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 شكر وتقدیر
 تم تنظیم محتوى الدلیل وتحریره ومراجعتھ وكتابتھ من قِبَل: 

)  San Diego Funeral Serviceبمقاطعة سان دییغو ( الجنائز  )، خدمة مراسم Samantha Bettenسامانتا بیتین (
 ) Advocates for Aging)، شبكة مناصري كبار السن (Judi Bonillaجودي بونیال (

 ، خدمات الشیخوخة واالستقاللیة)، وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة في مقاطعة سان دییغوAlma Dettenألما دیتین (
 مقاطعة سان دییغو، خدمات الشیخوخة واالستقاللیة في )، وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة Dalija Dragisicدالیجا دارجیسیك (

 )Alzheimer’s San Diego)، جمعیة الزھایمر في مقاطعة سان دییغو (Jessica Empeñoجیسیكا إمبینو (
غو  ) في مقاطعة سان دییNAMI)، التحالف الوطني لألمراض النفسیة (Anita Fisherأنیتا فیشر (

 لخدمات الرعایة   Love 2 Live)، مؤسسة Kevin Hannahoeكیفن ھاناھو (
موارد كبار السن  ل HealthCare Sharp   )، مركز Andrea Holmbergأندریا ھولمبیرغ (
 Sharp HospiceCare)، مركز Janine Lortscherجانین لورتشیر (

  AgeWell Care Solutions)، مؤسسة Kevin McAninchكیفن ماك أنینش (
 Philips Southwest Lifeline)، مؤسسة Cindy Sawyerسیندي سویر (

  San Diego/Imperial Chapterمؤسسة  -)، جمعیة الزھایمر Ana González Sedaآنا جونزالیز سیدا (
 California Estate and Elder Law)، مركز Scott Stewartسكوت ستیوارت (

 Sharp)، تخطیط الرعایة المتقدمة بمؤسسة John Tastadجون تاستاد (
 

 . www.CaregiverCoalitionSD.orgلالطالع على قائمة بجمیع أعضاء تحالف مقدمي الرعایة في مقاطعة سان دییغو الحالیین، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
 

من البرنامج الوطني لدعم مقدمي الرعایة األسریة، من خالل وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة  التمویل مقدم 
 بمقاطعة سان دییغو وخدمات الشیخوخة واالستقاللیة

 

http://www.caregivercoalitionsd.org/
http://www.caregivercoalitionsd.org/
http://www.caregivercoalitionsd.org/


 مقدمي الرعایة بمقاطعة سان دییغو:  ءعزااأل
 

الرعایة) متاح ھنا لمساعدتك في الحصول على إجابات عن جمیع استفساراتك  إن تحالف مقدمي الرعایة بمقاطعة سان دییغو (تحالف مقدمي 
ممثلین من المؤسسات غیر الھادفة للربح والشركات والوكاالت الحكومیة باإلضافة إلى متخصصین من األعضاء  تألفالمتعلقة بتقدیم الرعایة. ی

یخوخة ونھایة الحیاة. ویتمثل ھدفنا في تقلیل الشعور باإلرھاق عند تقدیم  آخرین من الخبراء في مسائل تقدیم الرعایة ورعایة كبار السن والش
 الرعایة ألحبائنا، وذلك من خالل مساعدتك في أن تصبح مقدم رعایة أكثر اطالًعا.

 
 یوفر تحالف مقدمي الرعایة: 

تقدیمیة یقدمھا متخصصون على  تُعقد في مواقع مختلفة في جمیع أنحاء سان دییغو. تتضمن المؤتمرات عروًضا مؤتمرات مجانیة:  •
 درجة عالیة من التدریب في الموضوعات المثیرة الھتمام مقدمي الرعایة. یتضمن كل مؤتمر موردًا للرعایة المؤقتة العادلة والمجانیة. 

 
 حمول الخاص بك. دقیقة من جھاز الكمبیوتر أو الھاتف الم 30إتاحة محاضرات إلكترونیة تثقیفیة مجانیة مدتھا محاضرات إلكترونیة:  •

 
یتوفر أعضاء تحالف مقدمي الرعایة والشركاء للتحدث مع مجموعات مختلفة في جمیع أنحاء مقاطعة سان دییغو. اختر من متحدثون:  •

 مجموعة متنوعة من الموضوعات المثیرة الھتمام كبار السن. 
 

 المجتمعیة التي تلبي احتیاجاتك على أفضل نحو.بمقدور أعضائنا مساعدتك في العثور على الموارد إحاالت:  •
 

 لقد قام أعضاؤنا بجمع ما لدیھم من معلومات وموارد وتصنیفھا ومشاركتھا إلعداد ھذا الكتیب. دلیل مقدم الرعایة:  •
 

 نتمنى لك النجاح والشعور باإلنجاز خالل رحلتك في تقدیم الرعایة.
 
 

 ان دییغو وللتواصل معنا: لمعرفة المزید عن تحالف مقدمي الرعایة في س
 . www.CaregiverCoalitionSD.orgتفضل بزیارة موقعنا اإللكتروني: 

 InfoSDCaregiverCoalition@gmail.comراسلنا عبر البرید اإللكتروني: 

 . Facebookسجل إعجابك بنا على  
 
 

http://www.caregivercoalitionsd.org/
http://www.caregivercoalitionsd.org/
http://www.caregivercoalitionsd.org/
mailto:InfoSDCaregiverCoalition@gmail.com
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 المقدمة 

 ما المقصود بمقدم الرعایة؟ 
العدید من الرجال والنساء مقدمي رعایة دون أن یدركوا ذلك. ھل تعتني بزوجك/زوجتك أو تصحب أحد أفراد عائلتك من  یعد 

 كبار السن إلى مواعید األطباء أو تساعد والدیك في تدبیر شؤونھم المالیة؟
دیق؟ إذا كان األمر كذلك، ھل تصحب أقاربك من كبار السن إلى متجر البقالة أو تذھب بصورة منتظمة للتسوق من أجل ص

فأنت تُعد مقدم رعایة. یمكن أن یكون تقدیم الرعایة نشاًطا یتم مرة واحدة أسبوعیًا أو رعایة بدنیة طوال الوقت أو شیئًا من ھذا  
 القبیل. 

 
حیث یكون  إنھ مصمم ب إذا كنت تعتني بأحد أحبائك، سواء كان قریبًا أو جاًرا أو صدیقًا، فیمكن أن یساعدك ھذا الكتیب.

لكل شخص احتیاجات وتحدیات مختلفة. ما المساعدة المطلوبة  ، إذ أنبمثابة خارطة طریق ومصدًرا للموارد في رحلتك
اآلن؟ ما المساعدة التي قد تكون مطلوبة في المستقبل؟ ھل سیكون الشخص العزیز علیك مستعدًا لقبول المساعدة؟ ال توجد  

 إجابة واحدة لجمیع المواقف.
 

 لست وحدكأنت 
توجد الیوم أعداد كبیرة من األشخاص الذین حظوا بحیاة 
مدیدة وبلغوا مرحلة متقدمة من العمر، ولكن الكثیر منھم  
یواجھ مشكالت صحیة مزمنة یمكن أن تتفاقم في سنوات 

تتحمل األسر مسؤولیة تقدیم المساعدة. وفقًا و ، الحقة
الف ) والتح AARPللجمعیة األمریكیة للمتقاعدین (

 National Alliance forالوطني لتقدیم الرعایة (
Caregiving ملیون أمریكي   34)، قدم أكثر من

الرعایة غیر مدفوعة األجر لكبار السن ممن یبلغون من  
شھًرا الماضیة   12عاًما فأكثر خالل الـ  50العمر 

% من 75). وھناك ما یقرب من 2015(اعتباًرا من عام 
اء، ولكن یتزاید عدد الرجال مقدمي الرعایة من النس

ومع متوسط   .الرعایة قدیمت الذین أصبحوا یشاركون في
عاًما، أصبح العدید من مقدمي الرعایة   49.2عمر یبلغ 

األمریكیین "محصورین" بین تقدیم الرعایة لألقارب من 
األطفال وكبار السن. ومع ذلك، ھناك عدد كبیر من  

حیث یمثل مقدمو   مقدمي الرعایة من كبار السن أنفسھم، 
عاًما فأكثر ثلث نسبة   65الرعایة البالغین من العمر 

 مقدمي الرعایة األسریة.
 

سواء كنت رجالً أو امرأة، أو كنت صغیًرا أو في منتصف العمر أو ُمسنًا، یكرس مقدمو الرعایة غیر مدفوعي األجر قدًرا  
 أحبائھم، ویلعبون دوًرا ھاًما في تعزیز النسیج االجتماعي لمجتمعاتنا. كبیًرا من وقتھم وطاقتھم ومواردھم الخاصة لرعایة 
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 احصل على الموارد والدعم الذي تحتاجھ 
یكون سھالً دائًما. فبعض األشخاص قادرین أكثر من غیرھم على تقدیم  إن تقدیم المساعدة إلى الشخص العزیز علیك قد ال  

المساعدة مثل الموارد المالیة والوقت والدعم النفسي. ومن خالل توفیر الدعم واألدوات المناسبین، یمكنك القیام بمھمة تقدیم  
 الرعایة ألحبائك وأسرتك.

الزھایمر أو شكل آخر من أشكال الخرف، أو مرض مزمن مثل مرض وسواء كان الشخص العزیز علیك مصابًا بمرض 
باركنسون أو مرض قلبي أو مرض رئوي أو أي نوع آخر من األمراض أو اإلعاقات التي تتطلب الحصول على مساعدة من  

لثقة والقدرة  مقدم رعایة، یأمل تحالف مقدمي الرعایة في مقاطعة سان دییغو أن یساعدك ھذا الكتیب في التحلي بمزید من ا
 والتوازن كمقدم رعایة.
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 مالحظات
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 ستطلع في ھذا القسم على ما یلي: •
 البدء 
  تقدیم المعلومات العامة والمساعدة مراكز 
  المواقع اإللكترونیة لمقدمي الرعایة 

 : 1القسم 
 كیفیة العثور على المساعدة 
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 البدء 

إن االعتناء باآلخرین یمكن أن یكون ُمجزیًا ومشرفًا، ولكن یمكن أیًضا أن یكون ملیئًا بالتحدیات والصعوبات. فنحن في أغلب  
وبیروقراطیة وصحیة وقانونیة وحكومیة. قد یكون من الصعب معرفة من أین تبدأ أو ما ھي األحیان نتعامل مع أنظمة كبیرة 

 األسئلة التي ینبغي أن تُطرح. إن تخصیص الوقت الكافي لتصبح مستفیدًا مثقفًا سیسمح لك باتخاذ أفضل قرارات ممكنة.
 

التقییم.  ، وھوبما یفعلھ األخصائیون االجتماعیونمن الُمجدي أن تتوقف في مراحل مختلفة خالل عملیة تقدیم الرعایة وتقوم 
ما ھي جوانب الوظائف  وحدد األمور التي یستطیع الشخص العزیز علیك تدبیرھا واألمور األخرى التي ال یستطیع تدبیرھا. 

ھو رأي الشخص   البدنیة والنفسیة التي تغیرت؟ ھل التغییر ثابت أم أنھ یتغیر؟ ما ھي أفضل وأسوأ أوقات على مدار الیوم؟ ما
العزیز علیك في الوضع؟ (أحیانًا یستطیع أحباؤنا تدبیر األمور بدرجة أكبر مما نتوقع، بل ویرغبون في ذلك). ما ھو الوضع  
المالي لكبیر السن؟ ھل یوجد أفراد أسرة أو أصدقاء یستطیعون تقدیم المساعدة المالیة أو غیرھا؟ ماذا عن سبل الدعم النفسي 

 روحي؟ واالجتماعي وال
 

عند جمع المعلومات، قد ترغب في كتابة مالحظات واحتیاجات أحبائك في خطة لتقدیم الرعایة. باإلضافة إلى ذلك، سترغب  
في االحتفاظ بالمعلومات المھمة مثل التفاصیل الخاصة بالتاریخ الطبي للشخص العزیز علیك وموارده المالیة والمكان الذي  

 جع الملحق لالطالع على مخطط یمكنك تعبئتھ بھذه المعلومات. یحفظ فیھ المستندات الھامة. را
 

تمتلك مجموعة كبیرة من البرامج والموارد المخصصة لمساعدة كبار السن ومقدمي  ھامن حسن حظ مقاطعة سان دییغو أن
ة متنوعة من برامج  الرعایة. ومع ذلك، ال یعلم الكثیرون شیئًا عن جمیع البرامج والموارد المتاحة. یسرد ھذا القسم مجموع

الوكاالت المحلیة والموارد العامة والمخصصات العامة. كما یمكنك االطالع على موارد محددة تتعلق بمواضیع مثل النقل أو 
 الوارد في ھذا الكتیب.االحتیاجات المشتركة المساعدة المنزلیة في قسم 
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 والمساعدة مراكز تقدیم المعلومات العامة 
 عن الموارد المحلیة 

سواء كنت تعلم بالضبط أنواع المساعدة التي تحتاجھا أو ترغب في الحصول على مساعدة في التعرف على البرامج المتاحة، 
 ومركز االتصال الخاص بخدمات الشیخوخة واالستقاللیة نقطتي بدء جیدتین.1-1-2  یعد االتصال بكل من

 
 سان دییغو  2- 1-1

www.211sandiego.org 
في أي وقت خالل ساعات النھار أو اللیل للتعرف على مجموعة كبیرة من برامج الخدمة االجتماعیة  1-1-2اتصل بالرقم 

 والمنظمات غیر الربحیة التي تلبي احتیاجات سكان مقاطعة سان دییغو. 
 

 مركز االتصال الخاص بخدمات الشیخوخة واالستقاللیة 
(800) 339-4661 

www.aging.sandiegocounty.gov 
) التابعة لوكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة في مقاطعة سان دییغو، ھي الوكالة AISإن خدمات الشیخوخة واالستقاللیة (

ظفي مركز االتصال الخاص بخدمات الشیخوخة الرئیسیة في المنطقة المعنیة بالشیخوخة في مقاطعة سان دییغو. إن مو
واالستقاللیة ھم أخصائیین اجتماعیین مدربین وقادرین على تمكین المتصلین من اإللمام بالخدمات والبرامج التي تقدمھا 

ت  المقاطعة والخدمات والبرامج األخرى غیر الخاصة بالمقاطعة، بما في ذلك المساعدة المنزلیة وإدارة الملفات والوجبا
 .AISلالطالع على بعض البرامج التي تقدمھا  12وغیر ذلك. راجع الصفحة 

 
 

 

http://www.211sandiego.org/
http://www.aging.sandiegocounty.gov/
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 المواقع اإللكترونیة لمقدمي الرعایة 

 دلیل سان دییغو لرعایة كبار السن
www.sandiegoeldercare.com 

یتم نشر ھذا الدلیل المجاني للعیش باستقاللیة والرعایة طویلة األمد والموارد الخاصة بكبار السن ومقدمي الرعایة سنویًا 
 ، وھو یسرد الموارد غیر الربحیة. )San Diego Union-Tribuneمن قبَل صحیفة سان دییغو یونیون تریبیون (

باإلضافة إلى الشركات الربحیة المتخصصة في الخدمات المقدمة لكبار السن. للحصول على نسخة مطبوعة، اتصل بالرقم 
(619) 293-1680 . 

 
 San Diego Union-Tribuneموقع تقدیم الرعایة الخاص بصحیفة 

www.caregiversd.com 
مقاالت تتعلق بتقدیم الرعایة وموارد محلیة وخدمات استشاریة حول بعض  San Diego Union-Tribune توفر صحیفة

 المواضیع مثل أساسیات تقدیم الرعایة والتماس المساعدة، ورعایة الخرف، والحفاظ على الصحة، والشؤون المالیة. 
 

 ®AARPمركز موارد تقدیم الرعایة الخاص بجمعیة 
www.aarp.org/caregiving 

یمكنك االطالع ھنا على العدید من النصائح واألدوات والموارد لمقدمي الرعایة األسریة بما في ذلك أدلة قابلة للتنزیل مثل 
وأساسیات تقدیم الرعایة، والرعایة في المنزل، والشؤون المالیة والقانونیة، وتوازن الحیاة مع تقدیم   ، دلیل االستعداد للرعایة

 الرعایة.
 

 ®AARPأداة تقدیم الرعایة الخاصة بجمعیة 
www.aarp.org/caregivingtools 

مجموعة متنوعة من األدوات المجانیة المتاحة على الویب والتي ستساعدك في العثور على الخدمات وتتبع یقدم ھذا الموقع 
 السجالت الصحیة والوصول إلى قوالب للوثائق القانونیة وأكثر من ذلك. 

 
 تحالف مقدمي الرعایة في سان دییغو 

www.caregivercoalitionsd.org 
إن الموقع اإللكتروني لتحالف مقدمي الرعایة یزود مقدمي الرعایة األسریة بالمعلومات والموارد واألحداث المحلیة المقبلة الخاصة 

 بمقدمي الرعایة. 
 

 ) FCAتحالف مقدمي الرعایة األسریة (
www.caregiver.org 

تھدف ھذه المؤسسة الوطنیة إلى تحسین جودة الحیاة لمقدمي الرعایة ومن یقدمون لھم الرعایة من خالل توفیر المعلومات  
المواضیع الخاصة بتقدیم والخدمات والمناصرة. كما یقدم الموقع اإللكتروني الخاص بھم معلومات حول مجموعة كبیرة من 

الرعایة (التكنولوجیا المساعدة والتنوع والمسائل الثقافیة وتقدیم الرعایة على المدى الطویل) والمواضیع المتعلقة بالصحة 
 (الخرف ومرض باركنسون واإلصابات الدماغیة الرضحیة).

http://www.sandiegoeldercare.com/
http://www.caregiversd.com/
http://www.aarp.org/caregiving
http://www.aarp.org/caregivingtools
http://www.caregivercoalitionsd.org/
http://www.caregiver.org/
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 ) VAالقدامى (دعم تقدیم الرعایة الخاص بإدارة المحاربین 
www.sandiego.va.gov/services/caregiver/index.asp://https 

أفراد المحاربین القدامى. تفضل بزیارة موقعنا إلى ) الخدمات والدعم لمقدمي الرعایة VAتقدم إدارة المحاربین القدامى (
البرامج الخاصة مثل تلك المخصصة لمقدمي الرعایة األسریة الذین یعتنون بالمحاربین القدامى  اإللكتروني للتعرف على

من   3274-260 (855)سبتمبر. كما یتوفر أیًضا خط خاص لدعم مقدمي الرعایة  11الذین تعرضوا لإلصابة بعد أحداث 
 الخدمات. أجل مساعدة مقدمي الرعایة والمحاربین القدامى في الوصول إلى 

 
 
 

 

https://www.sandiego.va.gov/services/caregiver/index.asp
https://www.sandiego.va.gov/services/caregiver/index.asp
https://www.sandiego.va.gov/services/caregiver/index.asp
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 مالحظات
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 ستطلع في ھذا القسم على ما یلي: •
  خدمات الشیخوخة واالستقاللیة 
  المخصصات العامة 
  الوكاالت المحلیة غیر الربحیة 
  إدارة رعایة المسنین 

 : 2القسم 
 دلیل الموارد 
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 خدمات الشیخوخة واالستقاللیة 

) التابعة لوكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة في مقاطعة سان دییغو، مجموعة  AISتقدم خدمات الشیخوخة واالستقاللیة (
إضافةً إلى معلومات حول أي  ، معلومات عامة ومساعدة لإلحالةمتنوعة من البرامج والخدمات لكبار السن. للحصول على 

. یساعد  4661-339 (800)برامج مدرجة أدناه، اتصل بمركز االتصال الخاص بخدمات الشیخوخة واالستقاللیة على الرقم 
لخاصة األخصائیون االجتماعیون في اطالع المتصلین على الخدمات التي تقدمھا المقاطعة والخدمات األخرى غیر ا

 بالمقاطعة، بما في ذلك المساعدة المنزلیة وإدارة الملفات والوجبات وغیر ذلك.
 

 )IHSSالخدمات المنزلیة الداعمة (
) الرعایة الشخصیة والمساعدة في التدبیر المنزلي لكبار السن ذوي الدخل المنخفض IHSSتقدم الخدمات المنزلیة الداعمة (

عاًما) واألفراد ذوي اإلعاقات الذین لن یتمكنوا دون ذلك من البقاء في منازلھم. یتم تقدیم خدمات   65(ممن تزید أعمارھم عن 
IHSS  من قِبَل مقدمي رعایة مستقلین، ویتم اختیارھا من قِبَل عمیلIHSS یختار الكثیر من العمالء فرد من األسرة أو .

 سجل مقدمي الرعایة.في  نینمدوَّ الصدیق موثوق بھ لمساعدتھم، أو یمكنھم اختیار أحد المتخصصین 
 

 ) APSالخدمات الوقائیة لكبار السن (
) في التقاریر المتعلقة بإساءة معاملة كبار السن والبالغین المعالین بما في ذلك  APSتحقق الخدمات الوقائیة لكبار السن (

في توفیر الحمایة، ومن  APSحاالت اإلھمال والھجر واإلیذاء البدني والجنسي والمالي. تتمثل المھمة األساسیة لخدمات 
متھم. باإلضافة إلى التحقیق في حاالت اإلساءة،  أھدافھا الھامة أیًضا الحفاظ على استقاللیة كبار السن وذوي اإلعاقة، وكرا

بإجراء فحوصات صحیة وتعمل مع وكاالت أخرى وشركاء من المجتمع بغیة تحسین سالمة العمالء  APSتقوم خدمات 
 وتوفیر موارد داعمة. 

