 


�زودك ��1 ا���ل ا�!�ب ا����8 ��'�ب ا8. �ص ذوي 

�ت ��
�ق ا� د��ت 
إ����ت ا���و !���*�و��ت ا� ��� !�ؤ


�ق ا� د��ت ا��� ا���و�� �


��دك �ؤ�
$رة $� ��ط(�ك. و
ا �ر��1 $� ا��
��ل. ��!<� ���ك أ�ً#� اE ���ر !�ن إدارة 


�� �� د��ت �
ا�ر���� ا����� �ن ا���زل ود�م ا� ط� ا8
���'
 .ا�(���� !�����زل وا����*�ت ا�

 إدارة ا�ر#�	�



 �	��
�ن 	�0 6 ا5ط4ع #�2 �ط'� و0	ف 	�0ن 
 ��و��'� ا���"	�؟�


�ت ��
�ق ا�ر���� إ�.�ء �ظ�م إ�'�رو�� ��
�Hت 
��*�ن ��A �ؤ
 K�
ا�ط!�� ا��� �ر!ط �(د�� ا� د��ت ا��.�ر'�ن $� ر����ك و�

!�B'���� د و�ك ود ول $ر�ق ا�ر���� ��A �*�و���ك ا����� 

�ت ��
�ق ا�ر���� ا�!�ع 
وا� ط� ا�������.  ��!<� ����� �ؤ

 ��8ن ا���ر�� ������ �*�و���ك ا����� ا�. ���.!رو�و'وEت ا
 

	ق  ' �ھل 	�0  � '7		ر رأ	� ��/رد ا�'	�ر �ؤ
 ا�ر#�	�؟


�ق �� �

إن �م �'ن 
*�ًدا !Bدارة ا�ر���� ا��� �(د��1 إ��ك �ؤ
ا�ر���� ا��� � ��رھ�، $��'�ك إذن ا ���ر �د�ر ر���� آ ر $� 


�ق ا�ر���� و/أو �<��ر �� �


�وى ا� د�� ا��� ���(�ھ�. ��'�ك �ؤ�

�ق ر���� أ رى دا ل ��ط(�ك.�� �

 أ�ً#� ا ���ر �ؤ

	ق ا�ر#�	�  ' �
دث إن 8ررت �ؤ	�� ا�ذي 
 '7		ر �د��'� أو إ#ط��� �د��ت أ8ل؟


�ق ا�ر���� ا� د��ت و!������ �ن ���'ن �ن �� �

E ُ���ز �ؤ
�ت ا��و��1 ذا�ً��. !ل 
�ب  د���ك أو �(����1، !�� $� ذ�ك ا� د�

�ل ا�د�م وا� د��ت ا��� ���(�ھ�، !�E.�راك �� �

��دد !�=
ك و
$ر�ق ا�ر����، !��ًء ��A ر@!��ك وا�������ك. و
�وا�ل ا��'��ب 

اN������ ��'�ب ا8. �ص ذوي إ����ت ا���و إ��زة �����ت 
 ا�د�م وا� د��ت.

 

�ن  ھل '�'�ر إدارة ا�ر#�	� ا�"
	� �ن ا�� زل �0لٌ 
 أ��0ل ا�ر#�	� ا�ُ�دارة؟

E ،E ��!<� ا� �ط !�ن إدارة ا�ر���� ا����� �ن ا���زل 
 A�� وات�
وا�ر���� ا�ُ�دارة. ��ث �
�<رق ا�ر���� ا�ُ�دارة �دة 
�طو�رھ� $� �ظ�م �'�ب ا8. �ص ذوي إ����ت ا���و و
ُ�(دم $� 

 ا��
�(!ل ا�(ر�ب.
 
 
 

  إدارة ا�ر#�	� ا�"
	� �ن ا�� زل 

	� ���د��ت ا�%���� #�2 ا�� �زل وا��/'�.��ل د#م ا��ط� ا��%� 
 �	
إدارة ا�ر#�	� ا�"

 �ن ا�� زل

 �	�د#م ا��ط� ا�
���د��ت ا�%���� 2�# 

 ا�� �زل وا��/'�.

 � � و#�  ط� ر���� و�را�*�ت ��ف 
�و��

��H
 � � �را�!� ا���� وا�


�ق إ���� ا� د��ت ا����� ا�
�و'���� �  


�ق إ���� ا� د��ت ا�ط!�� و د��ت �Hج ا8
��ن�� �  

  � ��د�د ا��وارد ا�����*��

  � ا
� دام ا��'�و�و��� �ر!ط  د���ك

  � ر!ط �(د�� ا�ر���� !!*#1م ا�!*ض

  � ���ل ا�*��Hت وا8$راد �بء أ�ظ�� ا���(ل

  � !��E�����ت $� ا��
�(!لا���!ؤ 
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