
:إقرار الوالدینفھم

یرجى القراءة واإلقرار بعد كل بیان. إذا كان لدیك أي أسئلة ،  اطلب التحدث إلى عیادة المشرف أو المدیر
السریري.

_____: أدرك أن استودیو عالج األطفال یدرك اھتمام العمیل وأسرتھ بغض النظر عن مصدر التمویل.

الرعایةالوالد/مقدممشاركةتعدالمدة.محدودةخدماتتكونأنإلىتھدفABAخدماتأنأدرك_____:
عنصًرا رئیسًیا في خدمات العالج في استودیو عالج األطفال. بل ھي أیضا مطلب كالً من التأمین التجاري والتأمین

الطبي.

_____:  أفھم أن برنامج كل مریض یتضمن مكوًنا لتدریب الوالدین/ مقدم الرعایة وھو شرط للوصول إلى
الخدمات في استودیو عالج األطفال. سوف یتم إبالغ شركة التأمین بمستوى مشاركتي.

_____: أفھم أنھ خالل التقییم األولي، سیقدم المشرف السریري المعلومات حول خدمات تدریب الوالدین/مقدم-
الرعایة.

_____: أفھم أن لدي الحق في تلقي تدریب الوالدین/مقدم-الرعایة باللغة التي اختارھا ، وأن استودیو عالج
األطفال سیبذل قصارى جھده لتسھیل ذلك عندما یكون ذلك ممكًنا.

_____: أفھم أنني سأشارك في ما ال یقل عن ساعة واحدة شھرًیا من جلسة تدریب فردي للوالد /مقدم-الرعایة مع
مشرفي السریري. إذا فاتني أكثر من جلستین متتالیتین ، سیعقد الفریق اجتماع لحل المشكالت وتحدید الحلول.عدم

االمتثال سینتج عن تخفیض ساعات العمل أو إنھاء الخدمات، وسیتم إبالغ شركة التأمین الخاصة بطفلي.

_____: أفھم أنني سأشارك في كل خطط العالج واألھداف التي تقدم لطفلي . وسیتم تضمین أھداف الوالدین/
مقدم-الرعایة في خطة العالج الشاملة لطفلي.

_____: ستختلف جرعة العالج ومدة العالج وطریقة العالج مع كل عمیل ویجب أن تعكس أھداف العالج
واحتیاجات العمیل المحددة واالستجابة للعالج. قد تحتاج لزیادة ساعات للوصول إلى أھداف العالج بشكل أكثر كفاءة
أو تقلیل ساعات العالج في األسبوع،  یحدث ھذا عادًة عندما یحقق العمیل معظم أھداف العالج ویتجھ نحو التفریغ.

_____: أفھم أن معیار الرعایة ینص على تقدیم العالج باستمرار و إعدادات متعددة لتعزیز التعمیم والحفاظ على
الفوائد العالجیة.

_____: أدرك أن استودیو عالج األطفال ال یتبنى سوى اإلجراءات القائمة على األدلة ، بمعنى أن لدیھم أساًسا
نظرًیا قوًیا ، وقد خضعوا لبحوث دقیقة ، وأظھرت أنھا تنتج تغییرات سلوكیة یمكن مالحظتھا مع األفراد الذین

یتلقون الخدمات.



_____: أفھم أنھ یتم تشجیعي على طلب الدعم التجریبي لالستراتیجیات المستخدمة واألدلة الجدیدة في البحث
العلمي لتحلیل السلوك التطبیقي. سیؤكد التدریب المھارات وتطویرھا ودعمھا حتى یصبح كل من الوالدین/ ومقدمي

الرعایة مؤھلین في تنفیذ بروتوكوالت العالج عبر البیئات الحرجة.

____: أفھم أن جمیع التدخالت یتم تقدیمھا بمستوى مناسب من الشدة (على سبیل المثال ، حسب إرشادات ممارسة
مجلس اعتماد محلل السلوك) وتشمل القیاسات المستمرة لـفعالیة استخدام أدوات القیاس. استخدام أدوات القیاس ھذه

وتحلیل التقدم مستمر لكل فرد ، وقرارات العالج على أساس التحلیل الموضوعي لنتائج التقییم.