 
 برامج إدارة الملفات 

 للعمالء ذوي الدخل المنخفض الذین یعانون تتضمن ھذه البرامج اإلدارة الشاملة للرعایة الصحیة واالجتماعیة، وتكون عادةً 
من عدة مشاكل صحیة. یقوم مسؤول الملفات بمساعدة العمیل واألسرة من خالل تقدیم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل  

تقییم االحتیاجات، وتخطیط الرعایة مع العمیل واألسرة، والمناصرة، وتنسیق الرعایة مع الوكاالت المجتمعیة األخرى،  
تیب الخدمات، والزیارات المنزلیة الربع سنویة، والفحوصات الشھریة. تقوم حالیًا برامج إدارة الملفات الخاصة بوكالة وتر

AIS :بخدمة األنواع التالیة من العمالء 
والمعرضین للحجز في أحد   Medi-Calر، المؤھلین لبرنامج بعاًما أو أك 65ن من العمر یكبار السن البالغ •

 مرافق الرعایة التمریضیة المتخصصة أو مرافق الرعایة المتوسطة. 
ر، الذین لدیھم وسائل قلیلة أو متوسطة (قد  بعاًما أو أك 60كبار السن من الضعفاء والمعاقین البالغین من العمر  •

أحد مرافق الرعایة التمریضیة   أو غیر مؤھلین لھ) والمعرضین للحجز في Medi-Calیكونوا مؤھلین لبرنامج 
 المتخصصة.

 ر من ذوي اإلعاقات، المعرضون لإلیداع في مؤسسات الرعایة.بعاًما أو أك 18األشخاص البالغون بعمر  •
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 المخصصات العامة 

العمر أو الدخل أو حالة اإلعاقة  قد تكون أنت أو الشخص العزیز علیك مؤھلین للبرامج أو المخصصات التالیة استنادًا إلى 
 أو متطلبات أخرى.

 
CalFresh  برنامج)SNAP (في والیات أخرى 

، المعروف مسبقًا ببرنامج بطاقات الغذاء، یساعد األشخاص الذین لدیھم موارد محدودة على شراء CalFreshبرنامج 
  Accessالطعام باستخدام بطاقة مخصصات إلكترونیة تشبھ بطاقة االئتمان. للتقدم بطلب، تواصل مع مركز اتصال برنامج 

 في وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة بمقاطعة سان دییغو على
(866) 262-9881 . 

 
Medi-Cal  برنامج)Medicaid (في والیات أخرى 

إن ھذا البرنامج للتأمین الصحي الفدرالي وفي الوالیة یساعد األشخاص ذوي الموارد المحدودة على تلقي الرعایة الطبیة. 
في وكالة  Accessالخاص بھم. تواصل مع مركز اتصال برنامج  Medicareبالنسبة لكبار السن المعاقین، فھو یكمل برنامج 

 الصحة والخدمات اإلنسانیة بمقاطعة سان دییغو على
(866) 262-9881 . 

 
 Medicareبرنامج 

ر (وبعض األشخاص األصغر بعاًما فأك 65ھو برنامج تأمین صحي وطني یساعد البالغین من العمر  Medicareإن برنامج 
أو   ، 4227-633 (800)على الرقم  Medicareالصحیة. اتصل ببرنامج  یتھمسنًا من ذوي اإلعاقات) على سداد تكالیف رعا

غیر الربحیة ھي  Elder Law & Advocacy. إن مؤسسة www.medicare.govتفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 
)، الذي یقدم معلومات HICAPالموفر المحلي للبرنامج الوطني لالستشارات والمناصرة الخاصة بالتأمین الصحي (

 & Elder Lawمن المعلومات، اتصل بمؤسسة  . لمزیدMedicareواستشارات مجانیة وموضوعیة عن برنامج 
Advocacy  أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني  565 (858)-1392على الرقمsd.org-www.seniorlaw. 

 
 الضمان االجتماعي 

عاًما أو أكبر أو األشخاص الذین أصبحوا معاقین   62العمر یقدم ھذا البرنامج الوطني دخالً شھریًا لألشخاص البالغین من 
ویستوفون شروط األھلیة الصارمة المتعلقة بالعمل واإلعاقة. للحصول على مخصصات التقاعد، یجب أن تسدد ضرائب 

ة مكتب سنوات على األقل أو تستوفي شروًطا أخرى. لتقدیم طلب، قُم بزیار  10التقاعد الخاصة بالضمان االجتماعي لمدة 
، أو اذھب إلى الموقع اإللكتروني: 1213-772 (800)أو اتصل بالرقم  إدارة الضمان االجتماعي المحلي التابع لھ، 

www.ssa.gov . 
 

 ) SSIدخل الضمان التكمیلي (
عاًما وأكبر، باإلضافة إلى  65من العمر  ) شھریًا مخصصات الدخل لألشخاص البالغینSSIیدفع دخل الضمان التكمیلي (

المكفوفین أو ذوي اإلعاقة إذا كانت لدیھم موارد محدودة. قد یحصل األشخاص على مدفوعات كٍل من الضمان االجتماعي 
 -772 (800)ودخل الضمان التكمیلي إذا استوفوا الشروط. اذھب لزیارة مكتب الضمان االجتماعي المحلي، أو اتصل بالرقم 

 لمعرفة المزید عن كیفیة تقدیم طلب.  www.ssa.gov، أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 1312

http://www.medicare.gov/
http://www.seniorlaw-sd.org/
http://www.ssa.gov/
http://www.ssa.gov/
http://www.ssa.gov/
http://www.ssa.gov/
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 ) VAمخصصات المحاربین القدامى (
) مجموعة متنوعة من الخدمات للمحاربین القدامى ومن یقدمون لھم الرعایة. اذھب VAتقدم إدارة المحاربین القدامى (

، أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني  1000-827 (800)لزیارة مكتب المخصصات اإلقلیمیة المحلي، أو اتصل بالرقم 
diego/www.benefits.va.gov/san  مكتب الشؤون العسكریة لمعرفة المزید. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یساعدك

من خالل تقدیم استشارات كاملة بشأن المخصصات، ) في مقاطعة سان دییغو OMVAوشؤون المحاربین القدامى (
 على الرقم OMVAوإعداد المطالبات وتقدیمھا، وغیر ذلك. للحصول على معلومات، اتصل بمكتب 

 . sdcvso.hhsa@sdcounty.ca.govأو بالبرید اإللكتروني على  694 (858)-3222
 
 
 

 

http://www.benefits.va.gov/sandiego/
http://www.benefits.va.gov/sandiego/
http://www.benefits.va.gov/sandiego/
mailto:sdcvso.hhsa@sdcounty.ca.gov
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 الوكاالت المحلیة غیر الربحیة 

تقوم الوكاالت المحلیة وغیر الربحیة التالیة بتقدیم الموارد والدعم لكبار السن أو مقدمي الرعایة أو كلیھما. فیما یلي بعض 
 المؤسسات التي یمكن أن تكون مفیدة. 

 
 التابعة لجمعیة الزھایمر  San Diego/Imperialمؤسسة 

(800) 272-3900 
www.alz.org/sandiego 

تقدم المؤسسة المحلیة التابعة لجمعیة الزھایمر الوطنیة خدمات مثل البرامج التعلیمیة، وخط مساعدة یعمل على مدار 
قدمي الرعایة عبر الھاتف على أساس شھري،  الساعة طوال أیام األسبوع، ومعلومات متعلقة بالموارد، ومجموعة دعم لم

 ولوحات نقاش مجتمعي إلكترونیة.
 

 جمعیة الزھایمر في سان دییغو
(858) 492-4400 
www.alzsd.org 

ھا دروس وورش عمل  تقدم جمعیة الزھایمر بمقاطعة سان دییغو مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات المبتكرة، من بین
لمقدمي الرعایة، ومجموعات للدعم والمناقشة، ومعلومات عن الموارد، وتوجیھات من خبراء متخصصین في داء الخرف، 

 وأنشطة مجتمعیة، ورعایة مؤقتة.
 

 تحالف مقدمي الرعایة في سان دییغو 
litionsd.orgwww.caregivercoa 

یقدم تحالف مقدمي الرعایة الدعم والتثقیف والدفاع ألفراد األسر الذین یعتنون بأحبائھم. یتألف التحالف من مجموعة متنوعة  
من الوكاالت الربحیة وغیر الربحیة، التي تخدم األسر. تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني للحصول على المعلومات والموارد 

 األحداث المقبلة لمقدمي الرعایة.واالطالع على 
 

Elder Law & Advocacy 

(858) 565-1392 
sd.org-www.seniorlaw 

  60المساعدة القانونیة المجانیة لسكان مقاطعة سان دییغو ممن تزید أعمارھم عن  Elder Law & Advocacyتقدم مؤسسة 
معلومات غیر   HICAPعاًما. وباإلضافة إلى ذلك، یقدم برنامج  60رعایة لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن عاًما، أو ال

 .Medicareمتحیزة ومحایدة واستشارات تتعلق ببرنامج 

http://www.alz.org/sandiego
http://www.alzsd.org/
http://www.caregivercoalitionsd.org/
http://www.seniorlaw-sd.org/
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ElderHelp 

 (619) 284-9281 
www.elderhelpofsandiego.org 

ندوات عبر اإلنترنت ودورات إلكترونیة لمقدمي الرعایة األسریة، باإلضافة إلى خدمات لكبار السن   ElderHelpتقدم 
 مثل تنسیق الرعایة والنقل وبرنامج للمشاركة المنزلیة. 

 
 المجتمعیة  Interfaithخدمات 

www.interfaithservices.org 
 (760) 489-6380 

المجتمعیة خدمات لكبار السن الذین یعیشون في مدینة إسكوندیدو ومدینة أوشینساید والمجتمعات   Interfaithتقدم خدمات 
 المحیطة في المقاطعة الشمالیة، للمساعدة على العیش بأمان في منازلھم ألطول مدة ممكنة. 

 
 في سان دییغو Jewish Family Serviceوكالة  

 (858) 637-3040 
www.jfssd.org 

لكبار السن، للحصول على الدعم والمعلومات حول الخدمات المقدمة لكبار    JFSاتصل بخط المساعدة الخاص بمؤسسة
مأوى آمن لكبار السن الذین   Jewish Family Serviceلكبار السن التابع لوكالة   Balboa Avenueالسن. یقدم مركز

یعانون من خلل إدراكي بسیط، بما في ذلك المرحلة المبكرة من مرض الزھایمر والخرف، لالستمتاع بنصف یوم من  
 األنشطة والعالقات االجتماعیة.

 
 لموارد كبار السن  Sharpمراكز 

 (619) 740-4214 
centers.cfm-www.sharp.com/services/seniors/resource 

یمكن لكبار السن ومقدمي الرعایة الحصول على المعلومات والموارد والفحوصات الصحیة والتثقیف الصحي المجاني  
 لموارد كبار السن. المراكز مجانیة للعامة. Sharpودروس لمقدمي الرعایة من خالل مراكز 

 
 )SCRCلموارد مقدمي الرعایة (  Southernمركز 

 (800) 827-1008 
www.caregivercenter.org 

خدمات مجانیة لمقدمي الرعایة األسریة، وتتضمن االستشارات العائلیة/خدمات إدارة الملفات،  SCRCیقدم مركز 
واالستشارات قصیرة األجل، واالستشارات القانونیة/المالیة، والتثقیف والتدریب، ومجموعات الدعم، والرعایة  

 المؤقتة.

http://www.elderhelpofsandiego.org/
http://www.interfaithservices.org/
http://www.jfssd.org/
http://www.sharp.com/services/seniors/resource-centers.cfm
http://www.caregivercenter.org/
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 إدارة رعایة المسنین

لوجستیات تقدیم الرعایة معقدة للغایة، وقد یكون من المنطقي في بعض األحیان توظیف مدیر متخصص في  یمكن أن تكون 
) ھو شخص خبیر مثل PGCMرعایة المسنین من أجل الحصول على مساعدتھ. إن المدیر المتخصص في رعایة المسنین (

ممرض المتخصص في مساعدة كبار السن  األخصائي االجتماعي أو االستشاري أو األخصائي في علم الشیخوخة أو ال
وأسرھم، لبلوغ أعلى درجات جودة الحیاة بالنظر إلى ظروفھم. غالبًا ما تستعین الشركات والمتخصصون في المجاالت 

، للتأكد من إلمام عمالئھم بالخیارات المتاحة وتلبیة احتیاجاتھم والحصول على PGCMالقانونیة والصحیة والمالیة بمدیري 
 لتحدید أنسب خیار وفقًا لوضع الشخص العزیز علیك. PGCMیدة. وبصفتك مقدم رعایة، یمكنك العمل مع مدیر رعایة ج

 
 بمساعدة األسر ومقدمي الرعایة بطرق عدیدة، مثل:  PGCMیقوم مدیرو 

 لرعایة المقدمة لكبار السن، من أجل تحدید المشكالت وتقدیم الحلول.لإجراء تقییمات للتخطیط  •
 مراجعة الرعایة المنزلیة والترتیب لھا ومراقبتھا.  •
 تقدیم مساعدة قصیرة أو طویلة األجل لمقدمي الرعایة الذین یعیشون في أماكن قریبة أو بعیدة. •
مراجعة المسائل المالیة أو القانونیة أو الطبیة وتقدیم إحاالت إلى المتخصصین في الشیخوخة في ھذه   •

 المجاالت.
 حالة األزمات. توفیر التدخل في  •
 القیام بزیارات دوریة لتقییم الحالة الصحیة للعمالء ومراقبتھا. •
 مساعدة العمالء على التنقل من أماكن الرعایة المختلفة وإلیھا. •
العالج/االستشارة العائلیة أو الفردیة، أو  PGCMتوفیر التوعیة والدفاع للعمیل واألسرة. یقدم أیًضا بعض مدیري  •

 أو المساعدة في الوصایة أو الوالیة. اإلدارة المالیة، 
 

یركز معظم مدیري الرعایة على كبار السن، على الرغم من أن العدید منھم لدیھ القدرة والمعرفة لخدمة اآلخرین الذین  
دوالر في الساعة. ال تغطي معظم    200 دوالر و 50یعانون من حاالت مزمنة. قد یتقاضى مدیرو رعایة المسنین ما بین 

 التأمین ھذه التكالیف. برامج 
 

:  لتحدید موقع مدیر رعایة المسنین الموجود بالقرب منك، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني لجمعیة رعایة كبار السن
www.aginglifecare.org . بالجمعیة الوطنیة لمدیري رعایة المسنین إن ھذه المؤسسة المتخصصة، المعروفة مسبقًا

)National Association of Geriatric Care Managers  تقدم معلومات عن الخدمات، وطریقة اختیار (
 المتخصص الذي تعمل معھ، ومعاییر األخالقیات، وقائمة بالمتخصصین على الصعید المحلي.

 
عدة في تنسیق الرعایة بدون تكلفة من خالل أحد برامج إدارة یمكن لكبار السن ذوي الدخل المنخفض الحصول على مسا

على الرقم   AISالملفات التي تقدمھا خدمات الشیخوخة واالستقاللیة. لمعرفة المزید، اتصل بمركز االتصال الخاص بـ 
(800) 339-4661 . 

 
 )Elderhelp )www.elderhelpofsandiego.org یمكن أن تقدم بعض الوكاالت المجتمعیة مثل

مساعدة في تنسیق الرعایة المجانیة أیًضا. 

http://www.aginglifecare.org/
http://www.aginglifecare.org/
http://www.aginglifecare.org/
http://www.elderhelpofsandiego.org/
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 ستطلع في ھذا القسم على ما یلي: •
  النقل 
 الرعایة المنزلیة 
 خیارات السكن 
  الرعایة النھاریة للبالغین 
 الرعایة المؤقتة 
 برامج التغذیة 
 احتیاجات الرفقة واالحتیاجات العاطفیة 
  التكنولوجیا والمعدات الطبیة 

 : 3القسم 
 المشتركةاالحتیاجات 
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 النقل 
 

بالنقل، ابدأ بالتخطیط في وقت مبكر وقم بإعداد شبكة موارد لتلبیة احتیاجات النقل الخاصة بالشخص عندما یتعلق األمر 
العزیز علیك. بینما قد تكون القیادة آمنة اآلن للشخص العزیز علیك، إال أن احتیاجاتھ وقدراتھ قد تتغیر بمرور الوقت. تعتمد  

 ع وسیلة النقل المطلوبة.خیارات النقل على المكان الذي یعیش فیھ الشخص ونو
 

 سالمة السائق
إن التقدم في السن ال یعني بالضرورة أن الشخص لم یعد بمقدوره القیادة بأمان. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالقلق إزاء سالمة  

الطرق الشخص العزیز علیك أثناء القیادة، فمن الضروري أن تتحدث معھ. لدى اإلدارة الوطنیة لسالمة حركة المرور على 
) موقع إلكتروني یحتوي على معلومات عن سالمة السائقین المسنین وطریقة بدء إجراء محادثة حول NHTSAالسریعة (

تروني یحتوي على موقع إلك ®AARP). لدى جمعیة drivers-safety/older-www.nhtsa.gov/roadسالمة السائقین (
نصائح حول القیادة اآلمنة وروابط لدورات عبر اإلنترنت مقسمة لفصول دراسیة عن السائق الذكي 

)safety-www.aarp.org/auto/driver .( 
 

) DMVك، فیمكنك أن تتصل بإدارة المركبات اآللیة (إذا كانت ال تزال لدیك مخاوف بعد التواصل مع الشخص العزیز علی
بما إذا كانوا یشعرون بأن مریضھم لم یعد قادًرا  DMVوتطلب منھم إجراء اختبار للشخص. كما یمكن لألطباء إخطار إدارة 

ة السائقین في على القیادة بأمان. یمكن لألفراد االتصال بإدارة المركبات اآللیة للحصول على مزید من المعلومات عن سالم
 . 5300-220 (619)مقاطعة سان دییغو على الرقم 

http://www.nhtsa.gov/road-safety/older-drivers
http://www.aarp.org/auto/driver-safety
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FACT 

FACT لتحسین توفیر وسائل النقل لكبار السن وذوي اإلعاقة والمحاربین   2005ھا عام ؤھي وكالة غیر ربحیة تم إنشا
القدامى وغیرھم. ھناك العدید من األفراد في مقاطعة سان دییغو غیر قادرین على الوصول إلى وسائل النقل العامة نظًرا 

كمدیر متنقل یخدم  FACTل. تعمل وكالة الحتیاجاتھم الخاصة أو بعدھم عن طرق العبور أو نظًرا لالفتقار إلى خدمات النق
 األفراد الباحثین عن وسائل نقل من خالل إحالتھم إلى أنسب وسیلة لھم. 

 
. Find-A-Rideیتم تقدیم إحاالت النقل إما شخصیًا أو عبر الھاتف، ومن خالل مخطط الرحالت عبر اإلنترنت، إحاالت: 

بقاعدة بیانات شاملة عن وكاالت النقل ووكاالت الخدمة االجتماعیة والمؤسسات الدینیة وخدمات النقل  FACTتحتفظ وكالة 
924 (888)-أو اتصل بالرقم  www.factsd.orgعلى الرابط  FACTالمتخصصة. تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني لـ 

3228. 
 

 60ھي خدمة نقل منخفضة التكلفة توفر رحالت لألغراض العامة لكبار السن ( RideFACTالرحالت منخفضة التكلفة: 
مخصصة لكبار السن الذین ال   RideFACTمساًء. إن خدمة   8صباًحا إلى  7عاًما فأكبر) طوال أیام األسبوع، من الساعة 

باإلضافة إلى المجتمعات في تتوفر لھم أي خیارات نقل أخرى، وتتوفر كذلك لسكان جمیع المدن في مقاطعة سان دییغو، 
من الساعة    3228-924 (888) على الرقم FACTرامونا وسبرینج فالي. یمكن طلب حجوزات عن طریق االتصال بخدمة 

دوالر  2.50أیام. تبدأ تكلفة الرحلة بـ  7مساًء. یمكن طلب رحالت قبل الرحلة بمدة تصل إلى  4صباًحا حتى الساعة  9
دوالر  10دوالر و  4أمیال أو أكثر بین  5أمیال. تتراوح تكلفة رحالت الـ  5احد لمسافة تصل إلى للرحالت ذات االتجاه الو 

 حسب المسافة. یمكن توفیر الخدمة للحاصلین على الرعایة الشخصیة عند الطلب في وقت الحجز، بدون تكلفة إضافیة. 
 .924 (888)-3228أو االتصال على الرقم  www.factsd.org، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني FACTلمعرفة المزید عن 

 
 برامج السائقین المتطوعین

توفر العدید من المؤسسات المحلیة غیر الربحیة وسائل النقل للذھاب إلى المواعید الطبیة باإلضافة إلى مواعید العمل 
عاًما وأكبر، ممن لم تعد لدیھم القدرة على القیادة بشكل مستقل.  60والرعایة الشخصیة والتسوق لألفراد البالغین من العمر 

دید األھلیة، وتخدم البرامج الفردیة مناطق جغرافیة محددة بحسب الرمز البریدي.  تحتاج المؤسسات إلى تقدیم طلب لتح
توّظف ھذه البرامج سائقین متطوعین من المجتمع وسیارات خاصة لتوفیر الرحالت للمشتركین في البرنامج. یخضع جمیع 

ن لدیھم تغطیة تأمینیة على السیارة. السائقین المتطوعین لفحص السوابق الجنائیة ویحصلون على التدریب، كما یجب أن تكو
تطلب معظم البرامج تبرعات، وبعضھا یضع رسوم للطلب. وباإلضافة إلى ذلك، تقدم بعض المؤسسات قسائم لسیارات 

األجرة بتكلفة مخفضة وخدمات نقل للتسوق. لمزید من المعلومات، اتصل بتحالف السائقین المتطوعین في مقاطعة سان دییغو  
 .www.sdcvdc.orgقع اإللكتروني من على المو

 
 المواصالت العامة 

عاًما فأكبر أسعار أجرة مخفضة وتذاكر شھریة.  60تقدم وكاالت النقل العام في مقاطعة سان دییغو لألفراد البالغین من العمر 
ما یُثبت األھلیة. تفضل بزیارة   تذكرة شھریة بسعر مخفض، یجب تقدیم طلب باإلضافة إلىللتقدم من أجل الحصول على 

على الموقع اإللكتروني:  North County Transit District (NCTD)وكالة 

http://www.factsd.org/
http://www.factsd.org/
http://www.factsd.org/
http://www.factsd.org/
http://www.factsd.org/
http://www.factsd.org/
http://www.sdcvdc.org/
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www.gonctd.com  نظامأو )San Diego Metropolitan Transit System (SDMTS   على الموقع اإللكتروني
www.sdmts.com. 

