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 إتفاقية العميل 

أنا __________________ الموقع أدناه أدرك بأن توقيعي هنا يشير إلى أنني قرأت ووافقت على الشروط المنصوص 

 عليها في الكتيب، وال يعني بأنني اتنازل عن أّي من حقوقي.  

التحليل الرسمي قبل بدء خدمات   Pediatric Therapy Studio, LLCكما أدرك بأنه بإمكاني مناقشة مخاوفي مع

للتعديل على أساس اختالف  وقد تكون قابلة  ،أن أي من النقاط المذكورة في الكتيب يمكن مناقشتها وأدرك ب للسلوك التطبيقي. 

، يمكنني النقاط الواردة في هذا الكتيبأي من حول أثناء العالج  طرأ لي سؤالإذا الحاالت وتُعامل كل حالة على حدة. وأنه 

 لترد على سؤالك.  جهدها  Pediatric Therapy Studio, LLC ستبذل مؤسسةالسريري لطفلي والتحدث مع المشرف 

 بعد البدء به، في أي وقت ك وألي سبب كان.تحليل السلوك التطبيقي مواصلة  سحب موافقتي على يحق لي هأنني مدرك بأن

قبل إنهاء خدمات   Pediatric Therapy Studio, LLCمع  األمر الذي يقلقنيومع ذلك، سأبذل قصارى جهدي لمناقشة 

 العالج السلوكي . 

 
أو  محددة بشأن نتائج العالج أو التدريب،  ا  لم يقدم لي أي وعود Pediatric Therapy Studio, LLCأن انني مدرك ب 

 لتكون فعالة. أو عدد الجلسات الالزمة لتحليل السلوك  ،مدى فعالية االجراءات التي تستخدمها هذه الشركة

 
حصلت و ها )إن ُوِجدت(،لقد ناقشت النقاط التي لم أفهموفي هذا الكتيب. ردة  الوالي الموضوعات والنقاط   لقد قرأت، أو قُرئت

 يب. . وأقر بأنني موافق على التصرف بموجب النقاط الواردة في هذا الكتكاملة على أسئلتي اتإجاب على 

 
  Pediatric Therapy Studio, LLCانني أوافق بموجبه على خدمات التحليل السلوكي التطبيقي التي تقدمها مؤسسة 

 قدر استطاعتي، كما هو موضح هنا.   معها  والتعاون الكامل

 
قد تُنهي هذه العالقة في أي وقت بنفسها إذا لم تعد الخدمات مفيدة    Pediatric Therapy Studio, LLCأن  كما أدرك ب

أنني إذا قطعت هذه العالقة كما أدرك ب قبل اسبوعين على األقل. ا  ُمسبق ا  إشعار ي ئمع إعطا آخر، مناسب للعميل أو ألي سبب 

الجلسات المجدولة بسبب ضياع   ، سأكون مسؤوال  عن الرسوم المتوجبة عن هذين االسبوعين مناإلشعاراسبوعي مرور قبل 

 الوقت.

 ______________________________ اإلسم: 

 ______________________________ الصلة: 

 _____________________________ التوقيع: 

 التاريخ: _____________________________ 
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 لك فيما يلي:  فنقدركثيرا تعاونك معنا على انجاح جهودنا مع ط

من المهارات   اال إذا كانت هذهيجب أن يرتدي طفلك مالبسه ويأكل قبل وصول المعالج أو قبل وصوله إلى العيادة  -1

 التي يتناولها البرنامج. 

 أو الشخص المسؤول في المنزل أثناء تقديم العالج.   أحد الوالدينالجلسات في المنزل: يجب أن يكون  -2

المستخدمة للعالج مريحة وجيدة االضاءة وخالية نسبيٍا من  المساحةالجلسات في المنزل: يجب أن تكون درجة حرارة  -3

مع المواد الجاهزة والوصول  محترفة. من المهم أن نكون قادرين على إجراء الجلسة بطريقة الحاجات المشتتة لالنتباه

 المحدود إلى المعزز المنافس )مثل االلعاب التي ال تُستخدم أثناء جلسة العالج(.

ل  الجلسات في المنزل: يُرجى عدم إستخدام مواد العالج والُمعززات خارج وقت العالج. إذا كنت ترغب في تشغي -4

 . البيانات الحصول علىبكل سرور كيفية تشغيل البرنامج و كالبرمجة مع طفلك، فنرجو إخبارنا وسنعلم

جلسات العيادة: يُرجى الوصول في الوقت المحدد لتوصيل طفلك وإصطحابه. إذا كنت بحاجة إلى وقت للتحدث مع  -5

 طفلك لوقت االنتظار االضافي.  نجهزوربما  حتى نكون مستعدينمعالجك و مشرفك ، يرجى إخبارنا مسبقا ، 

 )الوالدين / أألوصياء(  ةال يُسمح للُمعالج بأخذ العميل في سيار -6

يُعتبر  و ،بعدها  دقيقة وإذا لم يكن الطفل موجودا  في الوقت المحدد للعالج، يُسمح له بالمغادرة 15سينتظر الُمعالج  -7

% من الجلسات  20لتأمين. إذا فاتك أكثر من لدى اترة للفو ةغير قابلألنها  سيتم محاسبتك على الجلسة .الطفل غائبا 

 شخص آخر. اعطاء مكانه لأشهر، نحتفظ بالحق في إلغاء تسجيل الطفل من البرنامج و 3المجدولة في غضون 

إذا كانت عائلتك تخطط لقضاء إجازة طويلة )أكثر من إسبوعين( يرجى إبالغ المعالج والُمشرف. سنستمر في حجز   -8

ن نضمن أنَّ  أ. باإلضافة إلى ذلك، ال يَُمكننا نفس ساعات العالج بعد عودتهال يمكننا ضمان  اال أنهالمكان لطفلك، 

 لى الخدمات المقدمة.ال يقبضوا رواتبهم اال ع معالجينا ، ألن طفلك سيعمل مع نفس المعالج

 مساءا .  8بعد الساعة  أوصباحا    8يُرجى عدم اإلتصال بالمعالجين قبل الساعة  -9

 الجلسة. إلغاء   ينويا  ا ن بأنهما يعلم انساعة من الموعد إذا كان الوالد 24يجب على الوالدين إإلتصال بالعيادة قبل  -10

 

 

 هنا: ______________  بالحروف االولىضع توقيعك 

 

 

 

 إرشادات البرنامج
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على األقل في الليلة التي تسبق جلسة مجدولة اذا كنت تعلم يُرجى إعالم المعالج في وقت مبكر قدر اإلمكان،المرض:  -11

 البرنامج في اليوم أن طفلك )أو األطفال اآلخرين في منزلك( لن يستطيع/يستطيعون المشاركة في 

مل العالج وأصبح غير معدي. إذا وصل  سيُستأنف العالج بمجرد أن يبيّن طبيب الطفل أنه إستكالتالي بسبب المرض. 

