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  يعرفون  أشخاص  من  بمدخالت  ICAP يکتملبرنامج

  مقابالت  إجراء  طريق  عن  ذلك   يتم   .أفضلالمشاركين 
 معلم   مع  المقابالت  إجراء   يمکن   .معالناس 
 وطاقم   ،   واألسرة   ،  المساعد  والمرشد،   المشارك 

 .وآخرين  ،   خدمةال  مزود 
  مهارات   من  فئات   أر�ــع  ICAP�ق�س

 :التك�ف

 

      
 
 
 
 
 
 

�ق�س

قدتتم  مقابلتك  أثناء   عملية  ICAP  إذا  كنت: 
 
 
علي معرفة  بالمشترك  لمدة ثالثة أشھر على   1 
األقل .كلم ا  طالت   مدة   معرفتك   للشخص   ،   
زادتمعرفتك  بمھاراته .  
 
شاھد ت المشارك   بانتظام  2 
 

 خالل  األسبوع .يمکنك  تقديم   دعم  
طبيعيللشخص . 

  المستندات  بمراجعة  ICAP يکمل   الذي  يقومالشخص
  والسجالت البرنامج  وبيانات المدرسية   السجالتمثل

  يتم  .الخدمة  مقدم  وتقييمات  القانونية   والوثائقالطبية 
  بناء ًعلى  ICAP تدريبھذا الشخص على تسجيل 

  معايير وممارسات  تم تحديد .المقابالتوالمستندات
 القانونيين   المحاسبين   معھد  دليل   الدولةفي 
 (ICAP).المعتمدين 

  بحساب  يقوم  كمبيوتر  برنامج   في  ICAP يتمإدخال 
  عن   ينتج  عندما  .الميزانية  تحدد   الدرجة ھذه.النتيجة 
ICAP   ھذا  الخدمة  منسق  يشارك  ،   الميزانية  في  تغيير 

 .الخدمة   خطة  ويطور  المشارك   المبلغمع

. 

ھو التقييم   (ICAP) العميل والوكالة المخزون لتخطيط 
المستخدم لقياس احتياجات الشخص ومھاراته وقدراته  

 .في عملية التقييم الموضوعية 
تقييًما معترًفا به على المستوى   ICAP يعد تقييم

الوطني. تستخدمه نبراسكا للتأكد من تقديم التمويل وفقًا  
 .للحاجة 

 
 

 أربع فئات من مھارات التكيف:  ICAPيقيس 
 

• 

• 
• 

 المھارات الحركية 
 المھارات االجتماعية والتواصلية  •

 مھارات الحياة الشخصية 
 مھارات الحياة المجتمعية 

ICAP   ي
 الخط�ي  السلوك   من  فئات   ثما��

 النفس إيذاء        -

 اآلخرينإيذاء        -

 السلوك التخريبي      -
   تدمير الممتلكات    -
 عادات غير عادية / متكررة        -

 السلوك العدواني اجتماعيا       -

 االنتباه عدم  سلوك االنسحاب أو            -
 غير التعاوني   السلوك       -

يتم استخدام عملية التقييم الموضوعي لتحديد مبلغ  
الميزانية الفردية السنوية للمشارك. بموجب قانون  

) ، يجب  Rev. Stat. 83-1216   )1نب.   الدولة،
عملية تقييم موضوعية لتحديد    DHHSأن تستخدم  

مبلغ تمويل المشارك لدفع تكاليف خدمات اإلعفاء من  
  Medicaidاإلعاقات التنموية التي يقدمھا برنامج  

 ). HCBSللخدمات المنزلية والمجتمعية ( 
 

يتم ترجمة النتائج من عملية التقييم الموضوعي إلى  
). الميزانية  IBAمبلغ الميزانية الفردية للمشارك ( 

ي الحد األقصى لمبلغ التمويل المتاح للمشارك في  ھ 
 كل سنة إعفاء. 

يتم تحديد الميزانية على أساس عملية التقييم  
الموضوعي. يتم تحديد مبلغ الميزانية الفردية قبل  

)  ISPعقد االجتماع األول لخطة الدعم الفردية (
للمشارك. تھدف عملية التقييم الموضوعي إلى  

لألشخاص المؤھلين ذوي   حساب نفس مبلغ التمويل 
 المھارات والقدرات المماثلة. 

 
تكتمل عملية التقييم الموضوعي عندما يكون  

الشخص جديًدا في الخدمات وكل عامين عند تلقي  
 الخدمات 

 أنه   الوصي   يقول  عندما   .القادم  ICAP ببرنامج   الوصي   إخطار   سيتم  .المعايير   مع  يتطابق  ال  عندما   المشارك  على   صي الو   مقابلة  اليجوز 

 .المشاركة   يمکنه   ، ICAP مقابلة   في   المشاركة  أو  المالحظة  في يرغب
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