 
)، لألفراد غیر ADA( اتعاقاإلذوي وفقًا لقانون األمریكیین  Paratransitباإلضافة إلى ذلك، تقدم أنظمة النقل خدمة 

 القادرین على السفر بنظام الحافالت الروتیني الثابت. 
،  North County Transit Districtلوكالة  ADAیة األفراد لكي یستفیدوا من ھذه الخدمة. العتماد یجب أن تُعتمد أھل

على الموقع    San Diego Metropolitan Transit Systemأو  www.adaride.comتفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 
 . www.rideonmts.comاإللكتروني 

 
 وسائل مواصالت للمحاربین القدامى 

 Veteransفیما یتعلق بالمواعید الطبیة إلدارة المحاربین القدامى، یقدم برنامج شبكة نقل المحاربین القدامى (
Transportation Network خدمة النقل ورحالت الذھاب والعودة مجانًا للمرضى الذین لدیھم موعد طبي في مركز (

VA Medical Center  الطبي وعیادةVA Mission Valley Clinicللمزید من المعلومات، یرجى االتصال على . 
 . www.bit.ly/sdvaridesأو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني   552 (858)-7470

 
 
 

 

http://www.gonctd.com/
http://www.sdmts.com/
http://www.sdmts.com/
http://www.sdmts.com/
http://www.adaride.com/
http://www.adaride.com/
http://www.adaride.com/
http://www.rideonmts.com/
http://www.rideonmts.com/
http://www.rideonmts.com/
http://www.bit.ly/sdvarides
http://www.bit.ly/sdvarides
http://www.bit.ly/sdvarides
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 الرعایة المنزلیة 

متخصصین یعتبر العدید من مقدمي الرعایة المنزلیة المحترفین غیر 
في المجال الطبي بطبیعتھم. وعلى الرغم من أن مقدم الرعایة غیر 
المتخصص في المجال الطبي یمكنھ المساعدة في تلبیة الكثیر من 
احتیاجات الرعایة البدنیة والشخصیة للعمیل (االستحمام وارتداء 

والتنقل)، إال أن ھناك بعض المھام التي  المالبس واستخدام المرحاض
ینبغي لمقدم الرعایة غیر المتخصص في المجال الطبي القیام بھا ال 

 تقلیم األظافر أو الحالقة أو إعطاء األدویة.  مثل
غیر طبیة، ال  نظًرا لتصنیف معظم أنواع الرعایة المنزلیة على أنھا

یغطي التأمین الصحي للشخص تكلفة الرعایة. ومع ذلك، ھناك 
تكلفة الرعایة أو تغطیتھا  خیارات أخرى لألسر من أجل استكمال 

بالكامل مثل تأمین الرعایة الصحیة طویل األجل ومخصصات  
 ").Aid & Attendanceالمحاربین القدامى (المساعدة والحضور "

 
 

 Southernیمكن أن تكون مؤسسات الخدمة االجتماعیة المحلیة مثل مركز 
 ElderHelpأو  Jewish Family Service، أو وكالة لموارد مقدمي الرعایة أو جمعیة الزھایمر بمقاطعة سان دییغو

 قادرة على المساعدة في تقدیم بعض المھام المنزلیة. 
 ) متاحة أیًضا لألفراد المؤھلین.IHSSالخدمات المنزلیة الداعمة (

 
 

 

 ؟ھل تعلم

 توفر مقاطعة سان دییغو برنامًجا یُسمى
) التي IHSSالخدمات المنزلیة الداعمة (

تسھم في توفیر مساعدة الرعایة المنزلیة 
 Medi-Calلألفراد المؤھلین لبرنامج 

ویحتاجون إلى المساعدة للتمتع باالستقاللیة 
-339 (800)في المنزل. اتصل على الرقم 

 .لمزید من التفاصیل 4661



27 
 الرعایة  مقدم دلیل|  دییغو  سان مقاطعة في الرعایة مقدمي  تحالف

 

 

 

 شركات الرعایة المنزلیة 
وطلبت من جمیع شركات الرعایة المنزلیة التسجیل لدى الوالیة.   ،المنزلیةتقوم والیة كالیفورنیا اآلن بتنظیم مجال الرعایة 

) المرخصة من الوالیة بتوظیف عمال HCOیضمن ھذا التنظیم أن تقوم كل مؤسسة من مؤسسات الرعایة المنزلیة (
 بین قواعد أخرى. اجتازوا فحص السوابق الجنائیة، واالمتثال للدورات التدریبیة السنویة التي تطلبھا الوالیة، من 

 
 عند اختیار شركة رعایة منزلیة لتوفیر الرعایة لشخص عزیز، من الضروري أن تطرح األسئلة التالیة من أجل حمایتك: 

ھل الشركة ھي مؤسسة رعایة منزلیة ُمرخَّصة من إدارة الخدمات االجتماعیة لوالیة كالیفورنیا؟ إذا كان   .1
 م. تفضل بزیارة الخاص بھ  HCOاألمر كذلك، استعلم عن رقم 

  https://secure.dss.ca.gov/CareFacilitySearch/Search/All 
 ) أم تقوم بتعیین مقاولین مستقلین؟ W2ھل توظف الشركة مقدمي الرعایة لدیھا (إصدار النماذج الضریبیة  .2
ھل توفر الشركة تأمینًا تعویضیًا للعمال (إذا تعرض العمال لإلصابة أثناء العمل معك) أم أن ھذه المسؤولیة   .3

 تقع على عاتق العمیل؟ 
 ھؤالء الموظفین/مقدمي الرعایة لفحص السوابق الجنائیة؟ ھل لدیك دلیل یثبت اجتیاز كل شخص من  .4

 
في   ادوالرً  33إلى  ادوالرً   22تُحسب تكالیف معظم خدمات الرعایة على أساس المعدل بالساعة. یُتوقع أن تدفع األسر من 

عة في حالة طلب الساعة بحسب نوع الرعایة التي یحصلون علیھا. تفرض معظم شركات الرعایة المنزلیة معدالً أعلى بالسا
 ساعات) أو إذا كانت الرعایة تُقَدَّم ألكثر من شخص واحد.  4مناوبة قصیرة (أقل من 

 
ال یوصي تحالف مقدمي الرعایة في مقاطعة سان دییغو بأن توّظف األسر مقدمي رعایة مستقلین. إذا قررت توظیف شخص  

صاحب عمل. ھناك عبء مسؤولیة یقع على بشكل خاص، فیُرجى تثقیف نفسك عن المسؤولیات التي تضطلع بھا ك
العمیل/األسرة عند توظیف مقدم رعایة خاص بدالً من االستفادة من إحدى شركات الرعایة المنزلیة المؤھلة والمرخصة من  

 الوالیة.
 

الع على  توجد العشرات من وكاالت الرعایة المنزلیة في مقاطعة سان دییغو. راجع دلیل سان دییغو لرعایة كبار السن لالط
). تقدم الشركات المعتمدة من المجلس  www.sandiegoeldercare.comقائمة بالشركات التي یمكنك التفكیر فیھا (

 ) American Board of Home Care(األمریكي للرعایة المنزلیة 
)www.americanboardofhomecare.org(   تأمینات تعویضیة للعمال، وتوفر مقدمي رعایة من الموظفین لدى

الشركة بدالً من المقاولین المستقلین. 

https://secure.dss.ca.gov/CareFacilitySearch/Search/All
https://secure.dss.ca.gov/CareFacilitySearch/Search/All
https://secure.dss.ca.gov/CareFacilitySearch/Search/All
http://www.sandiegoeldercare.com/
http://www.americanboardofhomecare.org/
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 خیارات السكن 

المنزل، فعندئٍذ یكون العثور على المنشأة المناسبة خطوة رئیسیة  إذا لم تعد قادًرا على االعتناء بالشخص العزیز علیك في 
لك وللشخص العزیز علیك. من الضروري فھم مستویات الرعایة المختلفة المتاحة  أكثر راحة لجعل ھذه المرحلة االنتقالیة

 في قطاع إسكان الُمسنین. 
 

 أنواع الخدمات اإلیوائیة 
التي یدیر فیھا السكان احتیاجاتھم الخاصة. توفر بعض الشقق الوجبات  شقق كبار السن العیش باستقاللیة:  •

 والنقل واألنشطة. 
مسكن مرخص بھ وحدات على نمط الشقق. توفر وجبات وتقدم المساعدة في أنشطة  مرافق الرعایة الدائمة:  •

 ك.الحیاة الیومیة مثل االستحمام وارتداء المالبس وإعطاء األدویة والوجبات والنقل وغیر ذل
: مصطلح غیر رسمي یشیر إلى مرافق الرعایة الدائمة األصغر التي تكون بمثابة  Board and Careمراكز  •

 أماكن مرخصة على نمط المنازل، لتقدیم المساعدة في األنشطة الحیاتیة الیومیة وإعطاء األدویة.
تتخذ المرافق تدابیًرا أمنیة لتقلیل مرافق مرخصة تقدم اإلشراف والتوجیھ واألنشطة وغیر ذلك. سالعنایة بالذاكرة:  •

 التیھ إلى أدنى حد. 
إن مرافق الرعایة التمریضیة في والیة كالیفورنیا مرخصة أو منظمة أو مرافق الرعایة التمریضیة المتخصصة:  •

معتمدة أو جمیعھم من عدد من الوكاالت العامة والخاصة على مستوى الوالیة وعلى المستوى الفدرالي. إنھا تقدم  
ساعدة المتخصصة مجموعة كاملة من المساعدات مثل الرعایة التمریضیة والمساعدة في القیام باألنشطة الیومیة والم

مثل إعادة التأھیل. یمكن للمرضى اإلقامة فیھا لفترة زمنیة قصیرة أثناء التعافي من مرض أو إجراء طبي، أو لفترة 
بسداد تكالیف مرافق الرعایة التمریضیة  Medicare Advantageو  Medicareطویلة. یمكن أن یقوم برنامجا 

 بعض التكالیف طویلة األمد.  Medi-Calالمتخصصة لفترة محددة. قد یغطي برنامج 
 

Choose Well أداة لتحدید مواقع مرافق الرعایة الدائمة الجیدة : 
Choose Well   ھو عبارة عن برنامج مجاني مبتكر على الویب، تحت رعایة

مقاطعة سان دییغو، یساعد المسنین وأسرھم على اتخاذ قرارات مستنیرة عند 
اختیار مرافق الرعایة الدائمة. تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني  

o.orgwww.choosewellsandieg   للتعرف على مرافقChoose Well  
التي تم تقییمھا على وجھ التحدید ووافقت طواعیة على خضوعھا للتقییم وفقًا  

أو أرسل رسالة  2165-795 (619). اتصل على الرقم 11لمقاییس الجودة الـ 
لمعرفة المزید   choosewellsandiego@gmail.com على البرید اإللكتروني

 من المعلومات.

http://www.choosewellsandiego.org/
mailto:choosewellsandiego@gmail.com
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 الرعایة النھاریة للبالغین 

یم األنشطة  تقدم مراكز الرعایة النھاریة للبالغین والرعایة الصحیة النھاریة للبالغین مكانًا آمنًا ومصمًما خصیًصا لتقد
والتغذیة واألجواء الدافئة. یمكن أن تشمل مراكز الصحة النھاریة للبالغین خدمات طبیة مثل العالج الطبیعي والعالج المھني.  

، أو تأمین الرعایة الصحیة طویل األجل، أو مخصصات المحاربین  Medi- Calقد تكون الخدمات مشمولة بتغطیة برنامج 
قوم بسداد تكالیفھا من نفقتك الخاصة. لتحدید موقع أحد مراكز الرعایة النھاریة للبالغین أو أحد  القدامى، أو قد تتطلب أن ت

 . 4661-339 (800)على الرقم  AISمراكز الرعایة الصحیة النھاریة للبالغین، اتصل بمركز االتصال الخاص بـ 
 

 الرعایة المؤقتة 

الراحة وإعادة شحن طاقتك. تكون الرعایة المؤقتة مھمة عندما یتعلق األمر الرعایة المؤقتة ھي بمثابة فرصة ألخذ قسًطا من 
بالحفاظ على صحتك، وبالتالي صحة الشخص العزیز علیك. ھناك عدة طرق لتلقي المساعدة، ولكن ربما یجب أن تسأل 

ى أو حتى اإللمام بھا.  عنھا. یمیل الكثیر من مقدمي الرعایة إلى "المضي قدًما" فحسب، دون النظر في الخیارات األخر
تحدث مع أسرتك وأصدقائك بشأن مساعدتك في واجبات تقدیم الرعایة. قد یبدو ذلك سھالً، غیر أن مقدمي الرعایة ومن  
یقدمون لھم الدعم قد یترددون في أغلب األحیان في طلب المساعدة من اآلخرین. إذا عرض شخص ما المساعدة علیك، 

الطریقة التي ترغب في الحصول من خاللھا على المساعدة والوقت الذي تود الحصول فیھ على " واشرح لھ وافق"
المساعدة. إذا لم یتطوع أحد، فاطلب المساعدة. كن محددًا بشأن ما قد یكون أكثر فائدة لك. واألھم من ذلك، حدد وقتًا 

 عن الشعور بالذنب في ذلك الوقت.  لالستراحة واقِض ذلك الوقت بعیدًا في القیام بشيء ما من أجلك. تخلّ 
 

قد تقرر توظیف مساعد من أجل مساعدتك في المنزل. ھناك العدید من الوكاالت والخدمات التي یمكنك االختیار من بینھا.  
إذا لزم األمر، یمكن أیًضا أن ینتقل الشخص العزیز علیك إلى أحد المرافق بصورة مؤقتة. باإلضافة إلى توظیف شخص ما، 

العدید من خدمات الرعایة المؤقتة المجانیة التي قد یكون الشخص العزیز علیك مؤھًال لھا، والتي ستتیح لك الحصول  ھناك 
على قسط من الراحة لبضع ساعات من آن آلخر. للعثور على برنامج رعایة مؤقتة، یمكنك االتصال بمركز االتصاالت  

 . 4661-339 (800)على الرقم  AISالخاص بـ 
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 برامج التغذیة 

یمكن أن تساعد برامج التغذیة في تبسیط أوقات الوجبات، والتأكد من حصول الشخص العزیز علیك على نظام غذائي 
متوازن. تتوفر مآدب غداء (جماعیة) في جمیع أنحاء المقاطعة، حیث یتشارك فیھا كبار السن في تناول الغداء معًا. كما توفر 

ض ھذه المواقع برامج قبل الغداء أو بعده. تكون تكلفة الغداء تبرًعا موصى بھ، وتختلف وفقًا للموقع. إذا لم یتمكن  أیًضا بع
الشخص الُمسن من مغادرة منزلھ، فھناك العدید من برامج توصیل الوجبات إلى المنازل، التي تتوفر وفقًا للموقع الجغرافي. 

للحصول على اسم أحد برامج الوجبات القریبة  4661-339 (800)على الرقم  AISمركز االتصاالت الخاص بـ اتصل بـ 
 منك، والرقم الخاص بھ.

 
 احتیاجات الرفقة واالحتیاجات العاطفیة 

تعد الرفقة أحد االحتیاجات األساسیة لدى معظم البشر. فمع تقدمنا في العمر، تزداد احتمالیة خسارة األصدقاء وأفراد األسرة 
الوفاة أو االنتقال إلى مكان آخر. وبالتالي، یشعر بعض المسنین بالوحدة. وباإلضافة إلى ذلك، یتسبب التقاعد في  سواء بسب 

تقدم الوكاالت المجتمعیة ومراكز المسنین    توفر وقت فائض لدى الشخص الُمسن مع انخفاض المھام التي یمكنھ القیام بھا.
 (800)على الرقم    AISمركز االتصاالت الخاص بـ  حتاجھا كبار السن. اتصل بـ  أنواًعا من الدعم االجتماعي والرفقة التي ی

 لالطالع على قائمة بمراكز المسنین.  339-4661
 

من الضروري أن نتذكر أن العدید من كبار السن واألفراد الذین یحتاجون إلى مساعدة في تقدیم الرعایة، ال یزال لدیھم الكثیر 
ربما من خالل التطوع في مدرسة أو   -علیك على مشاركة وقتھ ومواھبھ مع اآلخرین لیقدمونھ. شجع الشخص العزیز

مستشفى أو تقدیم خدمات إلى كنیسة أو معبد. ھناك حتى احتماالت تتوفر لألشخاص المالزمین للمنزل. على سبیل المثال، 
ركزة بحدیثي الوالدة. ساعد الشخص تعتمد بعض المستشفیات على المتطوعین لنسج قبعات للموالید في وحدة العنایة الم

العزیز علیك للتفكیر في طرق مجدیة یمكنھ المساھمة من خاللھا. قد یفكر كبار السن القادرون على القیام بأعمال تطوعیة  
 Retired and Seniorخارج المنزل في معرفة الفرص المتاحة من خالل برنامج المتقاعدین والمتطوعین المسنین (

Volunteer Program  في مقاطعة سان دییغو. لمعرفة المزید عن الفرص المتاحة، اتصل بمكتب برامج المتطوعین (
 . 6399-505 (858)المسنین على الرقم 
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 التكنولوجیا والمعدات الطبیة 

واألشخاص الذین یحتاجون إلى الرعایة. تقدم التكنولوجیا مجموعة متنوعة من الطرق التي تساعد في سالمة ورفاه المسنین 
تتوفر منتجات للتذكیر والمراقبة والمساعدة في التواصل. باإلضافة إلى ذلك، تتوفر مجموعة متنوعة من منتجات السالمة  

للمصابین بالخرف أو حاالت ضعف الذاكرة. وھي تتراوح من إنذارات النوافذ واألبواب إلى أدوات الفصل التلقائي للمواقد  
 أدوات إعطاء األدویة. و

 
إن نظام التنبیھ الطبي ھو عبارة عن جھاز لالستجابة في حاالت الطوارئ، مصمم لمساعدة المسنین في وقت الحاجة، كما یمنح  
مقدمي الرعایة راحة البال. إنھ طریقة میسورة التكلفة لتوفیر شبكة سالمة للشخص عندما یكون بمفرده، من خالل توفیر وسیلة 

 المساعدة في حاالت الطوارئ.لطلب 
 

 فیما یلي بعض األمور التي ینبغي وضعھا في االعتبار عند شراء نظام التنبیھ الطبي: 
 یجب أن یكون الزر عازالً للماء. تقع معظم الحوادث في دورة المیاه أو المطبخ. •
 ال توقّع على عقد، فقد تكون غیر متأكد من مدة احتیاجك للخدمة.  •
التي تعرض أسعار مخفضة إذا قمت بالدفع مقدًما. قد ال تحتاج للمنتج طوال المدة التي دفعت  احذر من الشركات  •

 تكلفتھا، أو قد ال تستمر الشركة في القیام بأعمالھا. 
 مع التقدم في التكنولوجیا، أصبح من الممكن اآلن استخدام التنبیھات الطبیة خارج المنزل. •
أو   Medi-Calكون التنبیھات الطبیة مشمولة بالتغطیة من خالل برنامج عندما یتعلق األمر بالسداد، یمكن أن ت •

Medicare Part B.كما أنھا مشمولة عموًما بالتغطیة بموجب تأمین الرعایة الخاص طویل األجل . 
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یحتاج إلى الرعایة. یمكن أن تساعد  یمكن أن تكون المعدات الطبیة مفیدة للغایة في الحفاظ على استقاللیة الشخص الذي 

مجموعة متنوعة من الكراسي المتحركة وكراسي النقل والمشایات والعكاكیز وغیرھا من األجھزة في منع حاالت السقوط 
وزیادة مستوى السالمة. یمكن أیًضا أن تعین األجھزة المساعدة األشخاص على استخدام دورة المیاه واالستحمام وارتداء 

 الطھي وتناول الطعام واالنتقال من مكان آلخر.المالبس و
 

یمكن أن تكون بعض المعدات مشمولة بتغطیة  
تأمینیة في حالة توفر وصفة طبیة. یمكن أن  

تكون متاجر المستلزمات الطبیة مفیدة في  
تحدید المعدات األنسب للشخص الذي یحتاج  

 Medicare Partإلى الرعایة. یغطي برنامج 
B  رة التي یصفھا طبیبك. المعدات الطبیة الُمعّمِ

دلیل سان دییغو لرعایة كبار السن ارجع إلى 
)www.sandiegoeldercare.com ( 

لالطالع على قائمة بالشركات التي  
 توفر المعدات الطبیة المنزلیة. 

 
 
 

ر  ة: تحذیر االحتیال الخاص بالمعدات الطبیة الُمعّمِ
 

یعد االحتیال الخاص بالمعدات الطبیة  
رة واحدًا من الطرق الرئیسیة  الُمعّمِ
التي یرتكب من خاللھا المجرمون 

 احتیاالت في مجال الرعایة الصحیة.
إنھم یقترفون ذلك من خالل تقدیم  

مطالبات تأمینیة زائفة إلى برنامج 
Medicare  أو إحدى شركات التأمین

الخاصة. یقوم ھؤالء المخادعین  
بتحصیل فواتیر لطلبات مزدوجة،  

وشحن معدات طبیة إلى مرضى لم  
یصفھا لھم أطباؤھم، وال یسددون قیمة  
 األصناف التي تمت إعادتھا. إذا رأیت 

رة ال تحتاجھا أنت أو الشخص العزیز علیك، أو لم تحصلون علیھا، فأبلغ عن ذلك باعتباره أي رس وم لمعدات طبیة ُمعّمِ
 .أو شركة التأمین الخاصة أو كلیھما Medicareاحتیال مشتبھ بھ إلى برنامج 

http://www.sandiegoeldercare.com/
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 ستطلع في ھذا القسم على ما یلي: •
  إجراء محادثات حاسمة في وقت مبكر 
  كیفیة التحدث مع مقدمي الرعایة الصحیة 

 : 4القسم 
 التواصل



35 
 الرعایة  مقدم دلیل|  دییغو  سان مقاطعة في الرعایة مقدمي  تحالف

 

 

 

 إجراء محادثات حاسمة في وقت مبكر

الموضوعات المتعلقة بتقدیم الرعایة محرًجا أو غیر مریح. ربما تشعر بالقلق من أن  في بعض األحیان، یكون الحدیث عن 
الشخص العزیز علیك لم یعد قادًرا على القیادة بأمان أو ربما الحظت بعض التغییرات في األداء المعرفي وتعتقد أن الوقت  

. تنطوي ھذه الموضوعات على تحدیات،  حان إلجراء محادثة بینك وبین الشخص العزیز علیك عن إدارة شؤونھ الخاصة
 نظًرا ألنھا قد تتسبب في فقدان االستقاللیة أو إجراء تعدیالت كبیرة في أسلوب الحیاة. 