 الُمعالج العمل مع طفلك إذا كان لديه ما يلي:  يستطيعالمعالج الى المنزل وكان الطفل مريضا  فلن  

 مئوية( 7,37فهرنهايت ) 100درجة حرارة فوق  •

 النُكاف  •
 دودة األمعاء  •
 مرض معدي  •
 جدري الماء  •
 19كوفيد  •

 إلتهاب الحلق  •
 الحمى القالعية(مرض القدم / الفم )أو  •
  مرض الحصبة •
 القَِمل  •
 القَْيء  •
 اإلسهال  •
 طفرة  •
 إلتهاب باطن العين  •

 

 عن موعد وصوله.  أكثر من خمس دقائق سيتأخرسيقوم المعالج باإلتصال بالعائلة إذا كان  -12

ألُمعالج جلسة، فيمكنك محاولة إعادة تحديد موعد لجلسة أُخرى في يوم أو وقت مختلف إذا كان  ن أو ا ألغى الوالداذا  -13

 متاحا . 

 أتى دوره. قائمة اإلنتظار: إذا ألغى عميل آخر موعده، فسنقوم باإلتصال بالعمالء على قائمة اإلنتظار على أساس َمن  -14

 الُمعاد جدولتها ِمن خالل العيادة. ال يُمِكن تغيير المواعيد دون االتفاق مع االُسرة.  اعيدتتم جدولة جميع المو -15

 

 

 

 هنا: ______________  بالحروف االولىضع توقيعك 

 

 

 رشادات البرنامجإكملة ت
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الصريح بين أولياء االمر  المفتوح و والتواصللعالقة بين اآلباء والموظفين باإلحترام الُمتبادل والتهذيب يجب أن تتسم ا -16

ل يجب أن يتم بطريقة مهذبة ومحترمة ومهنية،  التواص. برنامج ناجح للطفلا  لوضع وهذا يعتبر ضروري ،والموظفين

 أو المدير السريري على الفور.  BCBAوإذا كانت هناك أي مشاكل أو مخاوف، يرجى اإلتصال بالمشرف 

 
اولياء أمر الطفل على مشاركة أي معلومات مع فنيي السلوك قد تساعد في التعرف على طفلهم وتمكنهم من   نشجع -17

 العمل بنجاح مع الطفل. 

 
من الضروري أن  ، وعليه  HIPPAجميع المعلومات التي يتم مشاركتها محمية بموجب قانون أن تعلم بأن   نرجو -18

على حق كل عميل في السرية فيما يتعلق   Pediatric Therapy Studio, LLC وفني يحترم ويحافظ جميع

  وعليه نرجو منك عدم السؤال عن . HIPPA جميع بنود قانون ينطبق ذلك على .الشخصية وكامل معلوماتهبعالجه 

 يؤدي الى فصل طفلك من البرنامج. ، وان ذلك قدهذه المعلوماتألننا لن نناقش  برنامج أو عالج أي عميل آخر،

 
قد يفيد التصوير الدوري للجلسات بالفيديو في تقييم تقدم الطفل. قبل أي جلسة تصوير فيديو، يجب الحصول على إذن   -19

ويمكن إنهاؤه في أي وقت. باإلضافة الى ذلك، يمكن للوالدين طلب نسخة من الجلسة  من قبل األطراف المعنية

 المسجلة على جهاز يقومون هم بتوفيره. 

 
يجب على أألباء التوقيع على الجدول الزمني لكل معالج لتأكيد عدد ساعات الخدمة المقدمة في نهاية كل جلسة، اآلباء   -20

 . المسجلة مسؤولون عن ضمان دقة الساعات

 
بالعمل مع إخوة الطفل إال إذا شعر غير ملزمون  Pediatric Therapy Studio, LLC يوفنّ ال عالج لألشقاء،  -21

 حسب تقديره.أمر يقرره هو المعالج بإمكانية إستخدام أحد االشقاء كمشارك في جلسة ما ، فهذا 

 
تحضير للجلسة وإعداد بيئة مناسبة. إذا كنت بحاجة إلى بضع  في الجلسة المنزلية   منتُستخَدم الدقائق الخمس االُولى  -22

فا  لبدء "اللعب" دقائق للتحدث مع الُمعاِلج ق بل الجلسة فالرجاء إعالم المعالج، لكن كُن على ِعلم بأن طفلك قد يكون ُمتَلَّهِ

 مع الُمعاِلج.

 

وتسجيل الرسوم  البيانات  إلدخالة من الجلسات في المنزل والمدرسة ُمَخصَّصة للُمعاِلج  قدقي 15آخر  -23

  على أبرز ما تمخضت عنهالمعالج  يُطلعك وسوفجلسة، يرجى السماح بهذا الوقت بدون الطفل. البيانية لل

 األحرف األولى من إسمك على ورقة مالحظات الجلسة. ب التوقيعالجلسة وسيطلب منك  

 هنا: ______________  بالحروف االولىضع توقيعك 

 جالبرنام رشاداتإكملة ت
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وصى  خالل جلسة اإلشراف، سيقوم الُمشِرف السريري والُمعاِلج بمراجعة عالج الطفل لتحديث وَدْمج أي تغييرات م -24

  في بِها. إذا كان اآلباء يرغبون في مناقشة أيٍّ منها، يُرجى إبالغ المعالج في بداية جلسة العالج. أي وقت يستغرق

ل، أو ُمناقشة قضايا البرنامج يُعتَبر وقتا  قابال  للفَْوتَرة.   إدخال البيانات والرسوم البيانية، وتحديث دفتر الِسِجّ

 
البرنامج العالجي لـــ  ساعات كحد أقصى شهريا ، يتطلب  4و  شهريا  اعتين اإلشراف مطلوب بما ال يقل عن س -25

Pediatric Therapy Studio, LLC  شهريا  ما ال يقل عن ساعتين من اإلشراف . 

 
الفواتير: تواريخ االستحقاق لكل فاتورة. سيتم محاسبتك شهريا  عن أي أرصدة ُمستَحقَة. نحن نتواصل مع عمالئنا لحل   -26

لمتأخرة في جميع الحاالت. إذا لم نتمكن من الوصول إلى العميل عن طريق الهاتف بعد رجوع البريد الغير  الحسابات ا

قابل للتسليم، أو إذا تعذَّر عن تنفيذ عقد إتفاقية الدفع الخاصة بالعميل أو على النحو الُمتَفَق عليه، نحن مجبرون على 

د وضع حساب لدى وكالة التحصيل، ال يُْمِكنُنا إسترجاع  تحصيل الديون. فبمتخصصة في إستخدام خدمات وكالة  ُمَجرَّ

حتى نتمكن دائما  من  فور تغييرها  عنوانكم وأرقامكم الجديدةمتى طرأ تغيير على ولهذا نرجو منكم اعالمنا الحساب. 

