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 المعیشة المشتركة  Shared Living \عن خدمة معلومات
العیش المشترك؟   خدمة ھيما 

على العیش بشكل مستقل العیش المشترك ھو خیار تقدیم خدمة لخدمة التأھیل السكني. تعلمك خدمات التأھیل السكني مھارات تساعدك 
 والوصول إلى مجتمعك. 

؛ لذلك   DDلكبار  خصومات الیوم رعایة الیوم الواحد لغیر متوفر في  ).  CDDتقدم ھذه الخدمة على أساس اإلعفاء الشامل لإلعاقات النمائیة (
 متاًحا لك." Shared Living"  تكون خدمة  ، فلن   21عند ترك المدرسة الثانویة في سن  ه الخدمة ، إذا تلقیت ھذ

المشتركة في منزل خاص من قبل شخص أو زوجین أو عائلة معروفة لك. لقد اخترت مشاركة الحیاة مع ھذا الشخص  یتم تقدیم خدمة المعیشة 
 Shared Living)اسم یشة المشتركة". قد تسمع أن یطلق علیھم المع زودمن خالل مشاركة المنزل. یُطلق على ھذا الشخص اسم "م

Provider) SLP . 

معًا في نفس المنزل ، وتشاركھما الحیاة الیومیة. التأھیل السكني ھو خدمة سكنیة  SLPتعیش أنت و ،  Shared Living من خالل خدمة  
الخاص بك متاًحا  SLPش فریقك احتیاجاتك. من المتوقع أن یكون سیناق الساعة؛معك على مدار  SLPساعة. قد ال تحتاج إلى  24على مدار 

 متى احتجت إلیھ.

مھارات العیش بشكل مستقل والقیام بأشیاء   SLPمن المتوقع أن یعلمك . SLPإلى جانب مشاركة الحیاة معًا ، لیس من المتوقع أن یعتني بك 
الخاص بك. قد یعلمونك الطھي أو القیام بغسیل  SLPام بشيء ما ، فسوف یعلمك في مجتمعك. ما یعنیھ ھذا ھو أنك إذا كنت ال تعرف كیفیة القی

یش المالبس الخاصة بك أو التسوق لشراء العناصر المطلوبة أو االعتناء بنفسك أو منزلك. كل ھذا التعلیم ھو إلعدادك لتكون قادًرا على الع
 بمفردك. 

 المشتركة؟خدمة المعیشة  ا لزودً من یمكنھ أن یكون م
یمكن أن یصبح إخوتك أو أخواتك وأجدادك وعماتك  المثال،الخاص بك. على سبیل  SLPیمكن ألي شخص تختاره وتوافق علیھ أن یكون 

الخاص بك ھو الوصي القانوني علیك. یمكن  SLPال یمكن أن یكون   ذلك،الخاص بك. ومع  SLPوأعمامك وجیرانك وأصدقاؤك ھو 
 لكن ال یُسمح لھ باتخاذ القرارات نیابةً عنك. حیاتك،مھًما في الخاص بك شخًصا  SLPویجب أن یكون 

المعیشة المشترك الخاص بي؟  مزود لخدمةكیف یمكن لشخص أن یصبح 
 ھناك بعض األشیاء التي سیحتاجون إلى القیام بھا. بك،الخاص  SLPبعد اختیار شخص ما لیكون 

اإلعاقة التنمویة  أو منظمة لخدمات الخاص بك إلى العثور على مزود وكالة    SLP المشتركة أوو مزود خدمة العیشة ستحتاج أنت  أوالً،
بما في ذلك العیش  السكني،الذي ترغب في الحصول معھ على عقد العیش المشترك. یمكن لمقدمي الوكاالت فقط تقدیم خدمات التأھیل 

أو   . بمجرد اختیار مزود وكالةالخاص بك )SLP( أوخدمة العیشة المشتركة مزود المشترك. یمنح موفر الوكالة تدریبًا وإشرافًا على 
الخاص بك إلى تقدیم طلب إلى مزود الوكالة ھذا وإكمال أي أعمال ورقیة أو  ) SLP( مزود خدمة العیشة المشتركة أوسیحتاج  منظمة،

 تدریب تطلبھ الوكالة.

الخاص بك للتحقق من مخاوف السالمة والتأكد ) SLP( مزود خدمة العیشة المشتركة أوسیتجول منسق خدمة اإلعاقة التنمویة في منزل 
 تكون جاھًزا لتحدید موعد لالنتقال إلیھ.  الخطوات،ك مع باب یغلق. بعد اكتمال ھذه مثل غرفة نوم  الضروریة،من أن لدیك األشیاء 
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