 
وبالنسبة لبعض األشخاص، تكون النقاشات التي تدور حول تفضیالت الرعایة وخیارات نھایة الحیاة من أصعب النقاشات. من  

كن التأخیر غالبًا ما یؤدي إلى صعوبات أكبر بكثیر. من األفضل مشاركة أفكارنا ومخاوفنا السھل تأجیل المھام المزعجة، ول
مع أولئك الذین نحبھم ونثق فیھم حتى نكون على أھبة االستعداد في أوقات الحاجة، ونستطیع احترام تفضیالت من نحبھم. من  

 عایة الصحیة والمخاوف المتعلقة بنھایة الحیاة. الضروري إجراء محادثات حول احتیاجات تقدیم الرعایة وتفضیالت الر
 

من المواقع الجیدة التي یمكنك االطالع فیھا على نصائح حول بدء   Conversation Projectویعد الموقع اإللكتروني 
 Conversation. إن www.theconversationproject.orgمحادثة والموضوعات التي ینبغي تناولھا في المحادثات:  

Project  مكرس لمساعدة األشخاص على التحدث عن رغباتھم في رعایة نھایة الحیاة، وھو مبادرة من معھد تحسین الرعایة
 المقترحة.). فیما یلي بعض النصائح وبنود المناقشة Institute for Healthcare Improvementالصحیة (

 
 األمور التي یمكنك مناقشتھا مع الشخص العزیز علیك:

 ھل تشغلك أي مخاوف معینة بشأن صحتك؟ •
ھل تفضل المشاركة بنشاط في القرارات المتعلقة برعایتك؟ أم أنك تفضل ترك األمر لما یعتقد أطباؤك أنھ  •

 األفضل لك؟
ترغب في اتخاذ قرارات بالنیابة عنك إذا كنت غیر قادر  ھل ترغب (أم ال ترغب) في المشاركة في رعایتك؟ ھل  •

 على القیام بذلك؟
 ھل ھناك أنواع من العالج ترید (ال ترید) الحصول علیھا؟ •
 ھل ھناك اختالفات في الرأي أو توترات عائلیة تقلق بشأنھا؟ •
 ما الشؤون التي ترغب في تنظیمھا أو ترغب في التحدث مع أحبائك حولھا؟ •
 المناسب االنتقال من التركیز على الرعایة العالجیة إلى التركیز على رعایة الراحة وحدھا؟ متى سیكون من  •
 عندما تفكر في المرحلة األخیرة من حیاتك، ما ھو أھم شيء بالنسبة لك؟ كیف تتصور أن تكون ھذه المرحلة؟ •

http://www.theconversationproject.org/
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 كیفیة التحدث مع مقدمي الرعایة الصحیة

تأكد من أن لدیك تاریخ طبي مكتمل ومن االحتفاظ بسجل صحي باألعراض واألدویة الحالیة. حدد المشكالت قبل الموعد، 
التي تشعر بالقلق البالغ بشأنھا وتأكد من مناقشتھا أوالً. بصفتك مقدم رعایة، قد یصعب التحدث مع مقدم الرعایة الصحیة حول 

 ي مشكالت خاصة بالرعایة الصحیة وأن تكون حازًما ومشارًكا. الشخص العزیز علیك. من الضروري أن تكون ملًما بأ
 

 ینبغي مناقشة المعلومات التالیة مع مقدم الرعایة الصحیة للشخص العزیز علیك: 
أي أعراض جدیدة أو متكررة بما في ذلك تفاصیل أوقات حدوث األعراض، ومدى زیادة اإلزعاج الذي سببتھ  •

 ء الجسم المتضررة.ھذه األعراض، والموقع المحدد ألجزا
 المعلومات الشخصیة بما في ذلك الشعور بالتوتر أو االكتئاب أو فقدان الذاكرة. •
تحّل باألمانة فیما یتعلق بالعادات الصحیة بما في ذلك التدخین وتعاطي الكحول واستخدام الكافیین وتناول الطعام   •

 وممارسة التمارین الریاضیة والنوم وما إلى ذلك.
قائمة بجمیع األدویة بما في ذلك األدویة التي تُصَرف بدون وصفة طبیة والفیتامینات واألعشاب والمكمالت قدّم   •

 وقطرات العین وأي آثار جانبیة. اذكر أي أدویة لم یعد یتناولھا الشخص.
قیتھا منذ قدم معلومات عن األشعة السینیة أو فحوصات المختبر أو نتائج الفحوص أو التحدیثات الطبیة التي تل •

 زیارتك األخیرة. 
 تحدث مع طبیبك حول أي حاالت سقوط حدثت مؤخًرا وظروفھا. •
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 :ستطلع في ھذا القسم على ما یلي  •
  الوثائق القانونیة والمالیة الرئیسیة 
 موارد للمساعدة 

 : 5القسم 
 المسائل القانونیة والمالیة 
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 الوثائق القانونیة والمالیة الرئیسیة 

من الخطوات األكثر أھمیة التي یمكنك اتخاذھا كمقدم رعایة عند مساعدة شخص عزیز ھو أن تفھم الحقوق  
 القانونیة التي تنص علیھا الوثائق القانونیة المختلفة: وااللتزامات 

 توجیھ الرعایة الصحیة المتقدمة  •
 ) POAالوكالة الرسمیة ( •
 ) FPOAالوكالة الرسمیة المالیة (  •
 )POLSTأمر الطبیب للحصول على عالج مستدام للحیاة ( •
 األمانة •
 الوصیة  •

 
لالطالع على مزید من التفاصیل حول الغرض من كل وثیقة  مسرد الوثائق/المصطلحات التي یجب اإللمام بھا، راجع قسم 

والسبب الذي قد یجعلھا ضروریة. تتیح ھذه الوثائق لكبار السن إمكانیة السیطرة على رعایتھم الصحیة وقراراتھم المالیة، من 
قدان األھلیة. األھلیة ھي مصطلح یصف ما إذا كان الشخص یتمتع بقدرة خالل تحدید تفضیالتھم قبل حدوث حالة الطوارئ وف

عقلیة التخاذ قرارات فعالة بخصوص حیاتھ، بما في ذلك إبرام الوثائق القانونیة. بمجرد أن یفقد الشخص األھلیة، ال یمكن  
الوثائق، تكون غیر موجودة بالفعل. یتعذر  إبرام الوثائق القانونیة أو تغییرھا في معظم الحاالت. وبالمثل، إذا تعذر تحدید مكان

غالبًا في حاالت الطوارئ تحدید مكان الوثائق األساسیة نظًرا ألنھا ُوضعت في مكان "آمن" وال یعلم أحد ھذا المكان اآلمن.  
، حتى  وبالتالي، ال یكون من الضروري إبرام ھذه الوثائق فحسب، ولكن من الضروري أیًضا إتاحة الوصول إلیھا ألحبائك

 یتسنى لھم العثور علیھا. 
 

إذا كان الشخص العزیز علیك ال یملك أي من ھذه الوثائق األساسیة، 
فاستشر محامیًا متخصًصا في شؤون كبار السن. تقدم المؤسسة المحلیة  

خدمات قانونیة مجانیة  Elder Law & Advocacyغیر الربحیة 
إعداد بعض الوثائق عاًما فأكثر، بما في ذلك  60للبالغین من العمر 

 القانونیة مثل توجیھات الرعایة الصحیة المتقدمة والوكاالت 
 Elder Law & Advocacyالرسمیة. یمكنك االتصال بمؤسسة 

أو زیارة الموقع اإللكتروني:  1392-565 (858)على الرقم 
sd.org-www.seniorlaw . 

 
ألولئك الذین قد یحتاجون إلى مزید من المساعدة القانونیة األوسع نطاقًا، 
یوفر الموقع اإللكتروني لألكادیمیة الوطنیة للمحامیین المتخصصین في 

) قائمة بالمحامیین المتخصصین في شؤون  NAELAشؤون كبار السن (
 .www.naela.orgكبار السن: 

 
الدلیل  ھذا  من  الخلفي  الجانب  في  نماذج  ترد  راحتك،  على  حرًصا 
حالیًا  علیك  العزیز  الشخص  یملكھا  التي  الوثائق  تتبع  على  لمساعدتك 

 االطالع على الملحق.  والوثائق التي قد یحتاجھا. یرجى

http://www.seniorlaw-sd.org/
http://www.naela.org/
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 :ستطلع في ھذا القسم على ما یلي  •
  التأھب للكوارث 
  إعطاء األدویة 
 الوقایة من السقوط 

 : 6القسم 
 السالمة 
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 التأھب للكوارث 

تدابیر یمكن أن یتخذھا كل فرد لبدء االستعداد لحاالت الطوارئ قبل حدوثھا. من الضروري أن یضع مقدمو الرعایة ھناك 
خطة االستعداد للكوارث الخاصة بھم. إذا لم یكن لدیك خطة خاصة بك، فسیصعب علیك تلبیة احتیاجات الشخص العزیز  

 علیك خالل الكوارث. 
 

ستعداد للكوارث من أجل األشخاص الذین قد یحتاجون إلى المساعدة ولمقدمي الرعایة یمكنك الوصول إلى دلیل مفید لال
 .www.caregivercoalitionsd.orgلھم، من خالل الموقع اإللكتروني لتحالف مقدمي الرعایة 

. یحدد ھذا الدلیل سبل االستعداد  خطة االستعداد للكوارث ":خدمات الطوارئمكتب "، مرر ألسفل حتى "المواردتحت قسم "
ألنواع مختلفة من الكوارث، وما یمكنك فعلھ أثناء وقوع الكوارث، ویتضمن قسم مخصص عن خطة الكوارث الشخصیة 

عن االستعداد للكوارث  المخصصة، من أجل األفراد الذین یحصلون على المساعدة في تقدیم الرعایة. لمزید من المعلومات 
ولتسجیل االشتراك من أجل الحصول على تنبیھات في حاالت الطوارئ، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 

www.readysandiego.org . 
 
 

 

http://www.caregivercoalitionsd.org/
http://www.readysandiego.org/
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 إعطاء األدویة 

یمثل تحدیًا. فال تكون األسماء غیر مألوفة فحسب، ولكن یمكن أیًضا الخلط بسھولة بین  إن تناول الوصفات الطبیة یمكن أن 
التعلیمات المختلفة للجرعات واألوقات. ومن الممارسات الجیدة تسجیل على ورقة أو على جھاز إلكتروني مثل ھاتفك، اسم 

والحالة التي ُوصف من أجلھا، وعدد مرات تناولھ مجم)،  150الدواء، والطبیب الذي وصفھ، وقوة الدواء (على سبیل المثال، 
في الیوم. إذا كانت لدیك أي أسئلة عن أدویتك أو أي تفاعالت محتملة بینھا، فیمكن لألطباء الصیادلة مراجعة قائمة أدویتك 

 مجانًا.
 

 Vialللمساعدة في تتبع أدویتك (انظر الملحق لالطالع على عینة من النموذج). إن  Vial of Lifeیمكنك استكمال نموذج 
of Life  ھو عبارة عن أداة تتیح لألفراد تجھیز المعلومات الطبیة الكاملة الخاصة بھم في منزلھم، من أجل رجوع موظفي

طبیة الخاصة بالمریض، في حالة عدم قدرة الطوارئ إلیھا في حاالت الطوارئ. تُستَخدَم ھذه األداة لتوفیر المعلومات ال
 المریض على التحدث أو تذكر ھذه المعلومات.

 
اكتب جمیع المعلومات في المخطط بطریقة تسمح ألي فرد قراءتھا بسھولة. إذا تغیرت الوصفة الطبیة في أي وقت، تأكد من  

ور فیھا الطبیب، لذا ضعھا في مكان یسھل الوصول تحدیث القائمة. سیكون من المفید جدًا أخذ ھذه األداة معك في كل مرة تز
على الثالجة الخاصة بك أو بالشخص   Vial of Lifeإلیھ، واجعلھا ُمحدّثة دائًما. احتفظ معك بقائمة محدّثة وضع نموذج 

في  العزیز علیك. خذه معك عند السفر، وقدّم نسخة منھ لموظف الرعایة الصحیة ولألقارب اآلخرین الذین قد یشاركون 
 . 4661-339 (800)على الرقم  AIS، اتصل بـ Vial of Lifeرعایتك. لطلب نموذج 
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 الوقایة من السقوط 

ثانیة، یحصل شخص مسن على العالج في غرفة الطوارئ  11كل 
بسبب السقوط. تمثل حاالت السقوط تھدیدًا على سالمة كبار السن 

واستقاللیتھم وأمنھم المالي وأنشطتھم البدنیة. باإلضافة إلى ذلك، یمكن  
ب والشعور أن یترتب على السقوط آثار نفسیة مثل القلق واالكتئا

بالعجز، والتي قد تؤدي بدورھا إلى تجنب األنشطة والعزلة والتفكك 
 االجتماعي.

على الرغم من أن الكثیر من المحادثات التي تدور حول السقوط 
سلبًا بھذا  نتركز على كبار السن، إال أن مقدمي الرعایة قد یتأثرو

 الحدث أیًضا. یمكن أن یشعر مقدمو الرعایة
عالوة على ذلك، عندما یشاھد مقدمو الرعایة اء احتمالیة تعرض متلقي الرعایة للسقوط أو شعوره بألم.بخوف شدید إز 

 حالة سقوط، یمكن أن یكون حدثًا مؤلًما لھم بنفس القدر ویترتب علیھ عواقب وخیمة على الصحة النفسیة. 
 

إلصابات ممیتة ودخول المستشفى نتیجة التعرض على الرغم من أن حاالت السقوط تعد السبب الرئیسي لتعرض كبار السن 
لصدمات غیر ممیتة، إال أنھا لیست نتیجة حتمیة للشیخوخة. في واقع األمر، یمكن أن یؤدي إجراء تعدیالت عملیة ألسلوب 

قوط إلى الحیاة، والمشاركة في البرامج المجتمعیة التي تعمل على تحسین التوازن والقوة، واعتماد ممارسات الوقایة من الس
الحد من تعرض كبار السن لخطر السقوط. بصفتك مقدم رعایة، من الضروري أن تدرك عوامل الخطر الشائعة للسقوط،  
والخطوات المناسبة التي یمكنك اتخاذھا للوقایة من السقوط، والموارد المجتمعیة التي یمكنك الرجوع إلیھا للحصول على 

 معلومات إضافیة.
 
 

 ؟ھل تعلم

یتعرض شخص من كل أربعة مسنین للسقوط كل عام. 
یعد السقوط السبب الرئیسي لتعرض األشخاص 

عاًما فأكبر إلصابات ممیتة  65البالغین من العمر 
 حد سواء.وغیر ممیتة على 
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 خطوات للوقایة من السقوط 
حدد الفرص المناسبة إلشراك متلقي الرعایة في األنشطة التي تعزز أدائھ البدني. لقد ثبت أن برامج  النشاط البدني:  •

 اللیاقة التي تعمل على تقویة عضالت الساق وتحسین التوازن تقلل من خطر السقوط.
للكثیر من كبار السن العدید من أنواع األدویة المختلفة  توصفإعطاء األدویة والسیطرة على األمراض المزمنة:  •

للمساعدة في تخفیف األلم واألعراض األخرى المرتبطة باألمراض المزمنة مثل التھاب المفاصل والسكري  
وأمراض القلب. قد تؤدي المراجعة الكامل لألدویة من قِبَل طبیب متلقي الرعایة أو الطبیب الصیدلي، إلى إجراء 

 ت یمكن أن تقلل من خطر السقوط. تغییرا 
%) اإلصابات المرتبطة بالسقوط بین كبار السن داخل المنزل، وبالتالي 55تحدث أكثر من نصف (السالمة المنزلیة:  •

من الضروري معاینة منزل متلقي الرعایة بحثًا عن مخاطر السقوط. إن إدخال تعدیالت على المنزل مثل تركیب  
واستخدام شریط مزدوج الجوانب لمنع السجاد من االنزالق وتنظیف الفوضى ھي وسائل قضبان االستناد في الحمام 

بسیطة تجعل المنزل أكثر أمانًا وتقلل من فرص التعثر واالنزالق. نحتاج كذلك إلى إضاءة أكثر سطوًعا كلما تقدمنا 
 ًجا مھنیًا. في العمر، لذا افحص مصابیح اإلضاءة لدیك. للحصول على مساعدة مھنیة، استشر معال

یعد ضعف البصر أحد العوامل الرئیسیة المسببة للسقوط بین كبار السن، وبالتالي، من الضروري فحص البصر:  •
للغایة التأكد من خضوع متلقي الرعایة لفحص البصر سنویًا. إذا كان متلقي الرعایة یرتدي عدسات بدرجات لونیة 

لمباني المظلمة والمنزل، أو التوقف متغیرة، فیوصى بتغییر النظارات عند االنتقال من ضوء الشمس الساطع إلى ا
عن التنقل إلى أن تتكیف العدسات مع الضوء. یمكن أن تسبب النظارات ثنائیة البؤرة مشاكل عند الصعود أعلى  
السلم والنزول منھ، لذا یُرجى توخي الحذر. ینبغي على األشخاص الذین یعانون من ضعف الرؤیة استشارة أحد 

 San Diego(أقصى قدر ممكن من السالمة. یعد مركز سان دییغو للمكفوفین  متخصصي ضعف الرؤیة، لتحقیق
Center for the Blind ()www.sdcb.org ،1542-(619) 583(  ومعھد برایل )Braille Institute(  

)www.brailleinstitute.org/sandiego ،1111 -(858) 452( .مؤسستین تقدمان المساعدة لضعاف البصر 
 
 

 

http://www.sdcb.org;/
http://www.brailleinstitute.org/sandiego
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 خطة عمل للوقایة من السقوط 
رعایة حالیًا، من أجل الحد من خطر تعرض متلقي الرعایة فیما یلي بعض الخطوات البسیطة التي یمكنك اتخاذھا كمقدم 

 الخاص بك للسقوط والحفاظ على صحتھ وسالمتھ وتعزیز استقاللیتھ. 
 

حدد ما إذا كان متلقي الرعایة یواجھ صعوبة في إدارة حالتھ الصحیة. قد تتمثل عالمات مناقشة الظروف الصحیة الحالیة: 
مواجھة صعوبة في التنقل من الكرسي وإلیھ. إذا روادك الشك حول حدوث تغیرات في  التحذیر في نسیان تناول األدویة أو

الحالة الصحیة لمتلقي الرعایة الخاص بك، ساعده على تحدید موعد زیارة سنویة للرعایة الصحیة مع مقدم الرعایة الصحیة 
 .Medicare الخاص بھ. یتم تغطیة ھذه الزیارات باعتبارھا مخصصات وقائیة في إطار برنامج

 
الحظ ما إذا كان متلقي الرعایة یستند على الجدران أو األثاث أو على شخص آخر عند المشي، أو یواجھ صعوبة في القیام  

تشیر جمیع ھذه األفعال إلى أن متلقي الرعایة قد یكون بحاجة إلى استشارة طبیب عالج طبیعي مدرب على من الكرسي: 
والمشیة من خالل التمارین الریاضیة. استنادًا إلى االحتیاجات الخاصة بالشخص الذي تقدم لھ الرعایة، تحسین التوازن والقوة 

قد یوصي طبیب العالج الطبیعي باستخدام أداة مساعدة مثل المشایة أو العكاز، ویقدم توجیھات حول طریقة استخدام ھذه  
 األدوات.

 
توجد العدید من برامج الوقایة من السقوط في مقاطعة سان دییغو، وط: ابحث عن برنامج مجتمعي مناسب للوقایة من السق

والتي ثبت أنھا تساعد األشخاص على الحد من مخاطر تعرضھم للسقوط وخوفھم منھ. وفیما یلي برنامجان من ھذه 
 البرامج، یھدفان إلى تقلیل حاالت السقوط خالل ممارسة األنشطة البدنیة:

إنھ برنامج مجاني للیاقة البدنیة الوظیفیة، مصمم لكبار السن بمختلف القدرات. : Feeling Fit Clubبرنامج  •
في توفیر بیئة آمنة ومریحة لكبار السن للمشاركة في النشاط البدني،   Feeling Fit Clubوتتمثل أھداف برنامج 

 Feelingعلیھ. كما تشجع فصول باإلضافة إلى مساعدة كبار السن في تحسین مستوى اللیاقة البدنیة لدیھم والحفاظ 
Fit  على التفاعل االجتماعي والمرح وتعزیز االعتداد بالذات. إن جمیع الحركات والتمرینات مصممة بحیث تناسب

من    Feeling Fit Clubمختلف القدرات البدنیة، ویمكن القیام بھا من وضعیة الجلوس أو الوقوف. یتم تقدیم برنامج 
 لفة في جمیع أنحاء مقاطعة سان دییغو. خالل أربع طرق تقدیم مخت

o  موقع   30فصول في الموقع مرتین إلى ثالث مرات في األسبوع مع مدربین متمرسین في أكثر من
 مجتمعي.

o  بث تلفزیوني ثالث مرات یومیًا على القنوات التالیة: قنواتCox 19  24أو، 
 U-Verse 99، وقناة TimeWarner 83قناة 

o  إلكترونیًا علىwww.CountyNewsCenter.com  
o /برنامج فیدیوDVD لالستخدام في المنزل (یمكن طلب نسخ مجانیة من خالل االتصال بالرقم 

(858) 495-5500 

http://www.countynewscenter.com/
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إن ھذا البرنامج المجاني معدّل ومصّمم : Moving for Better Balance): برنامج Tai Chiتاي تشي ( •

خصیًصا لكبار السن للحد من خوفھم وخطر سقوطھم. یتم تقدیم فصول في عدة مواقع في جمیع أنحاء مقاطعة سان 
 دییغو.