 إذا لَِزم األمر لُمناقشة الحسابات المتأخرة.  م،الوصول إليك

 

التأكيد على أهمية االستمرارية بين  إن  السريري بشأن أي أسئلة أو مخاوف تتعلق بالعالج.   مشرفكيُْرجى اإلتصال ب -27

هدفنا هو تطوير عالقة صادقة ُمنفَتِحة ذلك ألن  بما فيه الكفاية. Pediatric Therapy Studio, LLCالمشترك و 

 . ا في منزلك بدال  من مناقضتهللحياة  وداعمة 

 
  ، لن نستطيع أن نساعدك في تعزيزفلكلطمعرفتك الواسعة به طفلك، وبدون  ينحن نُدرك جيدا  تأثيرنا كنموذج يحتَذ

لمناقشة وضع طفلك وتطوره. من  مستعدون دائما   Pediatric Therapy Studio, LLC ولهذا فإن العاملين في. هنمو

فضلك نرجو األخذ بعين االعتبار أن المعالج والمشرفين يعملون مع عائالت متعددة وقد ال يتمكنون من الرد على  

 ساعة. 48المكالمات في الحال. إذا كان ذلك ممكنا ، أرسل بريدا  إلكترونيا  أو رسالة نصية، وتوقع الرد في غضون 

 

 Pediatric Therapy Studio, LLCإرشادات برنامج من نسخة أٌعطيَت لي لقد -28

 

 االسم )مطبوعاً(: ______________________________________ 

 الصلة: ____________________________________________ 

 ___________________________________________ التوقيع: 

 التاريخ: ____________________________________________ 

 جالبرنام رشاداتإكملة ت
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 :لديك الحق في

تلقي الخدمات بغض النظر عن الِعْرق أو العقيدة أو األصل القومي أو الِدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو   (أ

 ؛ إلعاقةا العُُمر أو 

في حالة اإلعاقة الحسية أو الجسدية، والقدرة المحدودة على التواصل وإجادة  إلى حد معقول   استيعابك (ب

 ؛ واالختالفات الثقافيةمحدودة باللغة االنجليزية  

عمليات تفتيش معقولة للكشف  القيام ببإحترام وكرامة وخصوصية، بإستثناء أنه يجوز للموظفين  التعامل معك  (ت

 ؛ في المبنى تهاومنع حيازعن الممنوعات 

 ؛ عدم التعرض للتحرش الجنسي (ث

 ؛ أن تكون التعامالت خالية من االستغالل، بما فيها االستغالل المادي والمالي ( ج

السريرية والشخصية بما يتوافق مع السرية حسب القوانين الفدرالية   كأن يكون التعامل مع جميع معلومات  ( ح

 ؛ والخاصة بأنظمة الوالية

مراجعة سجلك السريري في حضور المسؤول أو من ينوب عنه والحصول على تصريح فرصة لطلب   ( خ

 ؛ لتعديالت أو التصحيحا

كنت   إن، ذا كان ذلك باإلمكاناالمريكي إ البشريةالخدمات و وزير الصحة ،  تقديم شكوى أو تّظلم الى الوكالة  (د

 تعتقد أن حقوقك قد إنتُِهكت.

األنظمة التي تحكم   بنودأحد  تقديم شكوى إلى مكتب الترخيص بفرجينيا إذا شعرت أن الوكالة قد إنتهكت  (ذ

 الت الصحة السلوكية.  وكا 

 

 _________: _____________________إسم الطفل

 : ___________________ الوالدة / للوالداإلسم المطبوع 

 _____ الصلة: ___________________________

 ____ لتوقيع: ___________________________ا

 ____ التاريخ: ___________________________

 

 

  يان حقوق الفرد المشاركب

 البرنامجلبرا
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 __________________ التاريخ:                      

 

 اسم الطفل:  

بإستخدام  Pediatric Therapy Studio, LLC: اُوافق على أن يتلقى طفلي خدمات من المستنيرة  الموافقة -1

 .ABA  تحليل السلوك التطبيقي التقنيات والتدخالت القائمة على

 

، واُوافق نيابة عن القاصر  ABAإخالء المسؤولية: اُوافق على مشاركة إبني / إبنتي في جلسات عالج   -2

 ام هذه االتفاقية. جميع شروط وأحكعلى المذكور أعاله 

 

 اإلقرار بإستالم كُتَيِّب الوالدين: هذا إقرار بأنني تلقيت وقرأت وفهمت كتيب االهل بالكامل.  -3

 

 لمشاركين: هذا إقرار بأنني تلقيت وقرأت وفهمت حقوق طفلي وحقوقي الفردية. الفردية ل بيان حقوق  -4

 

 _________: _____________________إسم الطفل

 : ___________________ الوالدة / للوالداإلسم المطبوع 

 _____ الصلة: ___________________________

 ____ لتوقيع: ___________________________ا

 ____ التاريخ: ___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج الموافقة ذاإلقرار بعقد الموافقة ونمو
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حدود تلك الخدمات والحقوق والحماية الممنوحة بموجب ، وعليها تصف هذه الوثيقة طبيعة إتفاقية الخدمات المهنية الُمتَفق 

 وك المسؤول لمحللي السلوك.لمحلل السلوك وإرشادات مجلس االعتماد للس

 

 سأتلقى نسخة من هذا الُمستند لإلحتفاظ بها في سجالتي. 

 

 أنا، _________________________ )الوالد / الوصي( فريق العالج واألهداف: •

خدمات التقييم  و (ABA)اُوافق على أن يشارك طفلي _________________________ في تحليل السلوك التطبيقي 

ج  أنه ستتم مناقشة االنشطة المحددة واألهداف والنتائوقد فهمت ب . Pediatric Therapy Studio, LLC على يدو/أو العالج 

قبل التوقيع على هذه الوثيقة. كما  اتطلب التوضيح سيتاح لي أنه ب دركوأ ،هذه بشكل كامل معي ABAالمرجوة من خدمات 

الحق في طرح أسئلة للمتابعة طوال مسار تقديم الخدمة لضمان كامل للمشاركة. تمتلك شركة التأمين و /  مدرٌك بأن ليأنني 

  شركة التأمين المؤمن لديها،لموافقة تخضع الخدمات وأنواع الخدمات ، وان دمات المقدمةأيضا  حقوقا  فيما يتعلق بالخ  CSBأو 