علىالقائمةغیرالعالجاتتجنبمنھاعواملعدةعلىیعتمدABAعالجفيطفليتقدمأنأدرك_____:
األدلة. أنا أفھم أنھ من المھم جعل محلل السلوك على علم بأي تدخالت أخرى یتلقاھا طفلي والمشاركة مع محلل

السلوك تقییم أي آثار عالجیة أو ضارة مرتبطة بھذه التدخالت.

_____: أفھم أنھ قبل البدء في أي عالج بدون أدلة ، یجب على الوالدین / ومقدمي الرعایة التساؤل عما إذا كان
ھناك سبب علمي یدعمھ، والتفكیر النقدي في المخاطر والفوائد ذات الصلة. یجب علیھم أیًضا أن یسألوا ممارس

الرعایة الصحیة الخاص بھم عما إذا كان العالج لھ دراسات علمیة وموضوعیة أثبتت فعالیتھا وأمانھا  في مجالت
طبیة راسخة وذات سمعة عالیة وخاضعة الستعراض األقران.

_____: أفھم أن ھناك العدید من العالجات والدعم لألطفال المصابین بالتوحد ، ویمكن أن یكون ذلك صعًبا لمعرفة
أیھا مبني على األدلة وأیھا غیر مبني على أدلة. أنا أفھم أن بدائل العالج التي ال ُتظھر بحًثا علمًیا أو نتائج ذات داللة

إحصائیة، قد یكون العالج غیر فعال البدائل. یمكنني دائًما أن أسأل طبیب األطفال أو المشرف السریري الخاص
بطفلي للحصول على النصائح بشأن بدائل العالجات المختلفة.

_____: أفھم أن استودیو عالج األطفال ملتزم بإبعاد اآلباء عن ھذه المخاطر ، والممارسات الغیر فعالة وغیر
مجربة وان االستودیو مسؤول عن تشجیع األسر على البحث عن تدخالت آمنة وفعالة وقائمة على األدلة.

Medicaidتأمینیتطلبالعالجمنمتتالًیایوًما30منأكثرفاتنيإذاأنھأفھم_____:
أنني سأخرج من البرنامج ویستعین علّي إعادة قبول طفلي مجددا.

أساء)2(،بالغشخصمستضعفأوطفلمعاملةیسيء)1(أنھاقترحأوالعمیلصرحإذاأنھأفھم_____:
أخصائيعلىیجب،اإلساءةخطرفي)3(أوبالغأومعاقطفلأو،معاقبالغشخصأوطفلإلىمؤخًرا

الرعایة الصحیة اإلبالغ عن ھذه المعلومات إلى المجتمع المناسب الخدمة و / أو السلطات القانونیة.

المحكمة.منأمرإصدارعندالعمالءسجالتعنتفرجأنیجبPTSأنأفھم_____:



_____ : أدرك أن لدي الحق في طلب التسمیات التوضیحیة المغلقة ألي محتوى فیدیو تتم مشاركتھ معي من قبل
فریق عمل استودیو عالج األطفال. یمكنني تقدیم طلب محدد للحصول على تسمیات توضیحیة مغلقة للمشرف

السریري أو المدیر السریري.

_____: أفھم أنھ سیتم توفیر المساعدة اللغویة من خالل استخدام موظفین أكفاء ثنائیي اللغة ،المترجمین الفوریین
للموظفین أو العقود أو الترتیبات الرسمیة مع المنظمات المحلیة التي تقدم الترجمة الفوریة أو

خدمات الترجمة.

_____: أفھم أنھ یمكنني تقدیم طلب للحصول على خدمات الترجمة من خالل شركة التأمین الخاصة بي ، أو
یمكنني تقدیم طلب إلى المشرف السریري لطفلي أو المدیر السریري.

_______________________________
اسم الطفل

____________________________________                         _______________________________
الوصي/الرعایةمقدم/الوالدالوصي/الرعایةمقدم/الوالد
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_____________________
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