 

 
 
 

، 5500-495 (858)لمزید من المعلومات عن ھذه البرامج والنشطة األخرى ذات الصلة بالوقایة من السقوط، اتصل بالرقم 
 أو تفضل بزیارة المواقع اإللكترونیة التالیة: 

• www.SanDiegoFallPrevention.org –  مقاطع فیدیو، وموارد محلیة (فصول للتمارین الریاضیة وأطباء
 التعدیالت المنزلیة، وتنبیھات طبیة) ومجموعة أدوات والمزید.عالج طبیعي محلیین، ومعلومات حول 

• www.HealthierLivingSD.org –  یتضمن جداول زمنیة للبرامج والفصول 
 
 
 

 

http://www.sandiegofallprevention.org/
http://www.sandiegofallprevention.org/
http://www.sandiegofallprevention.org/
http://www.healthierlivingsd.org/
http://www.healthierlivingsd.org/
http://www.healthierlivingsd.org/
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 :ستطلع في ھذا القسم على ما یلي  •
  نصائح للعنایة بالنفس 
 مجموعات الدعم 

 : 7القسم  
 خدمات العنایة بالنفس وخدمات الدعم 
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 نصائح للعنایة بالنفس 

بدنیة ونفسیة ومالیة عالیة. من الضروري أن تكون على درایة جیدة وأن تقوم  إن االعتناء بشخص آخر یمكن أن یكون لھ تكالیف 
 ببناء نظام دعم. 

 
إن االعتناء بصحتك النفسیة ھو أحد أھم األمور التي یمكن القیام بھا من أجل الشخص الذي تعتني بھ. من الطبیعي بالنسبة 

أو الوحدة أو تثبیط العزیمة أو التشوش أو الغضب. وفي معظم  لمقدم الرعایة أن یشعر أحیانًا باإلحباط أو الذنب أو الحزن 
األحیان، یجد مقدمو الرعایة أنفسھم في حالة صحیة سیئة ومرھقین ومنھكین بدنیًا ونفسیًا. ال یوجد أفضل من الوقت الحالي  

 لبدء االعتناء بنفسك.
 

ك، أو كنت غیر متأكد مما إذا كان بإمكان اآلخرین  قد یكون طلب المساعدة صعبًا، خاصةً إذا كنت تفعل دائًما كل شيء بنفس
تقدیم المساعدة أو كنت تشعر بأنك تفرض األمر. یحثك تحالف مقدمي الرعایة على التماس المساعدة، فصحتك تعتمد على  

 ذلك. 
 

 نصائح للعنایة بالنفس 
المعلومات والدعم  تقدم ھذه المجموعات الكثیر من انضم إلى إحدى مجموعات الدعم أو المناقشة.  •

 والحلول والمعرفة الجدیدة، لمساعدتك خالل رحلتك في تقدیم الرعایة.
خذ استراحة من وقت آلخر. اطلب من أفراد األسرة أو األصدقاء الموثوقین مساعدتك على  خصص وقتًا لنفسك.  •

قت. تتوفر أیًضا برامج القیام بمھام تقدیم الرعایة، بحیث یتسنى لك التركیز على احتیاجاتك الخاصة لبعض الو
 الرعایة المؤقتة.

یمكن أن یسبب اإلجھاد مشكالت بدنیة (مثل تشوش الرؤیة وتھیج المعدة تحكم في مستوى اإلجھاد الذي تشعر بھ  •
وارتفاع ضغط الدم) وتغیرات سلوكیة (مثل سرعة االنفعال وقلة التركیز وتغیرات في الشھیة). الحظ األعراض لدیك 

 ك حسب الضرورة. حاول العثور على أسالیب استرخاء مناسبة لك. وناقشھا مع طبیب
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إن التواصل قضاء بعض الوقت مع األصدقاء.  •

مع اآلخرین وتحفیز عقلك وإیجاد متنفس  
للترویح عن نفسك من الطرق التي تساعد في  

 تقلیل اإلجھاد والحفاظ على أسلوب حیاة صحي. 
إن  حدد وقتًا لممارسة ھوایاتك واھتماماتك.  •

القیام باألنشطة المفضلة لدیك سیزید من 
مستویات طاقتك ویساعدك في الحفاظ على  

 التحلي باإلیجابیة والصبر.
إنھ لمن المغري أن  تناول أطعمة مغذیة.  •

تتناول األطعمة التي تعجبك، ولكنھا یمكن أن 
 وسوء الحالة بالتعب  زیادة الشعور تتسبب في

الصحیة وغیرھا من المشكالت الصحیة. إن الحفاظ على حالة نشاطك وتیقظك سیساعد في الحفاظ على األداء   
المعرفي وصحة قلب أفضل. لقد ثبت أن األنظمة الغذائیة مثل حمیة البحر األبیض المتوسط والنمط الغذائي لوقف 

 لة للحفاظ على صحة العقل والجسم. ) من األنظمة الغذائیة الفعاDASHارتفاع ضغط الدم (
إذا كنت  مارس التمارین الریاضیة بانتظام قدر اإلمكان.  •

غیر قادر على الخروج من المنزل كل ویوم، ابحث عن 
وسائل للحفاظ على نشاطك في المنزل. فكر في استخدام  

أو المتابعة مع  Feeling Fitاألقراص المدمجة 
ى قناة التمارین على التمارین الریاضیة التي تُعَرض عل

 التلفاز.
تعد الفحوصات  اذھب إلى طبیبك بصورة منتظمة.  •

المنتظمة طریقة جیدة لمتابعة حالتك الصحیة العامة، 
 وتنبیھك إذا كنت بحاجة إلى التدخل الصحي المبكر.

إن البرامج النھاریة اعرف عن الموارد المجتمعیة.  •
والرعایة المرافقة وتوصیل للبالغین والمساعدة المنزلیة 

الوجبات ھي مجرد بعض الخدمات التي یمكن أن  
تساعدك في إدارة المھام الیومیة. اكتشف ھذا الدلیل 

 . 10والمواقع اإللكتروني في الصفحة 
إذا تدھورت حالة الشخص كُن مقدم رعایة مثقفًا.  •

العزیز علیك، فقد یصبح من الضروري تطبیق مھارات 
 جدیدة. تقدیم رعایة

 ابحث عن ندوات تعلیمیة مجانیة، یقدمھا تحالف مقدمي الرعایة ومؤسسات مجتمعیة أخرى.
ضع خطة بحیث تضمن بھا سالمة الشخص الذي تعتني واظب على تحدیث معلوماتك الصحیة والقانونیة والمالیة.  •

 بھ، وتجنّب األسرة أي ضغوطات غیر ضروریة في حالة حدوث أي شيء لك. 
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 مجموعات الدعم 
یعد االنضمام إلى إحدى مجموعات الدعم خطوة ضروریة لالعتناء 

بنفسك. یمكن أن تكون مجموعات الدعم فرصة رائعة لك للتعبیر  
بحریة عما تفكر فیھ وتشعر بھ إلى أشخاص آخرین ممن لدیھم مواقف  

مقترحات ویروون لك  مماثلة. یمكن أن یقدم األعضاء اآلخرین 
قصصھم ویساعدوك على أن تدرك أنك لست وحدك من یشعر بالضغط  

 أو القلق.
وسواء كانت المجموعات "خاصة بمرض" أو كانت تركز على 

تقدیم الرعایة العامة، فإنھا یمكن أن تكون مكانًا ممتاًزا لتثقیف نفسك 
 أو إلیجاد أشخاص یدعمونك وینصتون إلیك في بیئة داعمة. 

 
ا سمعت شخًصا یقول "لقد جّربت مجموعة دعم ذات مرة ولكنھا لم تناسبني..." فتذكر أن كل مجموعة ممیزة بقدر األفراد  إذ

 المشاركین بھا. فال توجد مجموعة واحدة مناسبة لجمیع األفراد في كل األوقات.
یًا في مجموعة، فھناك وعلى األرجح ستكون ھناك مجموعة مناسبة لك ولظروفك. إذا لم تتمكن من الحضور شخص

 مجموعات ولوحات نقاش متوفرة على اإلنترنت.
 

 إذا كانت لدیك مشكلة في طلب المساعدة، اتبع النصائح التالیة: 
اطلب من األشخاص المساعدة بطرق محددة مثل إعداد وجبة أو صرف وصفة طبیة أو زیارة الشخص الذي  •

 تعتني بھ أو اصطحاب الشخص للخارج لوقت قصیر.
استفد من مساعدة مقدمي الرعایة المنزلیة وبرامج الرعایة المؤقتة وخدمات الرعایة النھاریة للبالغین أو الرعایة  •

 San Diego 1-1-2السكنیة عندما تكون بحاجة إلیھا أو كلیھما. لبدء تحدید مواقع الموارد القریبة منك، اتصل بـ 
)www.211sandiego.org( أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني لمقدمي الرعایة الخاص بصحیفة سان دییغو ،

مركز االتصال ـ أو اتصل ب )San Diego Union Tribune(  )www.caregiverSD.com( یونیون تریبیون
 .4661-339 (800)على الرقم الخاص بخدمات الشیخوخة واالستقاللیة 

إذا كنت من المحاربین القدامى أو تعتني بشخص منھم، فھناك العدید من الموارد المتاحة التي قد تكون مفیدة لك.   •
 U.S. Department ofة (یتوفر موقع إلكتروني لوزارة شؤون المحاربین القدامى بالوالیات المتحدة األمریكی

Veterans Affairsلدعم مقدمي الرعایة إلى المحاربین القدامى ( www.caregiver.va.gov  مكتب  أو اتصل بـ
 . 3222-694 (858)على الرقم الشؤون العسكریة وشؤون المحاربین القدامى في مقاطعة سان دییغو 

 
 

 

http://www.211sandiego.org/
http://www.caregiversd.com/
http://www.caregiver.va.gov/
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 :ستطلع في ھذا القسم على ما یلي  •
  واألمراض المرتبطة بالخرف تشخیص مرض الزھایمر 
  مراحل مرض الزھایمر 
  السلوكیات والمحفزات الشائعة 
 نصائح حول التواصل والسیطرة على األعراض السلوكیة 
 اعتبارات السالمة 
  نصائح لمعالجة السلوكیات الشائعة خالل مراحل الخرف 
  برنامجTake Me Home 
  أدوات للتواصل بصورة أفضل 
 عبة نصائح للتحدث عن موضوعات ص 
  نصائح للتعامل مع التوتر 
  مرض باركنسون والزھایمر والخرف 

 : 8القسم 
 فھم مرض الزھایمر

 واألمراض المرتبطة بالخرف 
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أكثر من  یشیر   أن ھناك  إلى  أحد    5الخبراء  یعانون من  قد  أمریكي  ملیون 
تأثیًرا   یُحدث  دائم،  دماغي تدریجي  الخرف ھو اضطراب  الخرف.  أشكال 

على الذاكرة ومھارات التفكیر، وفي نھایة المطاف، یؤثر على القدرة    ببطء
على تنفیذ أبسط المھام. وعلى الرغم من أن األعراض قد تختلف على نطاق 
واسع، إال أن المشكلة األولى التي یالحظھا العدید من األشخاص ھي فرط 

،  2015من عام    بدًءا  النسیان الذي یكون حادًا بما یكفي لیعیق الحیاة الیومیة.
من سكان مقاطعة سان دییغو البالغین من العمر    84,000تم تقییم أكثر من  

 عاًما فأكبر بأنھم مصابین بأحد أنواع المرض. 55
 
 

ویتمثل النوع األكثر شیوًعا للخرف بین كبار السن في مرض 
الزھایمر، بینما تتضمن أنواع الخرف األخرى الخرف المصحوب  

 بأجسام لیوي واضطرابات الخرف الجبھي الصدغي،
والخرف الوعائي والخرف الناتج عن مرض باركنسون واضطرابات مماثلة. ونظًرا لطبیعة المرض، فإنھ یشكل 

وإجھ األمراض صعوبة  من  یعاني  أو  بالزھایمر  مریض  لشخص  الرعایة  یقدمون  الذین  لألفراد  خاص  بشكل  ادًا 
 المرتبطة بالخرف.

 ؟ھل تعلم

یتم حالیًا تصنیف الزھایمر بأنھ السبب 
الرئیسي السادس للوفاة في الوالیات 
المتحدة، وأنھ السبب الرئیسي الثالث 
للوفاة في والیة كالیفورنیا ومقاطعة 

 سان دییغو.
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 تشخیص مرض الزھایمر واألمراض المرتبطة بالخرف 

مراض المرتبطة یمكن أن یجري األطباء فحوصات شاملة لتحدید ما إذا كان الشخص قد یكون مصابًا بمرض الزھایمر أو األ
بالخرف. یمكن تكرار ھذه االختبارات لتزوید األطباء بمعلومات حول طریقة تغیر ذاكرة الشخص والوظیفة المعرفیة لدیھ  

بمرور الوقت. ال یمكن تشخیص مرض الزھایمر بشكل قاطع إال بعد الوفاة، وذلك من خالل ربط القیاسات السریریة بفحص 
بحث التجارب السریریة حالیًا عن سبل لتشخیص التشوھات الدماغیة واكتشافھا قبل ظھور النسیج الدماغي في التشریح. ت

 األعراض.
 

ینبغي على األشخاص الذین لدیھم مخاوف بشأن القصور اإلدراكي التحدث مع الطبیب الكتشاف ما إذا كانت األعراض لدیھم  
رض باركنسون أو اضطرابات النوم أو كانت آثار  نتجت عن مرض الزھایمر أو أسباب أخرى مثل السكتة الدماغیة أو م

جانبیة لدواء أو عدوى أو نقص الفیتامینات أو خرف غیر مرتبط بالزھایمر. یمكن أن تكون بعض ھذه الحاالت قابلة للعالج  
 وربما قابلة للعكس.

 
الحفاظ على األداء الیومي لبعض الوقت إذا تم التشخیص بمرض الزھایمر، یمكن أن یساعد الدعم المبكر لمرحلة المرض في 

حتى لو تعذر وقف المرض الكامن أو عكسھ. كما یتیح التشخیص المبكر لألسر التخطیط للمستقبل. فبإمكانھم االھتمام بشؤونھم 
إلى ذلك،  المالیة والقانونیة ومعالجة مشكالت السالمة المحتملة والتعرف على العنایة بالذاكرة وتطویر شبكات دعم. باإلضافة 

یتیح التشخیص المبكر لألشخاص فرص للمشاركة في التجارب السریریة التي تختبر العالجات الجدیدة المحتملة لمرض 
 الزھایمر. 
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 مراحل مرض الزھایمر 

على الرغم من اختالف األعراض األولى لمرض الزھایمر من  
المرض بمعدالت مختلفة، توفر المراحل  شخص آلخر، وتطور 

توجیًھا عاًما لفھم تطور مرض الزھایمر. من المھم أن نتذكر أن  
المرض سیؤثر على كل شخص بصورة مختلفة، وأن الوقت 

المستغرق في كل مرحلة یختلف، وأن كل فرد لن یعاني من جمیع  
 أعراض مرض الزھایمر. 

 
مكن أن یتعرض في المرحلة المبكرة، یالمرحلة المبكرة: 

األشخاص لتغییرات في الذاكرة قصیرة لمدى، ویواجھون صعوبة  
في تذكر أسماء الكلمات، ویضلون الطریق بصورة أكثر تكراًرا،  

ویواجھون مشكلة في التعامل مع المال وسداد الفواتیر، ویكررون  
األسئلة، ویستغرقون وقتًا أطول إلنجاز المھام الیومیة العادیة، 

تغییرات في الشخصیة والسلوك. یبلغ متوسط طول  وتظھر علیھم
 أعوام.  3إلى  2ھذه المرحلة من 

 
 

 
 

سیؤثر ھذا المرض على كل فرد بصورة مختلفة، ویختلف  
 الوقت المستغرق 

 في كل مرحلة، وال یعاني كل فرد من جمیع 
 أعراض مرض الزھایمر. 

 
في المرحلة المتوسطة، یحدث تلف في أجزاء الدماغ التي تتحكم في اللغة والمنطق والمعالجة الحسیة  المرحلة المتوسطة: 

والتفكیر الواعي. قد یعاني األشخاص من صعوبة أكبر في التواصل أو متابعة تسلسل المحادثة أو القصص. وقد ال یتمكنون  
عددة الخطوات مثل ارتداء المالبس أو التأقلم مع المواقف الجدیدة. باإلضافة إلى ذلك، من تعلم أشیاء جدیدة أو تنفیذ المھام مت

یمكن أن یعاني األشخاص في ھذه المرحلة من التفكیر الوھمي أو جنون االضطھاد، وقد یتصرفون باندفاع. یبلغ متوسط طول 
 أعوام.  8إلى  6ھذه المرحلة من 

 
ة، یستمر التلف في االنتشار في جمیع أجزاء الدماغ، مما یسبب المزید من المشكالت في المرحلة األخیرالمرحلة المتأخرة: 

وضمور الدماغ (االنكماش). یصبح من الصعب على األشخاص التواصل، وسیحتاجون إلى مساعدة كاملة للقیام باألنشطة 
التمّشي). یبدأ الجسم في االستعداد لنھایة  الحیاتیة الیومیة (االستحمام وارتداء المالبس واستخدام المرحاض وتناول الطعام و

 عاًما. 23إلى  2الحیاة. یبلغ متوسط طول ھذه المرحلة من 
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 السلوكیات والمحفزات الشائعة 

شكالً  یشیع بین األشخاص المصابین بالخرف ظھور تغیرات في سلوكیاتھم وفي قدرتھم على التواصل. غالبًا ما یكون السلوك 
من أشكال التواصل وقد یكون محاولة للتعبیر عن عدم االرتیاح. یمكن أن یساعدك البحث عن ھذه األسباب أو "المحفزات" في 

تحدید االحتیاجات التي تعبر عنھا السلوكیات، مما یسمح لك بالتعامل مع السلوك قبل أن یتفاقم. على الرغم من أنھ قد یصعب 
 أنھ من الضروري أال تتجاھل المشكلة، ولكن تقر باالحتیاجات النفسیة والعاطفیة للشخص  تصنیف أسباب السلوكیات، إال

 العزیز علیك. 
 

 قد تتضمن السلوكیات الشائعة ما یلي: 
السیر جیئة وذھابًا في الغرفة والتململ وسرعة   الھیاج: •

 الغضب والصراخ 
المجادالت اللفظیة وتھدید اآلخرین وإلحاق  العدوانیة:  •

 بدني بالنفس أو باآلخرین األذى ال
رؤیة أشیاء غیر موجودة أو سماعھا أو شّمھا الھلوسات:  •

 أو تذوقھا أو الشعور بھا
 االعتقاد بصحة شيء غیر صحیحاألوھام:  •
االعتقاد بأن اآلخرین یسرقونھم أو یكذبون جنون االضطھاد:  •

 علیھم، واالدعاء بأن اآلخرین "یریدون النیل مني"
البحث عن عناصر في غیر محلھا، واكتناز األشیاء من أجل "الحفظ بأمان"، االرتباك وفرط النسیان:  •

 والبحث عن العناصر ووضع األشیاء في أماكن أخرى
 التململ، أو التھیج أو االرتباك في وقت متأخر بعد الظھیرة أو في بدایة المساءمتالزمة الغروب:  •
س عن العنایة بالنظافة الصحیة الشخصیة أو تناول الطعام أو التقاعرفض إكمال إحدى المھمات:  •

 األدویة. 
 قول الشيء مراًرا وتكراًرا وتكرار الكلمات أو األسئلة أو السلوكیات التكرار:  •

 
 قد تتضمن المحفزات الشائعة ما یلي: 

 األلم أو االكتئاب أو الخوف أو اإلجھاد  •
مثل الجوع والعطش  - االحتیاجات غیر الملباة •

 والملل واإلمساك 
 القلیل من الراحة أو النوم •
 اتساخ المالبس أو السراویل الداخلیة  •
التغیر المفاجئ في مكان أو روتین أو  •

 شخص معروفین
 تفاعالت األدویة  •
 ) UTIعدوى المسالك البولیة ( •

 
یفتقد على سبیل المثال یمكن أن    -الشعور بالفقد   •

رفقة  یفتقد  أو  للقیادة  الحریة  الشخص 
 زوجھ/زوجتھ المتوفي(ة) 

الكثیر من الضوضاء أو االرتباك أو الكثیر من  •
 األشخاص في الغرفة 

اإلجبار من قِبَل اآلخرین على القیام   •
بشيء ما مثل االستحمام أو تذكر 

 األحداث أو األشخاص
الشعور بالوحدة وعدم التواصل بدرجة كافیة  •

 رینمع اآلخ
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 نصائح حول التواصل والسیطرة على األعراض السلوكیة 

قدّم توضیحات موجزة وإتاحة وقت إضافي  •
 للفھم.

تحقق من المشاعر الكامنة وراء ما یقولھ  •
 الشخص العزیز علیك.

تجنب استخدام االستدالل أو المنطق   •
 المواجھة.أو 

تحلَّ بروح الفكاھة كلما استطعت. تحّل بالصبر   •
 والطمأنة.

ساعد الشخص العزیز علیك على إنجاز المھام  •
 مع مراعاة استقاللیتھ واحترام ذاتھ.

قم بإعداد روتین یومي بحیث یتسنى للشخص  •
العزیز علیك معرفة أوقات حدوث أمور معینة. 

 جانب األنشطة. حدد أوقاتًا ھادئة في الیوم، إلى 
احفظ األشیاء المألوفة والصور   •

الفوتوغرافیة في مكان قریب لمساعدة 
الشخص العزیز علیك في الشعور بمزید 

 من األمان. 