أي أفراد أو وكاالت ويعتبر  طفلي.  بما فيه مصلحة. كما أفهم أنه سيتم تصميم هذه الخدمات في المقام األول CSBأو مجلس 

 عمالء ثانويين. ABAأثرون بـ األشقاء والعائلة ومقدمو الرعاية النهارية( الذين قد يت  مثلأُخرى )

 

ومما فهمته هو أن بضعة جلسات قد تصل إلى خمس  على زيادة مهارات طفلي،  ABA: سيركز جزء من خدمات التقيييم

)على سبيل المثال، تقييم السلوك والتقدم(   مصممة خصيصا  لتقييم مهارات طفلي الحالية. )أ(أنشطة تقييم من ن تتكوسجلسات 

تها )أي تقييمات التفضيل، وتقييم إستراتيجية  يأن تثبت فعال  التي من شأنها تحديد االسترتيجيات والتدخالت التعليمية )ب( و

خدمات ستشمل بداية هذه الانني مدرك بأن   المشاكل السلوكية القائمة.تمًّ تصميمه لتحسين  ABAمن خدمات  ءأ  جز (.التحفيز

التقييم الوظيفي و/أو أنشطة التحليل الوظيفي )أي المقابالت، قوائم المراجعة، والمالحظات المباشرة( المصممة لتوفير  

طلب مني المساعدة في جمع بعض هذه المعلومات عن طريق تسجيل قد يُ و ،لتطوير إجراءات العالج الفعالة ةالمعلومات الهام

 . قد تستغرق العملية من إسبوع إلى إسبوعين قبل تنفيذ التدخل. ا ثهعند حدو لمشكلة السلوكيةا

 

قبل ذلك  . السلوكي أفهم أن الخدمات الالحقة سوف تركز على تطوير وتنفيذ اإلجراءات التعليمية و/أو خطة التدخل المعالجة:

لموافقتي. محتويات  المقترحة السلوكي أو خطط التدخلعملية التقييم واإلجراءات التنفيذ سوف أتلقى نتيجة مطبوعة من نتائج  

التنفيذ الالحق سشيمل التدريب على    بشكل ُمرٍض. تلك الُمستندات سيتم شرحها لي بالكامل وسيتم الرد على أي أسئلة لدي

سرة لأل مكوناتالوالممارسة المباشرة في  ABAخل وتفاصيل حول المكونات المحددة لتدخل المهمة للتد ABAأساسيات 

 والمعلمين و/أو مقدمي الخدمات لآلخرين 

 

 __________________ وقع الصفحة بالحروف األولى من اسمك:  

 إسم الطفل: ___________________________________ 

 الموافقة على خدمات تحليل السلوك التطبيقي   نموذج
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)تابع(  الموافقة على خدمات تحليل السلوك التطبيقي  نموذج  

 
 

: محللو السلوك ُملَزمون أخالقيا  بتقديم العالجات التي تمًّ دعمها علميا  بإعتبارها األكثر  إثباتالعالج القائم على 

طفلي لعالج  إن التدخالت األخرى التي أُتابعها قد تُؤثر على إستجابة أنني مدرك بفعالية إلضطرابات طيف التوحد.  

هذه التدخالت واإلشتراك مع محلل السلوك لتقييم أي  على محلل السلوك    األهمية بمكان اطالعوبالتالي من  ABAالـ 

على الدافع أو  قد يؤثر   أي تدخالت بديلة كما أنني مدرك بأن لجوئي إلىآثار عالجية ضارة مرتبطة بهذه التدخالت. 

 .BCBA ن جمعيةالمعتمد م ي أبلغ مشرف ولذلك سوف .الصحة

 

أمر بالغ األهمية لتحقيق  هذه، هي التدريب والتنفيذ  نشاطاتالمشاركة الكاملة في  انا مدرك تماماُ بأن: المشاركة

% من  50يقل عن  معدل المطالب بالمشاركة بشكل غير مباشر أو مباشر ب مدركة بأنني أنني  كمانتيجة ناجحة. 

  ان جمعخالل الجلسات األولية عند تنفيذ أنشطة بناء العالقات والتقييم.  أوقات اضافيةوقت الجلسة، مع تخصيص 

فعالية التدخل ويساعد في تطوير أي مراجعات يجب إجراؤها    المستمر من شأنه أن يسهل عملية تقييمالبيانات 

وقف الخدمات ألننا سنكون قد حققنا    حينها سنناقشتفق عليها، الم  األهداف  تتحققلضمان نتيجة جيدة. عندما  

األهداف العالجية. باإلضافة إلى ذلك، في مراجعات التقدم المنتظمة، قد نناقش أيضا  ما إذا كان إستمرار الخدمات  

 اإلستمرار.   التي تقف عائقا  في طريق حواجزالمفيدا  و

 

أن مثل هذا اإلنسحاب لن   وما فهمته هو  ،قت من هذه الخدماتاب في أي و ح: أحتفظ بالحق في اإلنسحق الرفض 

متاحا    BCBAسيكون المدير السريري أو مشرف  ، سوف ابحيؤثر على حق الطفل في الخدمات. في حال اإلنس

 في أي وقت.   المقدم،في رفض العالج   حقيلُمناقشة تقديم الخدمات. باإلضافة إلى ذلك، أحتفط ب

 

 _________: _____________________إسم الطفل

 : ___________________ الوالدة / للوالداإلسم المطبوع 

 _____ الصلة: ___________________________

 ____ لتوقيع: ___________________________ا

 ____ التاريخ: ___________________________
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 _________________________________  إسم الطفل:

 : ________________________________ تاريخ الميالد

 

أنا _______________________________ )الوالد / الوصي( أوافق على أن يتم تقييم طفلي  

  وادرك . Pediatric Therapy Studio, LLC معالجته من قبل___________________________ و

وسيتم توفيره بواسطة متخصص مدرب في   (ABA)لخدمات تعتمد على نموذج تحليل السلوك التطبيقي أن هذه ا ب

ABA  .عليًّ   حكم على وجه التحديد إذاو السرية في ظروف معينة،  انتهاكأن قوانين الوالية تتطلب كما أنني مدرٌك ب

 أو إذا كان هناك إشتباه في إساءة معاملة األطفال.  ،اآلخرين على خطرا  على نفسي و/أو بانني اشكلمحلل السلوك 

في تقديم وعالج مشاكل السلوك   ةمتخصص Pediatric Therapy Studio, LLC مؤسسة أنكما أنني فهمت ب

على تلبية إحتياجاتي    عدم قدرتها Pediatric Therapy Studio, LLC وجدتباإلضافة إلى إكتساب المهارات وإذا  

 الى وكالة أو فرد مناسب. الخاصة سيتم إحالتي

 

، والذي يتكون  بتنفيذ تحليل السلوك التطبيقي لخدماتها Pediatric Therapy Studio, LLC مؤسسةتقوم  الخدمات:

مجموعة متنوعة من التقنيات إلستخدامها أثناء العالج. سوف يتم تشجيعك للتدرب على مهارات مختلفة  من 

وقد تُقدَّم  ة عالج ذات أهداف محددة ومحدَّثة وفقا لجداول خطة العالج. وعرضها على الجلسات. سيتم إستكشاف خط

 اذا استدعى األمر.   مكثف،العالج ال توصيات للعالج اإلضافي و/أو لك 

 

عاما ، يلزم مشاركة الوالد/ الوصي/ مقدم الرعاية أثناء جميع الزيارات   14عندما يكون العميل قاصرا  دون سن الـ 

جميع األعمار. مشاركة األُسرة جزء مهم  في مع األطفال  المعلومات محدودة مراعاة للسرية   وستكونمع العميل. 