طمئن الشخص العزیز علیك بأنھ آمن وبأنك  •
 موجود لمساعدتھ. 

قلل الضوضاء أو الفوضى أو عدد األشخاص   •
 المتواجدین في الغرفة. 

كن أن یقوم الشخص  اعلم األماكن التي یم •
العزیز علیك بإخفاء األشیاء فیھا، أو اشتٍر 

 أشیاًء مكررة.
شغّل األنوار وأغلق الستائر أو احجب النور قبل   •

 الشفق لتقلیل الظالل.
استعلم من الطبیب عما إذا كانت ھناك حاجة  •

 لدواء لتقلیل الھیاج أو العدوانیة. 
 تجنب الجدال. •
 قابل األفراد في واقعھم.  •
غیر الضروري تصحیح تصور  من  •

 الشخص العزیز علیك عن الواقع. 
قم بتشغیل موسیقى ھادئة، أو اقرأ كتابًا  •

 جیدًا، أو استمتع بجولة لطیفة.
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 اعتبارات السالمة 

الذاكرة یمكن أن یعیشوا بمفردھم في أغلب األحیان بأمان، غیر إن األشخاص الذین یعانون من قصور إدراكي متوسط في 
أنھ في وقت ما سیصبح من الضروري وجود فرد ما إلى جانب ذلك الشخص في جمیع األوقات من أجل تفادي التعرض 

ت بعض إلصابة أو ضرر. یمكن أن یؤدي التخطیط للمستقبل وتفادي اإلصابة إلى توسیع نطاق استقاللیة الشخص. إذا الحظ
 التغیرات المدرجة أدناه، فكر في التخطیط لمزید من اإلشراف أو الدعم أو خیارات السكن البدیلة. 

 
 لقد أصبح من الصعب:

 تناول األدویة بنجاح وأمان •
التسوق في متجر البقالة أو إعداد الوجبات أو سداد الفواتیر أو الحفاظ على نظافة المنزل  •

 المنزلیة وإجراء اإلصالحات 
 استخدام الھاتف أو التلفاز أو وسائل التكنولوجیا األخرى  •
 تذكر رقم الھاتف الحالي أو عنوان المنزل  •
 تذكر إطفاء السجائر أو إیقاف تشغیل الشعالت أو الموقد أو قفل أو تأمین المنزل  •
 تناول وجبات متوازنة وشرب كمیات مناسبة من المیاه  •
 داء المالبس أو استخدام منظم الحرارة معرفة درجة الحرارة الصحیحة الرت •

 
 یعاني الشخص العزیز علیك من:

 الشعور بالقلق والتوتر والعزلة والوحدة  •
 أفكار ارتیابیة أو ھالوس أو أوھام أو عدوانیة أو أفكار انتحاریة  •
 الوقوع ضحیة لالحتیال أو مندوبي المبیعات بالھاتف أو الجرائم  •
 إضاعة الطریق أثناء المشي و/أو القیادة، أو التوھان في أغلب األحیان •
 فقدان الوزن أو زیادة الوزن و/أو نقص وزن حیواناتھم األلیفة أو زیادة وزنھا  •

 
 تالحظ ما یلي، بصفتك مقدم رعایة لھم:

 یتصلون باآلخرین بصورة مستمرة أو یتصل جیرانھم بالشرطة •
 زل تصبح األشیاء مفقودة في المن •
 یعاني الشخص العزیز علیك من كدمات غریبة أو خدوش أو عالمات غیر اعتیادیة •
 یعجز الشخص العزیز علیك عن دخول المنزل بصورة متكررة  •
یتم إھمال العنایة الشخصیة/النظافة الصحیة؛ یرتدي الشخص العزیز علیك المالبس نفسھا طوال   •

 الوقت 
 أو خدوش جدیدة على سیارتھم أو یرتكبون أخطاء متكررة في القیادة  تظھر انبعاجات •
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 نصائح لمعالجة السلوكیات الشائعة خالل مراحل الخرف 

 

 السلوكیات التي قد تواجھھا خالل مراحل الخرف األولى:
 المخاوف الخاصة بالذاكرة قصیرة المدى

 الفوتوغرافیة للمساعدة في تذكیر األفراد بالعالقات واألماكن المھمة. حاول استخدام الصور  •
 إذا ركزت ذاكرة الشخص على وقت معین في حیاتھ، تحدث معھ واطرح علیھ استفسارات عن ذلك الوقت.  •
 ضاء.استخدم األدوات المساعدة للذاكرة مثل المالحظات أو الساعات أو التقویمات أو الصور الفوتوغرافیة، عند االقت •

 
 التكرار 

من المھم أن تتحلى بالصبر. طمئن الشخص بصوت ھادئ ولمسات رقیقة. ضع في اعتبارك أن الشخص قد ال یتذكر  •
 أن السؤال طُرَح علیھ بالفعل من قبل. 

 من غیر المفید بصفة عامة اإلشارة إلى أن الشخص یكرر ما قالھ.  •

 المتوسطة: السلوكیات التي قد تواجھھا خالل مراحل الخرف 
 الریبة واألوھام 

 تجنب الجدال مع الشخص. دع الشخص یشارك مخاوفھ ویعبر عن مشاعره. •
 قدّم توضیحات بسیطة بحیث ال تضغط على الشخص.  •
 حاول نقل تركیز الشخص من خالل طلب المساعدة في األعمال المنزلیة أو إشراكھم في نشاط. •

 
 الھالوس

شاعر الكامنة وراء الھلوسة. قد ترغب في قول "یبدو أنك تشعر بالقلق" أو "أعلم  استجب بطریقة ھادئة وداعمة وافھم الم •
 أن ھذا یثیر خوفك". 

 أدخل تغییرات على البیئة تمنع االستماع إلى أصوات قد یُساء تفسیرھا أو اإلضاءة  •
 التي قد تلقي بظالل أو انعكاسات أو تشوھات على أسطح األرضیات أو الجدران.

 السلوكیات التي قد تواجھھا خالل مراحل الخرف المتأخرة: 
 العدوانیة والغضب 

 حاول تحدید محفزات الشخص. ھل تسبب شيء ما في رد الفعل ھذا؟ •
 تأكد من عدم شعور الشخص بألم أو عدم ارتیاح. •

 
 متالزمة الغروب (الھیاج في الوقت األخیر من الیوم)

الرحالت واالستحمام في الصباح أو الساعات األولى بعد الظھیرة عندما یكون   حدد مواعیدًا للقیام ببعض األنشطة مثل •
 الشخص المصاب بالخرف أكثر یقظة. 

 شجع الشخص على االلتزام بروتین منتظم لالستیقاظ وتناول الوجبات والذھاب إلى الفراش، قدر اإلمكان.  •

 . https://www.alz.org/للمزید من االقتراحات، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 

https://www.alz.org/
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 Take Me Homeبرنامج 
 

إن فقدان الطریق أمر مخیف وقد یشكل خطورة، خاصةً إذا كان ذلك الشخص یعاني من الخرف أو التوحد أو أي اضطرابات  
ھو بمثابة سجل مصمم لألفراد الذین قد یواجھون صعوبة في االتصال أو العثور    Take Me Homeمعرفیة أخرى. إن برنامج  

 على طریق العودة إلى منزلھم. 
 

من خالل االتصال بأخصائي منع الجریمة المحلي في   Take Me Homeیمكنك تسجیل الشخص العزیز علیك في برنامج  
 دوریات المواقع التالیة:

 
 

 إس رانش  4 •
 )4S Ranch ( 

 ) Alpineین (ا ألب •
بوریغو سبرینغز   •

)Borrego Springs( 
بولیفارد   •

)Boulevard( 
 ) Campoكامبو ( •
 ) Dulzuraدولزورا ( •
 ) Fallbrookفالبروك (  •

إمبریال بیتش   •
)Imperial Beach ( 

 ) Julianجولیان ( •
 )Lakesideلیكساید ( •
لیمون جروف   •

)Lemon Grove ( 
نورث كوستال   •

)North Coastal ( 
 Pineباین فالي ( •

Valley( 
 ) Powayبواي ( •

 ) Ramonaرامونا ( •
 ) Ranchitaرانشیتا ( •
 ) Rancho San Diegoسان دییغو ( رانشو •
 ) San Marcosسان ماركوس ( •
 ) Santeeسانتي ( •
 ) Valley Centerفالي سینتر ( •
) Vistaفیستا ( •

 

ومعل وصفیة  معلومات  جانب  إلى  صورة  أرسل  السجل،  في  ما  شخص  الموقع  لتسجیل  على  اإلنترنت  عبر  االتصال،  ومات 
المُ www.sdsheriff.net/tmhاإللكتروني   القانون  إنفاذ  لمؤسسات  المھمة عن . سیُتاح  المعلومات  إلى  الوصول  شاركة، 

 الشخص المسجل في حالة الطوارئ.

 أفعل إذا تاه أحد أحبائي؟ ینبغي أن  ماذا 
فوًرا واشرح لھم أنھ یعاني من الخرف أو إعاقة   911اتصل على 

احرص على ف، Take Me Homeأخرى. إذا كان ملتحقًا ببرنامج 
 إخبار مسؤول التنظیم بذلك أیًضا.

 
 كیف سیساعدنا ذلك؟ 

سیتم إرسال المعلومات حول مظھره الخارجي واألماكن التي من  
المحفزات وأسالیب التھدئة، المرجح أن یذھب إلیھا، باإلضافة إلى  

إلى جمیع جھات إنفاذ القانون في المنطقة لیستخدموھا في البحث 
 عن الشخص التائھ. 

http://www.sdsheriff.net/tmh
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 للتواصل بصورة أفضل أدوات  
 البطاقة اإلرشادیة 

قد یكون لدى األشخاص المصابین بالخرف مھارات تواصل محدودة مما 
یجعل التفاعل االجتماعي صعبًا. قام فریق الموضوعات المالئمة لمرضى  
داخل   الوجود  عند  الستخدامھا  إرشادیة  تواصل  بطاقات  بتطویر  الخرف 
المجتمع بصحبة شخص مصاب بالخرف. تحتوي البطاقة على إرشادات  

 یفیة التفاعل مع شخص مصاب بالخرف.وتذكیرات حول ك

 
لتنزیل نسخة من البطاقة اإلرشادیة التي یمكنك طباعتھا، أو لاللتحاق  
بفریق الموضوعات المالئمة لمرضى الخرف، تفضل بزیارة الموقع  

 aFriendlywww.LiveWellSD.org/Dementiاإللكتروني: 

 دلیل األنشطة المالئمة لمرضى الخرف 
 

یقدم دلیل األنشطة المالئمة لمرضى الخرف موارد وتوجیھات وأفكار عن  •
األنشطة، التي تساعد في الحفاظ على إشراك األشخاص الذین یعانون من  

 الخرف.
فردي،  • استخدام بعض األنشطة على أساس  أخرى    یمكن  ھناك أنشطة  وقد تكون 

 مناسبة للمجموعات الصغیرة. 
یقدم ھذا الدلیل "الممارسات المالئمة لمرضى الخرف" أو وسائل التواصل   •

مع مرضى الخرف ودعمھم بشكل أفضل. سیتحسن التواصل من خالل 
التفاعل،   وأوجھ  األنشطة  على  الخرف،  لمرضى  مالئم  منظور  تطبیق 

ھ سویًا أكثر  وربما یقلل الشعور باإلحباط، وسیصبح الوقت الذي تمضون
 متعة.

 قابل للتنزیل، pdfللوصول إلى الدلیل بإصدار  •
تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني:  

www.LiveWellSD.org/DementiaFriendly 
 

 Ageیوفر ھذه الموارد لك فریق الموضوعات المالئمة لمرضى الخرف في  
Well San Diego . 

 

 Dementia Friendكن عضًوا في 
 60تعلم المزید عن كیفیة التعایش مع مرض الخرف، وحّول فھمك إلى أفعال من خالل حضور ورشة عمل افتراضیة لمدة 

من خالل إرسال رسالة إلى عنوان البرید اإللكتروني   Dementia Friendدقیقة. یمكن أن تصبح عضًوا في 
AISAlzheimer.HHSA@sdcounty.ca.gov  .لالطالع على مزید من التفاصیل 

http://www.livewellsd.org/DementiaFriendly
http://www.livewellsd.org/DementiaFriendly
mailto:AISAlzheimer.HHSA@sdcounty.ca.gov
mailto:AISAlzheimer.HHSA@sdcounty.ca.gov
mailto:AISAlzheimer.HHSA@sdcounty.ca.gov
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 نصائح للتحدث عن موضوعات صعبة 

على الرغم من أن الحدیث مع شخص عزیز حول الخرف ومدى تأثیره على حیاتھ الیومیة قد یكون صعبًا، إال أنھ من الضروري 
إجراء ھذه المحادثات بأسرع وقت ممكن. خطط مسبقًا لطریقة توجیھ المناقشة للتوصل إلى نتیجة إیجابیة. تدرب على ما ستقولھ 

). یمكنك االطالع أدناه على بعض 35و    34انظر الصفحتین  كان. (للمزید من النصائح،  وحاول التحلي بھدوء البال قدر اإلم
 المقترحات الخاصة بالمناقشة.

 
 الذھاب إلى الطبیب:

أخبر أحبائك: "أالحظ أنك أصبحت تنسى الكثیر من األمور مؤخًرا. لنتحدث مع الطبیب حول ذلك األمر حتى نرى ما  •
 یمكننا فعلھ".

 الذھاب إلى الطبیب مع نزھة ممتعة.اقترح  •
طمئنة. طمئن الشخص العزیز علیك أنك ترغب في التركیز على ما یمكنھ فعلھ بدالً مما ال یمكنھ  استخدم عبارات مُ  •

 فعلھ. 
، Medicareانصح الشخص العزیز علیك باالستفادة من زیارة الرعایة الصحیة السنویة المجانیة الخاصة ببرنامج  •

 لتناول وجبة بعدھا.واقترح الخروج 
 

 تحدید الوقت الذي ینبغي التوقف فیھ عن القیادة: 
 أعرب عن مخاوفك بشأن التغییرات في مھارات القیادة التي الحظتھا. •
 حاول إجراء ھذه المحادثة بسرعة: "ھل تود معرفة ما إذا الحظت أي تغییرات في مھاراتك في القیادة؟" •
 أو أن یتم إلحاق األذى بك أو بغیرك".  -وقوع حادث أخبر أحبائك: "أعلم أنك ال ترغب في  •
 . 22انظر صفحة اقترح خیارات التنقل األخرى،  •

 
 وضع خطط قانونیة ومالیة:

وضح أنكما تواجھان ھذا األمر معًا، وأن وضع الخطط سیساعد في ضمان االعتناء بالشخص العزیز علیك بالطریقة   •
 التي یریدھا.

 د اتباع التوجیھات الطبیة واستكمال المستندات ذات الصلة عند التقدم في العمر. أّكد على أنھ ینبغي على كل فر •
أخبر أحبائك: "عندما ننجز جمیع ھذه األعمال الورقیة الضروریة اآلن، یمكننا االسترخاء والتركیز على االستمتاع  •

 بالوقت معًا. سیكون وضع الخطط وقت وقوع األزمة أصعب بكثیر". 
 الموضوعات خالل مجموعة من المحادثات ألنھا یمكن أن تكون معقدة وصعبة.ناقش ھذه  •
 أشرك الخبراء وأفراد األسرة عند الحاجة. •
 . 37انظر صفحة للمزید من المعلومات،  •
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 للتعامل مع التوتر نصائح 

إن تقدیم الرعایة یمكن أن یكون ملیئًا مرھقًا. ویمكن أن یتسبب في اإلضرار كثیًرا بصحتك البدنیة والنفسیة إلى جانب أمور 
 لالطالع على تفاصیل أھمیة العنایة بالنفس.  51و  50األسرة المالیة. انظر صفحتي 

 
 إلیك بعض االقتراحات اإلضافیة:

 بمفكرة یومیة. اكتب أو ارسم للتعبیر عما تشعر بھ وما یدور في ذھنك.احتفظ  •
، واستخدمھ. تتوفر الكثیر من ھذه التطبیقات لھاتفك الخلوي. Calmأو  Headspaceقم بتنزیل تطبیق للتأمل مثل  •

 بعضھا مجاني. 
تمّرن. ال یجب أن یكون كل شيء صارًما أو رسمیًا. افعل ما تراه مناسبًا لك. على سبیل المثال، یمكنك الذھاب للتمشیة  •

 أو ممارسة الیوغا.
 .46انظر صفحة المجانیة مباشرةً من منزلك. للمزید من المعلومات،  Feeling Fitاحضر فصول  •
 بالطبیعة. خذ نفًسا عمیقًا.  اجلس في الخارج واستجم تحت أشعة الشمس واستمتع •

 . 18و  17للمزید من الموارد، انظر الصفحتین 

 
 

 www.alz.org/sandiegoأو  3900-272 (800) –جمعیة الزھایمر 
التعلیمیة، وخط مساعدة یعمل على مدار الساعة تقدم المؤسسة المحلیة التابعة لجمعیة الزھایمر الوطنیة خدمات مثل البرامج  

طوال أیام األسبوع، ومعلومات متعلقة بالموارد، ومجموعة دعم لمقدمي الرعایة عبر الھاتف على أساس شھري، ولوحات نقاش 
 مجتمعي إلكترونیة.

 www.alzsd.orgأو  4400-492 (858) –جمعیة الزھایمر في سان دییغو 
عمل  دروس وورش  بینھا  من  المبتكرة،  والخدمات  البرامج  من  متنوعة  مجموعة  دییغو  سان  بمقاطعة  الزھایمر  جمعیة  تقدم 

داء ال خرف،  لمقدمي الرعایة، ومجموعات للدعم والمناقشة، ومعلومات عن الموارد، وتوجیھات من خبراء متخصصین في 
 وأنشطة مجتمعیة، ورعایة مؤقتة.

 www.caregivercenter.orgأو  1008-827 (800) –الجنوبي  مركز موارد مقدمي الرعایة
ملفات، واالستشارات خدمات مجانیة لمقدمي الرعایة األسریة، وتتضمن االستشارات العائلیة/خدمات إدارة ال  SCRCیقدم مركز  

 قصیرة األجل، واالستشارات القانونیة/المالیة، والتثقیف والتدریب، ومجموعات الدعم، والرعایة المؤقتة.

http://www.alz.org/sandiego
http://www.alzsd.org/
http://www.caregivercenter.org/
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 مرض باركنسون 

آلخر  إن مرض باركنسون ھو اضطراب تدریجي في الجھاز العصبي یؤثر على الحركة. غالبًا ما تختلف األعراض من شخص 
ویمكن أن تتضمن رعاش الجسم وتصلب األطراف ومشكالت في التوازن وبطء الحركة. وتتضمن األعراض المحتملة األخرى 

 الكتابة بخط صغیر وتقلیل تعابیر الوجھ.
 

البیئیة والعوامل  ال یزال سبب المرض غیر معروف إلى حد بعید، ولكن یعتقد الباحثون أنھ یمكن أن یكون مزیًجا من العوامل  
المتعلقة بنمط الحیاة إلى جانب الجینات. ال یوجد عالج معروف. یشمل العالج عادةً مجموعة من األدویة والتمارین والعالج 
الطبیعي والمعالجة المقومة للنطق. على الرغم من أن مرض باركنسون نفسھ غیر ممیت، إال أن مضاعفات المرض یمكن أن  

 تكون خطیرة.
 

 

 
 

 حالة جدیدة  60,000إلى  50,000ملیون أمریكي، مع  1.5یصیب مرض باركنسون قرابة ملیون إلى  •
 یتم اإلبالغ عنھا سنویًا.

 في المائة منھم.  60عاًما، ویمثل الرجال  65معظم األشخاص الذین تم تشخیصھم بمرض باركنسون یزید عمرھم عن  •
 شیوًعا في الوالیات المتحدة بعد الزھایمر.  إنھ ثاني األمراض العصبیة التنكسیة •

 تعلم؟
 ھل
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 مرض باركنسون والزھایمر والخرف 
 

یتعرض معظم األشخاص المصابین بمرض باركنسون في نھایة المطاف لإلصابة ببعض القصور اإلدراكي، ولكن ال یظھر عادةً  
اإلدراكي حتى مراحل المرض المتأخرة. تتسم أوجھ القصور ھذه في تباطؤ التفكیر وصعوبة مقاومة الدوافع ودمج األفكار القصور  

 في فكرة أو خطة جدیدة. 
 