عاما  إلى توقيع الوالد )أو الوصي القانوني( لتلقي أي شكل   18من العالج. سيحتاج األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

أو   703- 663-4808المتعلقة بالخدمات الى المدير السريري على الرقم  أسئلتكميمكن توجيه    من أشكال العالج.

 info@pediatrictherapystudio.comعلى البريد اإللكتروني 

 _________: _____________________إسم الطفل

 : ___________________ الوالدة / للوالداإلسم المطبوع 

 _____ الصلة: ___________________________

 ____ لتوقيع: ___________________________ا

 ____ التاريخ: ___________________________

يرة ة المستنالموافق  
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 . (FBA)تقييم السلوك الوظيفي  القيام بعمليةطريقة لتقديم أفضل خدمة لطفلك، نود ك

تحديد  و ،التعلمفي خل تتدتقييم السلوك الوظيفي هو عملية جمع المعلومات للمساعدة في التعرف على سلوكيات الطالب التي 

 ، وال يقتصر على ما يلي:  الوظيفي قد يشمل علما  بأن تحليل السلوك السلوكيات. تلكسبب حدوث 

ألوصياء والطالب )إن أمكن(. فيما يتعلق  االمقابالت المكتملة مع المعلم / أو المعلمين، والوالد / الوالدين / الوصي أو  -

 بسلوك الطالب. 

 التقييم الذاتي للطالب(.و، مقاييس تقييم السلوك، تقييم المعلم، اتجعة الملف أدوات جمع المعلومات )على سبيل المثال، مرا -

 .يات الطالب في البيئة المدرسيةمالحظة سلوك -

 جمع البيانات عن سلوكيات الطفل.  -

 
لتحسين   لطالبك  (BIP)جمع المعلومات للمساعدة في تطوير خطة التدخل السلوكي  هوالسلوكيات الوظيفية تحليل  الهدف من

 : على ما يليقتصر تشمل خطة التدخل السلوكي، وال تقد  أدائه ونجاحه في المدرسة.

 كيات اإلشكالية. التدخالت لمنع وتقليل السلو •

 تعليم سلوكيات جديدة ، بديلة ومناسبة. •

 لتقييم فعالية الخطة. لبيانات الجمع المستمر ل •

 خطة السالمة أو األزمة إذا لزم األمر.  •

 

 يوم عمل بعد إنتهاء إجراء التقييم.  15في غضون  اطالعك عليهو FBA م السلوكيات الوظيفيةتقييإكمال  يتم

 . 703-663-4808ى اإلتصال بالمدير السريري على الرقم إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذه العملية، يرج

 على طفلك.  (FBA)يرجى التحقق والتوقيع أدناه لإلشارة إلى ما إذا كنت توافق على تقييم السلوك الوظيفي أم ال 

 تي. البطل /ي لطالب__________ أوافق على إجراء تقييم السلوك الوظيفي  

على طلب   لم نحصل على جواب من الوالدين  لطالبتي.لطالبي/ السلوك الوظيفي   إجراء تقييمال أوافق على __________ 

 التقييم السلوكي. اجراء 

 

 _________: _____________________إسم الطفل

 : ___________________ الوالدة / للوالداإلسم المطبوع 

 _____ الصلة: ___________________________

 ____ لتوقيع: ___________________________ا

 ____ التاريخ: ___________________________

 

 موذج الموافقة على تقييم السلوك الوظيفين
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أفهم أنه يجب التعامل مع جميع المعلومات المتعلقة بتقييم طفلي وعالجه بسرية تامة. لن يتم الكشف عن أي  

موافقة كتابية  الحصول على  دون معلومات تتعلق بالعميل، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، ألي وكالة أو ألي فرد 

صريحة من الوصي القانوني للعميل. بموجب القانون، فإن قواعد السرية ال يتم الحفاظ عليها في ظل الشروط  

 التالية: 

  هنيفعلى الم إساءة أو إهمال قاصر أو معاق أو مسن احتمال حدوث  ،في الشك أو  عن،   إذا تم اإلبالغ .1

 في األمر.  للتحقيقاألطفال والعائالت  إدارةإبالغ المعني 

 

واجب   يكون منمعلومات تُفيد بأن حياة شخص ما في خطر،   ،أثناء سير الخدمات ،إذا تلقى المهني المعني .2

 تحذير الضحية الُمحتَملة. المهني المعني 

 

بأمر من المحكمة،    الشهادة لب من موظفيناطُ ت الُمتعاقدين معنا أو الإذا تم إستدعاء سجالتنا أو سج .3

 لمثول أمام المحكمة لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالعميل. قديم المعلومات المطلوبة أو ا تفمطلوب منا 

 

 __ إسم الطفل: _________________________

  _ : _________________مطبوعا الوالد/الوالدةسم إ

 __________ __________________الصلة: 

 وقيع: ____________________________ الت

 ___ التاريخ: _________________________

 

  

 اإلبالغ عن إساءة إستخدام السرية وكولبروت
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 إلذن بالتصوير / تصوير فيديوا

 

تصوير طفلي  على  Pediatric Therapy Studio, LLC_________________ أُعطي اإلذن والموافقة لـ 

في عروض تقديمية للتدريب  قد تستخدم هذه الصور  ، مدركا  بأن طفلي في الخدمات  اقالتح أثناء   "تصويري"و/أو 

 على التعليم. 

أثناء تسجيل طفلي في   تصويري وال أُوافق على تصوير طفلي و/أو   أعطي إذنأنا ال _________________ 

 الخدمات. 

ء الوجه  إلستخدام صور مل Pediatric Therapy Studio, LLC_________________ إُعطي اإلذن لـ 

 لطفلي من أجل أهداف ترويجية أو تسويقية. 