یمكن أن یتسبب تباطؤ التفكیر في مشكالت كبیرة لألشخاص المصابین بمرض باركنسون، مما یصعب المشاركة في حوار. كما یمكن  
 م فقدوا االھتمام بالبیئة المحیطة بھم، مما یخلق انطباًعا بفقدان القدرة على التفكیر.أن یبدو وكأنھ

 
 

 
 

 نصیحة لمقدمي الرعایة  13
 فور خضوع الشخص العزیز علیك للتشخیص، تحدث معھ حول طریقة مشاركة األخبار مع األسرة واألصدقاء.  •
 منطقتك.انضم إلى إحدى مجموعات دعم مرض باركنسون في  •
 تحدث مع مقدم رعایة خبیر في مرض باركنسون. فبإمكانھم تقدیم رأیھم وطمأنتك. •
استعد لالستماع للكثیر من النصائح التي سیقدمھا لك األصدقاء وأفراد األسرة بحسن نیة، والتي قد تروج لـ"العالجات  •

 المعجزیة" التي شاھدوھا على اإلنترنت أو في أي مكان آخر.
بإجراء حوار صریح مع الشخص العزیز علیك عندما یكونون بحاجة فعلیة للمساعدة. یضطلع مقدم الرعایة في بعض قم  •

 األحیان بمسؤولیات یمكن للشخص المصاب بمرض باركنسون القیام بھا.
 ثقّف نفسك عن المرض وتفاقمھ المحتمل. •
 ح أسئلة والدفاع عن احتیاجاتھم.التزم بحضور المواعید الطبیة مع الشخص العزیز علیك. استعد لطر •
 قم بتكییف أو تعدیل المنزل بحیث یكون آمنًا ویسھل الوصول إلیھ.  •
 ابَق على اطالع على أي مسائل متعلقة بالتأمین أو غیرھا من المسائل ذات الصلة بتغطیة الرعایة الصحیة. •
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 مرض باركنسون والزھایمر والخرف 
 

 نصیحة لمقدمي الرعایة (تابع)  13
 تأكد من أنھ قد تم تناول األدویة. •
 بالتغییرات في الدواء أو العالج. راقب التغیرات في األعراض والقدرات والحاالت المزاجیة. یمكن أن یتأثر الجمیع  •
 استفد من خدمات الرعایة المؤقتة للمساعدة في تجنب اإلرھاق.  •
 اھتم بصحتك البدنیة والنفسیة.  •

 
 

 

 

 لمزید من الموارد:
 www.parkinsonsassociation.orgأو  5671-999 (858) –جمعیة باركنسون في سان دییغو  •
 www.parkinson.org (866) 358-0285أو  4636-473 (800) –مؤسسة مرض باركنسون  •
 davisphinneyfoundation.orgأو  -مؤسسة دافیس فیني لمرض باركنسون  •
 www.apdaparkinson.orgأو  2732-223 (800) –الجمعیة األمریكیة لمرض باركنسون  •

http://www.parkinsonsassociation.org/
http://www.parkinson.org/
http://www.apdaparkinson.org/
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 :ستطلع في ھذا القسم على ما یلي  •
 طلب المساعدة معًا 
 دعم للصحة النفسیة 

 : 9القسم 
 العنایة بشخص لدیھ صعوبات صحیة نفسیة



71 
 الرعایة  مقدم دلیل|  دییغو  سان مقاطعة في الرعایة مقدمي  تحالف

 

 

 
األمراض النفسیة ھي حاالت طبیة یمكن أن تعیق تفكیر المرء أو شعوره أو مزاجھ أو قدرتھ على التواصل مع اآلخرین 

شكل مصنف من أشكال األمراض النفسیة وتتضمن مجموعة مختلفة من   200والقیام بالمھام الیومیة. ھناك أكثر من 
یة واالضطرابات الذھانیة وغیرھا. فھي تؤثر على األشخاص اضطرابات القلق واالضطرابات المزاجیة واضطرابات التغذ

من جمیع الفئات العمریة وغالبًا ما تؤدي إلى ضعف القدرة على التعامل مع متطلبات الحیاة العادیة. یمكن أن یصعب تقدیم 
راض ممیزة خاصة  الرعایة لألفراد الذین یعانون من مرض نفسي، نظًرا ألن كل حالة صحیة نفسیة تجلب معھا تحدیات وأع

 باالضطراب.
 

عندما یُصاب صدیق أو فرد من األسرة بمشكلة صحیة  
نفسیة، من الضروري أن تعلم أنك لست بمفردك بصفتك  
مقدم رعایة لھ. ھناك تصور خاطئ لدى الكثیر من الناس 
بأن االضطرابات النفسیة تكون نادرة الحدوث، بینما ھي  

ع. یعاني ما یُقَدَّر  في واقع األمر، منتشرة على نطاق واس
عاًما  18% من األمریكیین البالغین من العمر 26بنسبة 
من اضطراب نفسي  -بالغین 4تقریبًا من كل  1أي -فأكبر 

قابل للتشخیص في العام. سیعاني بعض األفراد من أكثر 
 من اضطراب نفسي واحد في وقت من األوقات. 

 
 طلب المساعدة معًا 

سیة على الفرد فحسب، ولكنھا غالبًا ما تؤثر كذلك على األوساط االجتماعیة المحیطة بھ، مثل ال تؤثر تحدیات الصحة النف
جیرانھ وزمالء العمل واألصدقاء وغیرھم من أفراد المجتمع. على الرغم من انتشار المرض النفسي، إال أن الوصمة التي 

مساعدة أو إخبار أحبائھم. یلعب أفراد األسرة تحیط بمشكالت الصحة السلوكیة یمكن أن تُثني األشخاص عن التماس ال
 ومقدمو الرعایة دوًرا كبیًرا في مساعدة ھؤالء األفراد ودعمھم. 

 
إن األمراض النفسیة قابلة للعالج. یمكن أن تخف األعراض لدى األفراد الذین یعانون مرض نفسي خطیر من خالل 

ایة في وضع ھذه الخطة والعمل مع أحبائھم الكتشاف المشاركة بنشاط في خطة عالج. یمكن أن یساعد مقدمو الرع
العالجات النفسیة (حسب االقتضاء) مثل العالج المعرفي السلوكي والعالج التفاعلي، باإلضافة إلى المشاركة في مجموعات 

 دعم النظراء المحلیة وغیرھا من الخدمات المجتمعیة للمساعدة في التعافي. 
 

خط الوصول واألزمات ن من مشكالت صحیة نفسیة ومقدمي الرعایة لھم على االتصال بـ یتم تشجیع األفراد الذین یعانو
إذا كانوا بحاجة إلى التحدث مع شخص ما أو إذا كانوا یرغبون  7240-724 (888)على الرقم التابع لمقاطعة سان دییغو 

مدربون العمل بالخط الساخن للوقایة/التدخل على في التعرف على البرامج والخدمات المتاحة أو كلیھما. یتولى متخصصون 
 مدار الساعة طوال أیام األسبوع، ویساعدون السكان على معرفة موارد الصحة السلوكیة المحددة لمنطقتنا، والوصول إلیھا. 
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 نصائح لمقدمي الرعایة لألفراد المصابین بمرض نفسي: 

ابحث عن فصول تعلیمیة، واحضرھا للتعرف على آخر  •
  عالجات المتعلقة بحالة الصحة النفسیةالمعلومات و/أو ال

 .الخاصة بالشخص العزیز علیك
أقم عالقة مع موفر العالج للشخص العزیز علیك. من   •

الضروري أن تشعر باالرتیاح لمشاركة المعلومات ومناقشة  
 المخاوف معًا بسریة. 

استفد من أي عالقات إیمانیة أو روحانیة. تشیر األبحاث إلى  •
الذین یعانون من مشكالت صحیة نفسیة غالبًا ما أن األفراد 

یثقون بأحد أفراد الكنیسة أو المعبد الذي ینتمون لھ. یوجد لدى 
العدید من المؤسسات العقائدیة أو الروحانیة مجموعات دعم أو  

 خدمات للصحة النفسیة.
تحدث مع أشخاص آخرین یمرون برحلة رعایة مماثلة. یمكن   •

عم بالحضور الشخصي أو عبر أن یتم ذلك عبر مجموعة د
اإلنترنت. إن التحدث مع شخص یفھم ما تمر بھ یسھم في 

تخفیف التوتر واإلجھاد لكال الطرفین. إن مساعدة اآلخرین  
تثیر االمتنان، وقد أثبتت األبحاث أنھا تغرس الصحة والسعادة 

 بداخلنا.
 

 دعم للصحة النفسیة 
 موارد محلیة:

 5933-523 (800) –في سان دییغو  (NAMI)یة التحالف الوطني لألمراض النفس •
 (خط غیر مخطط لألزمات)  3754-722 (760) –) بالساحل الشمالي NAMIالتحالف الوطني لألمراض النفسیة ( •
 0412-543 (619) –) في مقاطعة سان دییغو Mental Health Americaمؤسسة الصحة النفسیة بأمریكا ( •
أو تفضل بزیارة الموقع  7240-724 (888)اتصل بخط الوصول واألزمات التابع لمقاطعة سان دییغو على الرقم  •

 لالطالع على قائمة أشمل بالموارد اإلقلیمیة.  www.livewellsd.org/checkyourmood اإللكتروني
 

 الحیاة الوطنیة: خطوط 
 8255-273 (800) –خط الحیاة الوطني لمنع االنتحار  •
خط المساعدة الوطني إلدارة الخدمات المتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان والصحة النفسیة   •

)SAMHSA ( – (800) 662-4357 
 1اضغط على الرقم ، ثم 8255-273 (800) –خط أزمات المحاربین القدامى  •
 Trevor – (866) 488-7386  الحیاة الخاص بـ: خط Trevorمشروع  •

 ؟ھل تعلم

في حالة الطوارئ المرتبطة بتشخیص 
الفرد العزیز علیك، یمكنك االتصال 

وطلب المساعدة  1-1-9بالرقم 
خصیًصا من فریق االستجابة للطوارئ 

). یجمع فریق PERTالنفسیة (
PERT  بین أطباء الصحة النفسیة

المرخصین وإنفاذ القانون. إن أعضاء 
مدربون خصیًصا على  PERTفریق 

تقییم المواقف وتقییم حالة الصحة 
 .واحتیاجاتھد النفسیة للفر

http://www.livewellsd.org/checkyourmood
http://www.livewellsd.org/checkyourmood
http://www.livewellsd.org/checkyourmood
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 :ستطلع في ھذا القسم على ما یلي  •
  المخِفّفة لألعراض الرعایة 
  الرعایة في مرحلة االحتضار 
 إجراء الترتیبات النھائیة 
 خطوات تُتخذ في وقت الوفاة 

 : 10القسم 
 رعایة نھایة الحیاة
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 الرعایة المخِفّفة لألعراض 

تعد الرعایة الُمخفِّفة لألعراض أحد األشكال الخاصة للرعایة الطبیة التي تساعد المرضى المصابین بمرض مزمن أو حاد في  
الشعور بتسكین األلم وتخفیف األعراض والتوتر النفسي. إن الرعایة الُمخفِّفة لألعراض ھي رعایة مریحة یمكن تقدیمھا في 

أي وقت خالل فترة المرض. تھدف الرعایة الُمخفِّفة لألعراض إلى تحسین جودة الحیاة لكٍل من المریض واألسرة. تكون  
أي عمر وفي أي مرحلة من مراحل المرض الخطیر. تحدث مع طبیبك إذا كنت تعتقد الرعایة الُمخفِّفة لألعراض مناسبة في 

 أن الرعایة الُمخفِّفة لألعراض یمكن أن تساعدك. 
 

 
 

 الرعایة في مرحلة االحتضار 

م یعودوا  تعد الرعایة في مرحلة االحتضار نوًعا خاًصا من أنواع الرعایة الُمخفِّفة لألعراض التي یتم تقدیمھا للمرضى الذین ل
ومعظم شركات التأمین الخاصة الرعایة في مرحلة   Medi-Calو   Medicareیلتمسون المعالجة الشافیة. یقدم برنامج 

االحتضار بمجرد أن یقرر الطبیب أن المریض سیعیش لمدة ستة أشھر أو أقل فقط. من خالل السیطرة على األلم والتحكم في  
في مرحلة  األعراض وتدابیر الراحة، یقدم فریق العالج الدعم للمریض وأفراد األسرة في منزلھ. یمكن أیًضا توفیر الرعایة

االحتضار في مرافق الرعایة التمریضیة المتخصصة ومرافق الرعایة الدائمة وبیئات المستشفى. یمكن أن تساعد الرعایة في 
مرحلة االحتضار في تخفیف عبء تقدیم الرعایة للشخص العزیز علیك. تركز الرعایة في مرحلة االحتضار على الكرامة 

ة. یتم تقدیم دعم الحداد بعد وفاة الشخص العزیز علیك، بغض النظر عما إذا تلقى الشخص  والراحة واالحترام في نھایة الحیا
الرعایة من إحدى وكاالت الرعایة في مرحلة االحتضار أم ال. یمكن لألسر اختیار وكالة تقدیم الرعایة في مرحلة االحتضار  

جع إلى الموقع اإللكتروني للمؤسسة الوطنیة للرعایة في التي یفضلونھا. لمزید من المعلومات، استعلم من مقدم الرعایة أو ار
 (National Hospice and Palliative Care Organization):مرحلة االحتضار والرعایة الُمخفِّفة لألعراض 

www.nhpco.org . 

http://www.nhpco.org/
http://www.nhpco.org/
http://www.nhpco.org/
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 إجراء الترتیبات النھائیة

 تتضمن العناصر التي قد ترغب في مناقشتھا ما یلي: 
 ھل یرغب الشخص في دفن الجثمان أم حرقھ؟ أین سیتم دفن الجثمان؟  •

في حالة اختیار حرق الجثمان، ھل سیتم إعادة رماد الجثة المحروقة إلى األسرة في جّرة، أم سیتم دفنھ في مدفن، أم  
 نثره في البحر؟ 

یمكن أن یساعد في تخفیف ضغط اتخاذ   ستودع جثامینلتابوت أو جّرة أو موقع دفن أو مإن االختیار المسبق  •
 القرارات خالل وقت الحزن على خسارة الشخص مؤخًرا.

 ما ھو نوع الخدمة الُمفضل؟ ھل یفضل الشخص واألسرة الزھور أم التبرع الخیري؟ •
 مراسم جنائز مسبقًا؟ ھل قام الشخص العزیز علیك بالفعل بوضع خطة أو دفع تكالیف أي  •
 ھل الشخص العزیز علیك متبرًعا بأعضاء؟ ھل یرغبون في التبرع بأعضاء جسمھم ألبحاث طبیة؟ •

 
انظر في المیزانیة والتكالیف التي ینطوي علیھا األمر عند اتخاذ القرارات. یمكن دفع التكالیف مسبقًا أو تحدیدھا مسبقًا. إذا  

القدامى أو زوجة أحد المحاربین القدامى، فیمكن تغطیة بعض تكالیف الدفن من خالل إدارة كان الشخص من المحاربین 
 المحاربین القدامى. 

 
تجد الكثیر من األسر أنھ من المفید مناقشة التفاصیل الخاصة بمراسم الجنازة وخیارات الدفن أو الحرق مع الشخص العزیز  

ریح، ولكن إذا أُجریت ھذه الحوارات مسبقًا، ال تتحمل األسرة ضغوطات  علیك قبل الوفاة. یمكن أن یكون الموضوع غیر م
 كبیرة في وقت الوفاة. قد یكون من المریح للشخص معرفة أنھ قد ناقش رغباتھ مع أحبائھ. 
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 خطوات تُتخذ في وقت الوفاة 

یجب اإلعالن القانوني عن الوفاة. یمكن القیام  
بذلك من قِبَل طبیب أو طاقم تمریض مسؤول  
عن تقدیم الرعایة في مرحلة االحتضار. إذا  

توفي الشخص في المنزل بدون الحصول على 
رعایة في مرحلة االحتضار، ستحتاج لالتصال 

 .1-1-9على الرقم 
سیحاول المسعفون إجراء إنعاش قلبي رئوي  

)CPR  "ما لم یكن لدیك "أمر بعدم اإلنعاش (
)DNR  ،بعد إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي .(

سیأخذ المسعفون الشخص العزیز علیك إلى 
غرفة الطوارئ من أجل اإلعالن القانوني عن  
الوفاة من قِبَل طبیب. سیكون الوكیل القانوني  

أو أقرب األقرباء مسؤوالً عن إجراء الترتیبات 
 النھائیة. 

 
 الخطوات التالیة 

بمجرد أن یعطیك الطبیب الشرعي أو مقدم الرعایة في مرحلة االحتضار  ستودع جثامیناختر م •
 اإلذن بإمكانیة إخراج الشخص العزیز علیك.

 حرق الجثمان، أو الدفن التقلیدي، أو ربما ترتیبات في منطقة أخرى. -حدد نوع الخدمات التي ستحصل علیھا  •
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 الحیاة بعد تقدیم الرعایة 

بعد وفاة الشخص العزیز علیك بأیام وأسابیع وأشھر، یمكن أن  
تنتابك العدید من المشاعر المختلفة. من المرجح أن تكون ھناك 

حالة من الحداد والحزن على خسارة عالقة وطیدة. إن تذكر 
األوقات السعیدة أو التماس المساعدة من اآلخرین أو المشاركة 

دى مجموعات دعم الحزن یمكن أن یخفف عن الكثیر من في إح
الناس. ومع ذلك، باإلضافة إلى مشاعر الحزن، یمكن أیًضا أن 

تنتابك مشاعر أخرى قد یكون بعضھا غیر ھیّن بالنسبة لك.  
على سبیل المثال، من الشائع جدًا أن یشعر مقدمو الرعایة  

 ة.یلعبون دور تقدیم الرعای باالرتیاح إذ لم یعودوا
وھذا األمر مفھوم بالنظر إلى مدى الضغوط واستھالك الوقت واإلرھاق العاطفي الذي یمكن أن یسببھ تقدیم الرعایة. إذا  

وجدت نفسك تشعر بالذنب حیال ذلك، فمن الضروري أن تذّكر نفسك بأنك تشعر أیًضا باالرتیاح ألنك لن تضطر بعد ذلك إلى  
ور حالتھ الصحیة. كما یمكن أیًضا أن ینشأ الشعور بالذنب حیال أداء تقدیم الرعایة، رؤیة معاناة الشخص العزیز علیك، وتدھ

بعد وفاة الشخص العزیز علیك. من الشائع أن تشعر بالقلق إزاء عدم بذل ما یكفي من أجل الشخص العزیز علیك، وتتذكر 
لمشاعر، فمن الضروري أن تتذكر المرات العدیدة األوقات التي ربما نفذ فیھا صبرك أو فقدت فیھا أعصابك. إذا انتابتك ھذه ا

 التي أثبّت فیھا وجودك بإیجابیة وكیف أنك أبلیت بالًء حسنًا بشكل عام، عند اعتنائك بالشخص العزیز علیك.
 

كما یشیع أیًضا بین مقدمي الرعایة الشعور بالفراغ في حیاتھم بعد وفاة الشخص العزیز. فبعضھم قضى معظم وقتھ في  
تلبیة احتیاجات أحبائھم. سواء كان مقدمو الرعایة یصحبون أمھاتھم المریضة إلى جمیع مواعیدھا الطبیة أو یعتنون  

باحتیاجات الرعایة الصحیة لزوجاتھم، غالبًا ما یجدون عالمھم االجتماعي یتضاءل. فبدافع الضرورة، أصبح الشخص 
 دف تلبیة احتیاجاتھ. العزیز علیك محور حیاتك وتم تنظیم معظم األنشطة بھ

 
بمجرد وفاة الشخص العزیز، وتجاوز موجة النشاط التي تتعلق بالتخطیط للحفل التأبیني وترتیب شؤونھ، یمكن أیًضا أن یجد  
مقدمو الرعایة فجأة الكثیر من الوقت الذي ال یعلمون ما یفعلونھ فیھ. سیتعین علیك بدء االھتمام باحتیاجاتك ورغباتك مجددًا.  

كان ذلك یجعل االھتمام بصحتك أولویة من خالل تحسین عادات التمارین الریاضیة والنظام الغذائي أو السعي لتحقیق وسواء 
ھدف جدید أو إعادة التواصل مع أصدقائك، فمن الضروري أن تعید التركیز على نفسك وتجد لنفسك أدواًرا وأنشطة ھادفة  

 جدیدة.
 

حة ألولئك الذین یحصلون على الرعایة. عندما تصبح رحلتك في تقدیم الرعایة وشیكة یمثل تقدیم الرعایة دوًرا جوھریًا ومن
 االنتھاء، تأكد من تقدیر نفسك لما أحدثتھ من تحول إیجابي في حیاة الشخص العزیز علیك.
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 مالحظات
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 مسرد المصطلحات 
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 المستندات والمصطلحات التي یجب اإللمام بھا 

 ) AHCDتوجیھ الرعایة الصحیة المتقدمة (
وتوضحھا. في والیة  یوضح ھذا المستند مجموعة مختلفة من الطرق التي تحدد فیھا رغباتك المتعلقة بالرعایة الصحیة، 

كالیفورنیا، یمكن أن یحل توجیھ الرعایة الصحیة المتقدمة محل الوكالة الرسمیة للرعایة الصحیة ووصیة األحیاء. ینبغي 
فظ فیھ بالمستند وقم بتوفیر تتحدیث ھذا المستند بصفة متكررة. أخبر وكالءك (المتحدثین باسمك) وأحباءك بالمكان الذي تح

لوكالئك وطبیبك ونظام الرعایة الصحیة الخاص بك. إذا كنت غیر قادر على التحدث عن نفسك،  AHCDنسخ من توجیھ 
أن یتحدث مقدمو الرعایة الصحیة إلى الشخص المناسب حول رعایتك، ویضمن فھمھم لرغباتك   AHCDیكفل توجیھ 

 المتعلقة برعایتك الصحیة.
 

 الوصایة 
الوصایة ھي إجراء قانوني یُستخدم إلدارة الشؤون الجسدیة أو المالیة لشخص بالغ، إذا فقد قدرتھ على إدارة شؤونھ بنفسھ، 

الضطالع بھذا الدور. یمكن إجراء ھذا التعیین المسبق من خالل إنشاء وكالة رسمیة دائمة ومن  ولم یعیّن شخًصا آخر مسبقًا ل
 خالل توجیھ الرعایة الصحیة المتقدمة.

 
یوجد نوعان من الوصایة: الجسدیة والمالیة. یتطلب كل نوع مجموعة من جلسات المحكمة ویمكن أن یتطلب محاكمة، 

على إدارة شؤونھ، ومن ینبغي أن یتحمل المسؤولیة. تخضع ھذه اإلجراءات القضائیة   لتحدید ما إذا كان الشخص غیر قادر
 إلشراف محكمة إثبات الوصایا ویمكن أن تكون مكلفة للغایة وتستھلك الكثیر من الوقت. 

 
 الوكالة الرسمیة 
تعیین شخص آخر، یُسمى الوكیل  ) ھي مستند قانوني یمّكن المانح (الشخص موضوع المستند) من POAالوكالة الرسمیة (

 أو الموكَّل للعمل بالنیابة عنھ. ینبغي أن یكون الوكیل شخًصا یثق بھ المانح. تنتھي صالحیة جمیع الوكاالت الرسمیة بالوفاة. 
 

 یمكن أن تكون الوكالة الرسمیة "عامة" أو "دائمة". 
األھلیة (أي عندما یكون مقدمو الرعایة في أمس الحاجة  تنتھي الوكالة الرسمیة العامة عندما یكون المانح فاقد  •

 إلیھا). 
 سیستمر سریان الوكالة الرسمیة الدائمة بعد بدایة فقدان األھلیة. •

 
 الوكالة الرسمیة المالیة 

الوكالة الرسمیة المالیة ھي مستند یتیح للوكیل إدارة الموارد وااللتزامات المالیة للمانح. تتضمن الموارد األصول  
وارد الدخل، بینما تتضمن االلتزامات الدیون التي تكون باسم المانح. سیستمر العمل بالوكالة الرسمیة المالیة بعد  وم

 بدایة فقدان األھلیة. 
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 ) HIPAA Waiverاإلعفاء من قانون إخضاع التأمین الصحي لقابلیة النقل والمحاسبة (
. تجدر اإلشارة إلى أن القانون ینص على  1996) عام HIPAAالصحي لقابلیة النقل والمحاسبة (صدر قانون إخضاع التأمین 

-أن معلومات الرعایة الصحیة للفرد ملكیة خاصة، ویُلزم مقدمي الرعایة الصحیة بحمایة جمیع المعلومات الطبیة. یعني ذلك 
عني أیًضا أنھ أن تكون سجالتك الطبیة سریة وأال یراجعھا أي فرد بدون الحصول على موافقة خطیة مسبقة. كما ی -باختصار

ال یحق للزوجین الحصول على أي معلومات طبیة عن بعضھما البعض. ال یحق لآلباء الحصول على معلومات عن أطفالھم  
عاًما فأكبر. ال یحق لألطفال البالغین الوصول إلى السجل الخاص بأحد األبوین الذي یعاني من إعاقة،   18البالغین من العمر 

. HIPPAجیة ألحد األبوین مع الطبیب. یمكن إصالح المشكلة من خالل إعداد إعفاء من قانون  أو حتى مشاركة الخطة العال
لفرد أو لمجموعة من األفراد الحق كتابةً في الوصول إلى السجالت الطبیة. یمكن توسیع  -على وجھ التحدید-یبیح ھذا المستند 

 نطاق حق الوصول ھذا أو تضییقھ وفقًا لما یریده الفرد.
 

 ام الوصیة انعد
یحدث ذلك عندما یتوفى المرء بدون كتابة وصیة. إذا حدث ذلك، سیتم توزیع األصول وفقًا لنمط توزیع محدد مسبقًا 

 أنشأتھ الھیئة التشریعیة في والیة كالیفورنیا. ستخضع ھذه العملیة إلشراف محكمة إثبات الوصایا. 
 

 الملكیة المشتركة 
یة المشتركة باعتبارھا إثبات وصیة المرء الفقیر، نظًرا ألنھا تسمح للشخص بنقل إدارة غالبًا ما یشیر المحامون إلى الملك

األصول وتوزیعھا بدون الحاجة إلى المضي قدًما في إجراءات إثبات الوصیة. ببساطة، یعد ھذا وضع اسم شخص آخر على  
كي مشترك). وفوق ذلك، غالبًا ما یتسبب ذلك ملكیتك. یتم ذلك في أغلب األحیان مع المتزوجین (على سبیل المثال، حساب بن

في مشكالت أكثر مما یحل مشكالت، حیث تكون ھذه األصول ذات الملكیة المشتركة مملوكة لعدة أشخاص. تتضمن ھذه  
 المشكالت فقدان السیطرة وفقدان حمایة الدائنین واحتمالیة حدوث مشكالت ضریبیة. 

 
 ) POLSTمستدام للحیاة (أمر الطبیب للحصول على عالج  

ھو أمر یقدمھ الطبیب، یساعد المرضى المصابین بأمراض خطیرة واألشخاص الذین لدیھم شعور قوي  POLSTإن نموذج 
الذي یتم إصداره في نموذج   POLSTحیال أنواع عالج رعایتھم الصحیة، في التمتع بسیطرة أكبر على رعایتھم. إن أمر 

ممیز باللون الوردي الزاھي ویوقع علیھ كل من الطبیب والمریض، یحدد أنواع العالج الطبي الذي یرغب الشخص في  
دون الحصول على عالج غیر مرغوب فیھ أو   POLSTالحصول علیھا حتى نھایة حیاتھ. نتیجة لذلك، یمكن أن یحول طلب 

، وقد یحل محل نموذج األمر بعدم اإلنعاش السابق لدخول المستشفى في بعض العیادات. لمزید غیر فعال من الناحیة الطبیة
 .org.apolstwww.cمن المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

http://www.capolst.org./
http://www.capolst.org./
http://www.capolst.org./
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 األمانة 
رسمیة مالیة ووصیة رسمیة. تتحكم األمانات في إدارة األصول وتوزیعھا  األمانة ھي عبارة عن مستند یعمل بمثابة وكالة 

على حد سواء، عندما یكون الفرد على قید الحیاة ولكنھ فاقد األھلیة، ویستمر العمل بھا بعد الوفاة. ومن األھمیة بمكان أن  
ال توضع خصیًصا باسم األمانة لن تُعتبر  عة باسم األمانة. إن جمیع األصول التيواألمانة لن تقوم إال بإدارة األصول الموض

 مودَعة، وبالتالي لن تخضع لشروط األمانة.
 

 الوصیة 
الوصیة ھي مستند یوّجھ التصرف في أصول الشخص بعد وفاتھ. یجب إدارة جمیع الوصایا من قبَل محكمة إثبات الوصیة 

 وتكون اإلجراءات علنیة.
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 مالحظات
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 بیان السجالت والمعلومات الشخصیة

 
 
 

 المعلومات الشخصیة وبیانات األسرة 
   اللقب (األلقاب):   االسم القانوني:  

     رقم الضمان االجتماعي:     أسماء أخرى (االسم قبل الزواج): 
  :  : رقم الھاتف المحمول : رقم ھاتف المنزل

               :  رقم جواز السفر  مكان مستندات المواطنة: 
     محل المیالد:  المیالد:  تاریخ

    مكان شھادة المیالد: 
         الحالة االجتماعیة:     تاریخ ومكان الزواج:  

     الوالیة القضائیة:    مكان مستندات الطالق:
     آخر رتبة عسكریة:    مكان مستندات إنھاء الخدمة:

     الرقم التسلسلي (رقم الخدمة):  تواریخ الخدمة العسكریة: 
       البلد محل تأدیة الخدمة:  الفرع: 

 
    اللقب (األلقاب):    اسم الزوج (الزوجة):  

     رقم الضمان االجتماعي:   أسماء أخرى (االسم قبل الزواج): 
       العنوان: 

   : رقم الھاتف المحمول:  : رقم ھاتف المنزل
     محل المیالد:  تاریخ المیالد: 

     مكان شھادة المیالد: 
           الحالة االجتماعیة:      تاریخ ومكان الزواج:  

          الوالیة القضائیة:    مكان مستندات الطالق:
                    آخر رتبة عسكریة:     مكان مستندات إنھاء الخدمة:

                              :التسلسلي رقم (الخدمة)  تواریخ الخدمة العسكریة: 
       البلد محل تأدیة الخدمة:  الفرع: 

 
                           تاریخ المیالد:   اسم األب: 

                           تاریخ الوفاة:  محل المیالد: 
    محل المیالد: 

 
                            تاریخ المیالد:   اسم األم:  

                           تاریخ الوفاة:  محل المیالد: 
   محل المیالد: 
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 بیان السجالت والمعلومات الشخصیة

 
 

 األطفال وعناوینھم: أسماء 
 ______________    ______________________________________ 
 ______________    ______________________________________ 
 ______________    ______________________________________ 
 ______________    ______________________________________ 
 ______________    ______________________________________ 

 
 

 أسماء األشقاء وعناوینھم: 
 ______________    ______________________________________ 
 ______________    ______________________________________ 
 ______________    ______________________________________ 
 ______________    ______________________________________ 
 ______________    ______________________________________ 

 
 

 محل اإلقامة القانوني 
  المدینة:    العنوان: 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

   في حالة التملك، سند الملكیة باسم (بأسماء): 
 
 

     تاریخ الشراء:   سعر الشراء:  

       مكان المستندات ذات الصلة: 
    نسخة الرھن العقاري:  الصك: 

         موجز تاریخ الملكیة:    بولیصة تأمین الملكیة: 
                                                    البیان الختامي:  المسوحات: 

                                                                                                                                        بوالص التأمین: 
     أرقام التكلفة:   إیصاالت الضریبة: 

       عقود اإلیجار: 

 
       رقم الھاتف:   اسم مالك العقار:  

   المدینة:     العنوان: 
       الرمز البریدي:  الوالیة: 
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 بیان السجالت والمعلومات الشخصیة

 

 
 

 التاریخ الوظیفي 
      اسم رب العمل األخیر: 

   المدینة:    العنوان: 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

    رقم ھاتف مكتب المخصصات أو المعاش: 
       مكان أوراق التقاعد: 

    تاریخ التقاعد:  تاریخ التوظیف: 
   الراتب وقت التقاعد:  الراتب وقت التعیین: 

 

      اسم رب العمل السابق: 
   المدینة:    العنوان: 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

    رقم ھاتف مكتب المخصصات أو المعاش: 
       مكان أوراق التقاعد: 

    تاریخ التقاعد:  تاریخ التوظیف: 
   الراتب وقت التقاعد:  الراتب وقت التعیین: 

 

      اسم رب العمل السابق: 
   المدینة:    العنوان: 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

    رقم ھاتف مكتب المخصصات أو المعاش: 
       مكان أوراق التقاعد: 

    تاریخ التقاعد:  تاریخ التوظیف: 
   الراتب وقت التقاعد:  الراتب وقت التعیین: 

 

 مخصصات الضمان االجتماعي 
      رقم مطالبة الضمان االجتماعي:   نوع البرنامج: 

     دخل المعاش التقاعدي الشھري:  مبلغ الدخل: 

     المستندات ذات الصلة:  مكان
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 بیان السجالت والمعلومات الشخصیة

 
 
 

 المحامي 
   رقم الھاتف:  االسم:  

  المدینة:    العنوان: 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

 العقارات المملوكة األخرى 
          الموقع (المواقع): 

 

 

 
          مكان المستندات ذات الصلة: 

 

 األصول المادیة المملوكة 
    السیارة (الصناعة/المودیل/السنة): 

   الرقم التعریفي للمركبة:  والیة التسجیل: 
     مكان الصك أو السند: 

 
    السیارة (الصناعة/المودیل/السنة): 

   الرقم التعریفي للمركبة:  والیة التسجیل: 
     مكان الصك أو السند: 

 

 قم بإنشاء مستودع ألي أصول مادیة مملوكة قیّمة أخرى، واحتفظ بھ، مثل: 
 التحف  •

 الفنون  •

 الكامیرات •

 المقتنیات •

 األثاث  •

 الفراء •

 المجوھرات •

 المعادن الثمینة األخرى  •
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  مالیة  معلومات 
 معلومات مالیة

 
 
 

 المحاسبة 
   رقم الھاتف:  االسم:  

  المدینة:    العنوان: 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

   مكان اإلقرارات الضریبیة األخیرة: 

 حسابات مصرفیة 
   رقم الحساب:  االسم:  

    العنوان: 
     مكان كشوف الحساب البنكیة: 

   توقیع آخر: 
 

   رقم الحساب:  االسم:  
    العنوان: 

     مكان كشوف الحساب البنكیة: 
   توقیع آخر: 

 
   رقم الحساب:  االسم:  

    العنوان: 
     مكان كشوف الحساب البنكیة: 

   توقیع آخر: 
 

 صندوق ودائع آمن 
    رقم الصندوق:  : كانالم

     الشخص اآلخر (األشخاص اآلخرین) القادر على الوصول: 

   أماكن المفاتیح: 
   المحتویات: 
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 معلومات مالیة

 

 
 

 االستثمارات 
   رقم الھاتف:  اسم الوسیط: 

   العنوان: 
 

   رقم الھاتف:  اسم المستشار المالي:  
    العنوان: 

 
                                  رقم الحساب:   نوع الحساب:  
       اسم المؤسسة: 

     مكان كشوف الحساب البنكیة: 
   توقیع آخر: 

 
                                     رقم الحساب: نوع الحساب:  
   رقم الھاتف: اسم المؤسسة:  

    العنوان: 
    مبلغ اإلیداع األصلي:  تاریخ فتح الحساب: 

    تاریخ االستحقاق:  نسبة الفائدة:  
 

                                     رقم الحساب: نوع الحساب:  
   رقم الھاتف: اسم المؤسسة:  

    العنوان: 
    مبلغ اإلیداع األصلي:  تاریخ فتح الحساب: 

    تاریخ االستحقاق:  نسبة الفائدة:  
 

                                     رقم الحساب: نوع الحساب:  
   رقم الھاتف: اسم المؤسسة:  

    العنوان: 
    مبلغ اإلیداع األصلي:  تاریخ فتح الحساب: 

    تاریخ االستحقاق:  نسبة الفائدة:  
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 معلومات مالیة

  
 

   البیانات المالیة، وعملیات الشراء وعملیات البیع:  كانم
    مكان شھادات األسھم والسندات: 

 

 األسھم المملوكة 
 

 سعر الشراء  تاریخ الشراء  الحصص الُمشتراة  اسم الشركة 

    

    

    

    

    

    

    

 
 بطاقات االئتمان 

    رقم الھاتف:   المؤسسة المالیة المسؤولة عن اإلصدار:
   تاریخ االنتھاء:   رقم الحساب: 

 
    رقم الھاتف:   المؤسسة المالیة المسؤولة عن اإلصدار:

   تاریخ االنتھاء:   رقم الحساب: 
 

    رقم الھاتف:   المؤسسة المالیة المسؤولة عن اإلصدار:
   تاریخ االنتھاء:   رقم الحساب: 

 
    رقم الھاتف:   اإلصدار:المؤسسة المالیة المسؤولة عن 

   تاریخ االنتھاء:   رقم الحساب: 
 

    رقم الھاتف:   المؤسسة المالیة المسؤولة عن اإلصدار:
   تاریخ االنتھاء:   رقم الحساب: 
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 معلومات مالیة

 

 
 

 قروض شخصیة 
    نوع القرض:     قرض باسم: 

     مبلغ القرض األصلي:   رقم حساب القروض: 

     تاریخ االستحقاق:  نسبة الفائدة:  
    المقِرض:   المدة:

      العنوان: 
   رقم الفاكس:  رقم الھاتف: 

 
    نوع القرض:     قرض باسم: 

     مبلغ القرض األصلي:   رقم حساب القروض: 

     تاریخ االستحقاق:  نسبة الفائدة:  
    المقِرض:   المدة:

      العنوان: 
   رقم الفاكس:  رقم الھاتف: 

 
    نوع القرض:     قرض باسم: 

     مبلغ القرض األصلي:   رقم حساب القروض: 

     تاریخ االستحقاق:  نسبة الفائدة:  
    المقِرض:   المدة:

      العنوان: 
   رقم الفاكس:  رقم الھاتف: 

 
    نوع القرض:     باسم:  قرض

     مبلغ القرض األصلي:   رقم حساب القروض: 

     تاریخ االستحقاق:  نسبة الفائدة:  
    المقِرض:   المدة:

      العنوان: 
   رقم الفاكس:  رقم الھاتف: 



 التأمین  معلومات 
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 معلومات التأمین

 

 

 التأمین على الحیاة 
    رقم البولیصة:  شركة التأمین على الحیاة:  

    العنوان: 
   رقم الفاكس:  رقم الھاتف: 

    اسم (أسماء) المؤمن علیھ (ھم): 
 
 

 اسم (أسماء) المنتفع (المنتفعین) وعنوانھ (عناوینھم): 
 

 

 

 

 

                             مكان البولیصة:  التأمینات األخرى: 
    رقم الھاتف:  وكیل شركة التأمین:  

     العنوان: 
 ال  نعم تم تحویلھا:  ال نعم  القروض بضمان البولیصة: 

 
 ) GIالتأمین على حیاة التابع للخدمة الوطنیة (

    اسم (أسماء) المؤمن علیھ (ھم): 
 

 
     رقم البولیصة:   نوع البولیصة:  

      العنوان: 
       رقم الفاكس:  رقم الھاتف: 

 اسم (أسماء) المنتفع (المنتفعین) وعنوانھ (عناوینھم): 

 

 

 

 

   مكان مستندات التأمین على الحیاة: 
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 معلومات التأمین

 

 

 التأمین على المنزل 
                          رقم البولیصة:   شركة التأمین: 

     رقم الھاتف:  وكیل شركة التأمین:  
     العنوان: 

 

 التأمین على المركبات 
                          رقم البولیصة:   شركة التأمین: 

     رقم الھاتف:  وكیل شركة التأمین:  
     العنوان: 

 

 تأمین الرعایة طویلة األمد 
                                                  وكیل شركة التأمین:  نوع التأمین: 

    رقم البولیصة:   شركة التأمین: 
     العنوان: 

   أنا المنتفع من البوالص التالیة: 
 

 مكان المنزل والسیارة ومستندات تأمین الرعایة الصحیة طویلة األجل

 

   الحرجة أو اإلعاقةالتأمین الصحي أو تأمین الحوادث أو تأمین رعایة الحاالت 

                          رقم البولیصة:   شركة التأمین: 
     وكیل شركة التأمین:  نوع التأمین: 

     العنوان: 
   رقم الفاكس:  رقم الھاتف: 

 اسم (أسماء) المنتفع (المنتفعین) وعنوانھ (عناوینھم): 

 

 

 

 
   مكان البولیصة وبطاقة (بطاقات) التعریف: 
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 المعلومات القانونیة والعقاریة

 

 الوصیة 
َرت الوصیة من قبل:  تاریخ التنفیذ:      ُحّرِ

     مكان النسخ الثانیة والثالثة: 
   تاریخ التنفیذ:  مكان الملحق:

    رقم الھاتف:  اسم القیّم:
    العنوان: 

    رقم الھاتف:  الوصي على العقارات: اسم 
    العنوان: 

 اسم (أسماء) ومعلومات االتصال الخاصة باألوصیاء على األطفال: 

 

 
   موقع الوصیة: 

 

 وصیة األحیاء/توجیھ الرعایة الصحیة المتقدمة 
َرت من قبل:  تاریخ التنفیذ:      ُحّرِ

     رقم الھاتف:  اسم الفرد الذي توجد بحوزتھ نسخة:
                                                                                                                                      عنوان الشخص: 

     رقم الھاتف:  اسم الفرد الذي توجد بحوزتھ نسخة:
                                                                                                                                       عنوان الشخص: 

    اتُخذت ترتیبات للتبرع باألعضاء لـ: 

     مكان وصیة األحیاء/توجیھ الرعایة الصحیة المتقدمة 
 

 صنادیق األمانات 
                       تاریخ إنشائھا:   اسم األمانة:  
                                      رقم الھاتف:  اسم األمین:  

        عنوان األمین: 
 اسم (أسماء) ومعلومات االتصال الخاصة بالمنتفع (المنتفعین): 

 

 

 
   مكان اتفاقیة األمانة: 
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 المعلومات القانونیة والعقاریة

 
                       تاریخ إنشائھا:   اسم األمانة:  
                                      رقم الھاتف:  اسم األمین:  

        عنوان األمین: 
 اسم (أسماء) ومعلومات االتصال الخاصة بالمنتفع (المنتفعین): 

 

 

 
   مكان اتفاقیة األمانة: 

 

 ) للشؤون المالیة POAالوكالة الرسمیة (
   : POAرقم ھاتف  اسم الوكالة الرسمیة:

  المدینة:   :POAعنوان 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

   : POAمكان 
 

 ) للرعایة الصحیة (األساسیة) POAالوكالة الرسمیة (
   : POAرقم ھاتف  اسم الوكالة الرسمیة:

  المدینة:    العنوان: 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

   : POAمكان 
 
 

 الوكالة الرسمیة األساسیة غیر متاحة)) للرعایة الصحیة (الثانویة، إذا كانت  POAالوكالة الرسمیة (
   : POAرقم ھاتف  اسم الوكالة الرسمیة:

  المدینة:    العنوان: 
   الرمز البریدي:  الوالیة: 

   : POAمكان 



 الدفن تعلیمات
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 تعلیمات الدفن

 
 

 المعلومات الخاصة بمدیر شؤون الدفن والجنائز 
    رقم قطعة األرض الخاصة بالمقبرة:  اسم المقبرة: 

     عنوان المقبرة: 
    موقع الصك: 

   رقم الھاتف:  اسم مدیر شؤون الدفن:  
 

 تعلیمات الدفن: 
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 تعلیمات الدفن

 
 

 اسم (أسماء) المؤسسات التي ینبغي إخطارھا في حالة وفاتي، ومعلومات االتصال بھا: 
 

 

 

 

 

 

 المعلومات الخاصة بالكنیسة أو المعبد:
                                  رقم الھاتف:  اسم المؤسسة:  

                               رقم الھاتف:  اسم رجل الدین أو الممثل: 
     عنوان الكنیسة أو المعبد: 

     معلومات أخرى: 
 

 األوراق التي یجب إرفاقھا مع ھذه الوثیقة: 
 المتقدمةنسخة من وصیة األحیاء/توجیھ الرعایة الصحیة  •
 Medicareنسخة من بطاقة  •
 نسخة من بطاقة الضمان االجتماعي •
 نسخة من بطاقة التأمین الصحي •
 صورة حدیثة للفرد •
 مستودع األصول المادیة القیّمة •
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100 
 الرعایة  مقدم دلیل|  دییغو  سان مقاطعة في الرعایة مقدمي  تحالف

 

 

 
 Vial of Life –معلومات طبیة 

 

 



 Vial of Life – طبیة معلومات 

101 
 الرعایة  مقدم دلیل|  دییغو  سان مقاطعة في الرعایة مقدمي  تحالف

 

 

 
 Vial of Life –معلومات طبیة 

 

 



 السقوط  مخاطر  تقییم
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 تقییم مخاطر السقوط
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 مالحظات
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 قائمة فحص السالمة المنزلیة
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 مالحظات
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