ء الوجه  إستخدام صور مل ب Pediatric Therapy Studio, LLC_________________ ال أمنح إذنا  لـ 

 لطفلي من أجل أهداف ترويجية أو تسويقية. 

شريط صوتي   و/أو بتسجيل Pediatric Therapy Studio, LLC__________________ إُعطي اإلذن لـ 

طفلي في الخدمات. أفهم أن هذه األشرطة لن تستخدم خارج الشركة وستبقى سرية.    التحاقلي ولطفلي خالل فترة 

ستُستخدم ألغراض تطوير خطط تعليمية وعالجية أكثر فعالية لطفلي ولي أيضا    طةاألشر ن بأ   كما أنني مدرك

 . Pediatric Therapy Studio, LLCلغرض التعليم والتدريب لـ 

  شريط صوتيو/ أو بتسجيل  Pediatric Therapy Studio, LLC__________________ ال أمنح إذنا  لـ 

 . بالخدماتطفلي   التحاقلي أو لطفلي خالل وقت 

 

 __ إسم الطفل: _________________________

  _ : _________________مطبوعا الوالد/الوالدةسم إ

 __________ __________________الصلة: 

 وقيع: ____________________________ الت

 ___ التاريخ: _________________________
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 اتنسيق الخدمت

 

 أذكر عدد ساعات الخدمة في اليوم وتكرار الخدمة )يوميا /أسبوعيا /شهريا (، ا  من الخدمات التاليةإذا كان طفلك يتلقى أي 

 

 إسم طبيب األطفال: _____________________________________________ 

 إسم عالم النفس التربوي: __________________________________________ 

 إسم طبيب األعصاب: ____________________________________________ 

 إسم الرعاية / المدرسة: ___________________________________________ 

 

 __________خدمات التعليم الخاص 

 (CW_TCM)__________ إدارة الحاالت التي تستهدف رعاية الطفل 

 __________ ُمساعد العناية الشخصية 

 (MH_TCM)__________ إدارة الحالة المستهدفة للصحة العقلية 

 __________ العالج الترفيهي

 __________ طبيب نفس 

 طبيعي__________ عالج  

 __________ عالج النُطُق 

   وظيفي__________ عالج 

 _____________ __________ نوع آخر _______________________________

 

 إذا كانت عائلتك ال تتلقى حاليا  خدمات العالج النفسي، فهل هذا شيء تهتم به؟ **

 أدناه:  جابتكاإلشارة إلى إيرجى 

 __ ال _________ ربما الحقا  __ نعم _______

 

 __ إسم الطفل: _________________________

  _ : _________________مطبوعا الوالد/الوالدةسم إ

 __________ __________________الصلة: 

 وقيع: ____________________________ الت

 ___ التاريخ: _________________________
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أي تغطية تأمينية على أساس شهري. سيتم إرسال الفاتورة في بداية  من المتوقع أن يدفع العمالء الذين ليس لديهم •

إلستيعاب الصعوبات المالية  ج مقياس متدر تطبيقالشهر التالي إلستالم الخدمات مع توقع الدفعة بنهاية الشهر. يمكن 

 كل حالة على حدة.  وتعامل

  ،نتأمي المعلومات الصحيحة والكاملة عن العن توفير  ال  العميل مسؤويكون : غطية تأمينيةالذين لديهم تلعمالء ا •

 غضون خمسة أيام عمل. في ،طيتهمتغ  ريفي حالة تغي ،درة لهمالصا بطاقة التأمين توفير و

كمزودي معتمدين وأننا تغطيك، التي  شبكة التأمين   ضمنمؤسستنا مشمولة  من أنتأكد أن ت  المهم بالنسبة لكمن  •

  يهم. خدمات لد

النماذج الالزمة وتقديمها، وسيتم إصدار  ، من الضروري إكمال تأمينكشركة  لدى كانت مؤسستنا معتمدة حاليا  ذا إ •

 . في حالة تواجدها فواتير التأمينات الثانوية 

وقت  تأمينه الصحي خطةيتحمل العميل مسؤولية دفع أي دفعة مشتركة أو أي جزء من الرسوم كما هو محدد في  •

 الزيارة. 

وقت الزيارة. يجب  أي خدمات طبية ال تغطيها خطة التأمين الفردية هي مسؤولية العميل و السداد بالكامل مستحق  •

شركة التأمين )رقم الهاتف موجود على بطاقة  منين لدى المؤدة من قبل قسم خدمات ومعالجة قضايا التغطية المحد

 التأمين بالخلف(.

العميل مسؤول عن ضمان تقديم أي إحاالت مطلوبة للعالج الى العيادة وقت الزيارة. قد يتم إعادة جدولة الزيارات  •

 ماليا  بسبب عدم وجود اإلحالة. أو قد يكون المريض مسؤوال  

، أو برامج  نحتفظ بالحق في فرض رسوم على إستكمال النماذج والخطابات والرسائل. على سبيل المثال، التأمين •

 ، ونسخ السجالت.مختلفة

 أو بموجب إتفاقية خطة سداد/دفع إلى وكالة تحصيل خارجية.  ملأي رصيد مستحق لم يتم دفعه بالكا  ليحوّ قد  •

ساعة على األقل   24يتم فرض رسوم "عدم الحضور" / اإللغاء الُمتأخر على العمالء الذين ال يقدمون إشعارا  قبل قد  •

إللغاء المواعيد المجدولة أو الذين يفشلون في الحفاظ على المواعيد المجدولة دون اإلتصال بـسكرتير الجدولة أو 

 الطبيبب. 

 

 __ إسم الطفل: _________________________

   _: _________________ مطبوعا  الوالد/الوالدةسم إ

 __________ __________________ الصلة: 

 وقيع: ____________________________ الت

 ___ التاريخ: _________________________ 

 

 المسؤولية الماليــة 
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عميل  الخاصة بال خصوصيةال إستخدام المعلومات الصحية  يمكن كيف: يصف هذا اإلشعار الخصوصية حول ممارسات إشعار

 . يرجى مراجعتها بعناية. المعلوماتيمكن للعميل الوصول الى هذه  والكشف عنها وكيف
 

جمع المعلومات الطبية الخاصة و/أو التي يُحتمل أن تكون حساسة ها تأنب Pediatric Therapy Studio, LLCتدرك شركة 

حول كل عميل و/أو عائلة العميل. نسمي هذه المعلومات "المعلومات الصحية المحمية". هذا  اإلشعار يشرح حقوق  

 والكشف عنها. المعلومات الصحية المحمية Pediatric Therapy Studio, LLC تستخدم تناول كيفخصوصية العميل وي

 

   هبها أويفرضأو تكشف عن المعلومات الصحية المحمية ما لم يُسمح  Pediatric Therapy Studio, LLCال تستخدم شركة 

 القانون.   عليها 

 
بالقوانين التي تهدف إلى تأمين خصوصية العميل المحمي   Pediatric Therapy Studio, LLCيجب أن تلتزم شركة 

عندما نستخدم المعلومات الصحية المحمية أو   .(HIPPA)والمساءلة التأمين الصحي   نقل بإسم قانونن وتُعرف هذه القواني

الحد األدنى الذي نراه ضروريا    ال يتعدىعنه بحيث مستوى اإلفصاح  وه إستخدام الحد مننكشف عنها، سنبذل قُصارى جهدنا  

أن أحكام الخصوصية الموضحة في هذا اإلشعار ال تنطبق على المعلومات  ةيرجى مالحظ  لتحقيق الغرض المقصود.

 هوية العميل أو أي شخص آخر.  تذكر الالتي  الصحية

 

أو لتلقي نسخة أخرى  ،Pediatric Therapy Studio, LLC تبعة فيات الخصوصية المممارس لمزيد من المعلومات حول

 من هذا اإلشعار، يرجى اإلتصال بـ: 

Pediatric Therapy Studio 
8221 Old Court Road, Suite 105 

Vienna, VA 22182 
 

  www.pediatrictherapystudio.comرة موقعنا على اإلنترنت ايأو قم بز

 

 

 __ إسم الطفل: _________________________

   _: _________________ مطبوعا  الوالد/الوالدةسم إ

 __________ __________________ الصلة: 

 وقيع: ____________________________ الت

 ___ التاريخ: _________________________ 

 

 (HIPAA)ة التأمين الصحي والمساءل نقلقانون 

 

about:blank
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 المحمية صحية معلومات اللا

ج أو ر والمستقبل لحالة الصحة العقلية أو العالعن العميل تتعلق بالماضي والحاض المعلومات الصحية المحمية هي معلومات 

 ف الزبون.  الدفع مقابل العالج الذي يمكن استخدامه لتعري

 

 Pediatric Therapyبل قِ  من ي معلومات سواء كانت شفهية أو مسجلة بأي شكل، تّم انشاؤها أو تّم استالمهيتضمن ذلك أ

Studio, LLCإللكترونية أو المعلومات الواردة بأي وسيلة أخرى يمكن من خاللها تحديد هوية . يتضمن هذا ايضا المعلومات ا

تلقي   رط، وستتوقف جميع عمليات الكشف المستقبلية. قد تشتاء هذه الموافقة كتابيا  في أي وقتريض إلغ. يجوز للمالعميل

 هذه الموافقة.  جا  بديال  بناء على إبطال عال

 أن:  يدرك المريض  

 الصحية. الرعاية ت لعمليا ات أو مية أو استخدامها للعالج أو لدفع مستحقصحية المح د يتم الكشف عن المعلومات الق -

 . يحق لكل مريض اإلطالع عليهارسات الخصوصية ا  بممإشعار المؤسسةلدى  -

 ارسات الخصوصية تغيير إشعار ممتحتفظ المؤسسة بحق  -

 .زمة على الموافقة على تلك القيودلة غير مُ المؤسس اال أن المعلومات الخاصة به،يحق للمريض تقييد استخدام  -

 

 __ إسم الطفل: _________________________

   _: _________________ مطبوعا  الوالد/الوالدةسم إ

 __________ __________________ الصلة: 

 وقيع: ____________________________ الت

 ___ التاريخ: _________________________ 
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 موسستنا ل HIPPAخصوصية ال قرار بإستالم إشعار إ

 

 في مكان آمن. معلوماتك الطبية   حفظ بموجب القانون Pediatric Therapy Studio, LLCمطلوب من الـ 

 

 هذه المعلومات قد تشمل: 

 

 أي مقدم رعاية صحية آخر. أو   مالحظات من طبيبك أو معلمك •

   تاريخك الطبي. •

 برية والطبية. تنتائجك المخ •

 مالحظات العالج.  •

 معلومات التأمين.  •

 

يمكن رؤيته من خالل  ونحن مطالبون بموجب القانون أن نعطيك نسخة عن إشعار الخصوصية الخاص بنا. هذا  

 تحميله من موقعنا اإللكتروني على اإلنترنت.  

 

إستخدام معلوماتك الصحية ومشاركتها، كما يخبرك كيف يمكنك إلقاء نظرة على   تمي يخبرك هذا اإلشعار كيف 

 معلوماتك والتعليق عليها. 

 

ح بأنه قد تم إعطاؤك نسخة من   . الخصوصية إشعاربتوقيعك على هذه الصفحة، فأنت تَُصّرِ
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 تفويض نموذج 

 

 Pediatricبأنه يحق لـ   وأدرك.  مقد تلقيت، قرأت وفهمت إشعار ممارسات الخصوصية الخاص بكل -1

Therapy Studio, LLC وأنه من الممكن أن   ،تغيير إشعار ممارسات الخصوصية من وقت إلى آخر

 حالية من إشعار الممارسات الخاصة. في أي وقت في مكتبها للحصول على نسخة  لمؤسسةأتصل بهذه ا

تستحق الرسوم الشهرية في    ABAأفهم أن رسوم الخدمات المقدمة تستحق الدفع في نهاية كل جلسة وأن   -2

 غضون خمسة أيام من تاريخ الفاتورة المكتوبة. 

ص على  اُدرك أنه سيتم إرسال فاتورتي للخدمات عبر البريد اإللكتروني الى العنوان الذي قدمته ما لم ين  -3

 خالف ذلك. 

لتقديم التقييم والعالج والخدمات اإلستشارية للعميل   Pediatric Therapy Studio, LLCأعطي اإلذن لـ  -4

 المذكور أدناه. 

الذي  تقدم الإذنا  للتواصل معي عن جلسات العالج و Pediatric Therapy Studio, LLCأفهم أنني أمنح  -5

 عبر البريد اإللكتروني.   طفلييحرزه  

على وصول الى بوابة الوالدين )رابط لألهل( حيث يمكنهم قراءة المالحظات السريرية  سيحصل كل عميل   -6

 الخاصة بأطفالهم، خطة الرعاية والتقييم والتقرير المرحلي 

 

 ______________  عنوان البريد اإللكتروني )رابط األهل( للوالد لبوابة الوالدين: 

 

 لقد قرأت السياسة أعاله واُوافق على اإللتزام بها. 

 

 _______________________________ 

 اإلسم المطبوع للوالد / مقدم الرعاية / الوصي: 
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 اإلفصاح عن معلومات التأمين 

 

 __________ إسم الطفل: ______________________________________

 تاريخ الميالد: _______________________________________________ 

 التأمين األولي: ______________________________________________ 

 التأمين الثانوي: ______________________________________________ 

 ________________________________________________ إسم المؤمن:  

 لمؤمن: ___________________________________________ ا ميالد تاريخ 

 

أو الشيكات أو بواسطة بطاقات اإلئتمان الرئيسية  ع النقدي، بالدف نقبل  وقت تقديم الخدمات.يجب أن يتم الدفع  -1

 (Visa or Mastercard, and Discover ديسكوفر، و)فيزا، ماستركارد 

علما  بأن التأمين  دوالر )ستون دوالر أمريكي(،  60رسوم اإللغاء لدينا هي    ساعة. 24غاء المواعيد قبل يجب إل -2

   اإللغاء.  مصاريف  مليتحال 

   العميل عن حضورها.التي يتخلف مواعيد السيتم فرض رسوم العالج بالكامل على جميع  -3

 دوالر )أربعين دوالر أمريكي(   40تتحمل الشيكات الُمرتجعة رسوما  إضافية مقدارها  -4

 يوما .   90اتير غير المسددة إلى قسم التحصيل بعد  ل الفوتُرس -5

 

 

وجميع   وأقبل المسؤولية القانونية عن أّيٍ ، إصدار الفواتير مقابل الخدمات المقدمة  فورأُوافق على دفع جميع الرسوم 

 الرسوم المتستحقة عن المريض أعاله. 

 

 __________________________ 

 إسم الوالد / مقدم الرعاية / الوصي 
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 التأمين فويضنموذج ت

 

  صحيةخدمات الالطلب بتقديم  Pediatric Therapy Studio, LLC مؤسسة ،بموجبه ،أنا الموقع أدناه  ،اُفوض

 بالنيابة عني. 

 

كذلك  لمؤسسة ا  خُولأو  ،فيما يتعلق بالتغطية التأمينية الخاصة بي صحيحة متها دقأقر بموجبه بأن المعلومات التي  

  طلب آخر ذي صلة أي  ب طلب أوعلقة بهذا الالمتلك المعلومات الطبية ذ أي معلومات ضرورية بما في بإعطاء  

اإلجتماعي  لضمان اإدارة  إلى  Medicareمن برنامج   Bخطة )او في حالة أو في حالة  المذكورة أعالهبالفواتير 

 .مين الصحيتوفر لي التأ التي تمويل الرعاية الصحية و/أو شركة التأمين إدارة و

 

 أيام.  10أوافق على تحديث معلومات التأمين الخاصة بي في حالة تغييرها في غضون  

 

أصرح بإستخدام نسخة من هذا التفويض بدال  من األصل. ممكن إلغاء هذا التفويض إما من قبلي أو من قبل اإلسم  

 وقت كتابيا . المذكور في أي 

 

 Pediatric Therapyالطبية المصرح بها إما لي أو لمن ينوب عني في   معالجةالتكاليف أطلب أن يتم دفع  

Studio, LLC   مزود طبييبيألي خدمة مقدمة لي أو . 

 

 ___________________________ 

 اإلسم المطبوع لألهل / مقدم الرعاية / الوصي 
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 سياسة المواعيد واإللغاء

 

   لها.  /له خصيصا  حجزتُ   عالج،ة للص ساعات محددخصّ ل تُ ! لكل طف لترى التقدم في العالج، يجب أن نرى طفلك

 إذا كنت بحاجة الى إلغاء أو تغيير الوقت، يجب إبالغنا في أسرع وقت ممكن.  

 

  8الساعة  و فيقبل أ، يجب أن نتلقى مكالمة أإللغاء  اإللغاء رسومساعة ولكن لتجنب دفع  24يفَضَّل اإللغاء قبل 

 على رقم المكتب. صوتية  الة رجى ترك رسصباحا  من يوم الجلسة المقررة. يُ 

 

صباحا ، سيتم تحصيل سعر الجلسة بالكامل.   8عدم الحضور في الموعد أو تلك المواعيد التي تمَّ إلغاؤها بعد الساعة  

 سارية.  تبقىلكن رسوم اإللغاء المتأخر   ،ا نشجعه، وهذا أمربديلة للتعويض عنها  جلسةونُشجع على أخذ 

 

ولذلك فإننا في الحاالت التي ال  في تشجيع الحضور!   متشددونفلك يحرز تقدما ، لذلك نحن نحن نحب أن نرى ط

نوقف العالج أيضا  عندما تحدث كما أننا   جه.عالننهي ، لإللغاءبدون االتصال  جلسات ثالثةيحضر فيها العميل 

 اإللغاءات المتكررة دون إعادة الجدولة. 

 

 . %85  والضروري هالحضورمعدل  

 

التنسيق شْي جيد. إذا تم التعويض عن ما مضى خالل أسبوعين من تاريخ اإللغاء، لن يتم إحتساب الموعد الُملغى  

 المسموح به لطفلك.  الغياب ضمن

 

معالج مهني   رؤيةعتقد بأن  ن، عند حدوث ذلك مع معالج مختلف. اال ة غير ممكنا عن جلسة ملغاقد يكون التعويض  

ومساعدة طفلك على تحمل التغييرات / تشجيع  هي فرصة رائعة إلكتساب أفكار جديدة مختلف   طقيأو معالج ن

 المرونة. 

 

جميعا  )المعالجين،   تم تطويرها للمساعدة في الحفاط علينا ، حيثيرجى أخذ العلم بسياستنا المرضية الجديدة

 العائالت، العمالء، األشقاء، إلخ( أصحاء ومتعافون لهذا العام!

 

 قبل مدة أسبوعين لجميع المرضى.  ا  إنهاء العالج، يلزم تقديم إشعار  تإذا قرر
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ذكر لألحوال   تجد أي األحوال الجوية السيئة، يُرجى مراجعة موقعنا على اإلنترنت أو اإلتصال بالمكتب. إذا لم  في

معالجك بإعادة    عملسي الحضور،  ىوفي حالة عدم القدرة عل  كما هو ُمقرر.ستسير لجلسات الجوية،  هذا يعني بأن ا 

 قدر اإلمكان.    جدولة ما فاتك

 

 لقد قرأت السياسة أعاله وأوافق على اإللتزام بها. 

 

 

_________ _________________ 

 االسم المطبوع للوالد / مقدم الرعاية / الوصي 
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 إقرار بإستالم كتيب ولي األمر 

 

 هذا إقرار بأنني إستلمت، قرأت وفهمت كتيب الوالدين بالكامل.

 

 إسم الطفل: _______________________________________________ 

 

 ________________________________________ إسم ولي األمر مطبوعا : 

 

 الصلة: __________________________________________________ 

 

 التوقيع: __________________________________________________ 

 

 التاريخ: __________________________________________________ 

 

 


