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أعزاءنا الوالدين!

الجيدة  للحياة  الِقَطع  لعبة   - العملي  الكتاب 
عائالت  مع  بالتعاون  مرحلتين  خالل  من  نشأ 

الهدف  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  األطفال 

التخطيط  كيفية  بشأن  العثور عىل وسائل  هو 

للخدمات من أجل دعم رفاهية الطفل والعائلة 

من أجل حياة مالئمة وجيدة.

 )Palapeli ( الِقَطع  لعبة  العملي  الكتاب 

مخصص لمساعدتكم عندما تستعدون إلعداد 

خطة الخدمات. استعدادكم يُعتبر ُمهًما، ألنكم 

المتعلقة  األمور  بخصوص  األفضل  الخبراء 

بإمكانكم  الذين  فقط  أنتم  وعائلتكم.  بحياتكم 

لكم  بالنسبة  المهمة  األمور  هي  ما  تعرفوا  أن 

وما هو نوع الحياة الجيدة التي تُناسب عائلتكم. 

وجهات  تُجّمع  الجيدة  للحياة  الِقَطع  لعبة 

المعيشي  بخصوص وضعكم  كلها  العائلة  نظر 

وأهدافكم.  وأحالمكم  ورغباتكم  واحتياجاتكم 

ئلة  لعا ا مع  مًعا  األشياء  بهذه  نفكر    عندما

كلها، فإنه يتم حينئذ االستماع إىل صوت كل 

شخص. وفي نفس الوقت من الممكن العثور 

عىل أمور جديدة ُمفاجئة!

للحياة  الِقَطع  لعبة  األوىل من  الطبعة  صدرت 

تم  التي  للردود  وفقاً   .2014 سنة  الجيدة 

فإن  الِقَطع،  لعبة  بخصوص  عليها  الحصول 

التفكير والحديث المشترك قد عزز من موارد 

االمور  في  تحكمها  ومن  العائلة  لدى  القوة 

في  لخدمات  ا دور  اتضح  لقد    لمعيشية. ا

من  الهدف  أن  تحديد  تم  عندما  العائلة،  حياة 

تنظيمها هو دعم الحياة الجيدة.

الِقَطع ُمحّدثة،  أيديكم اآلن لعبة  توجد بين 

ورشات  ألعمال  كنتيجة  نشأت  أنها  حيث 

Minua kuul-(  العمل لمشروع االستماع إلي

laan(. لعبة الِقَطع الجديدة تلفت االنتباه بقدر 
كبير إىل توضيح األهداف وتمنح حيزاً بقدر أكثر 

من السابق إلعداد الخطط الخاصة بالشخص. 

في  شاركت  التي  للعائالت  جزيالً  شكراً 

تطوير لعبة الِقَطع وللشركاء اآلخرين الذين تم 

التعاون معهم!

لعبة  مع  لحظات سعيدة  لكم قضاء  نتمنى 

الِقَطع التي تم تحديثها!

)Miina Weckroth( ميينا ويكروث
لديها احتياجات  التي  العائالت   جمعية 

ياتينين  المسجلة  الجمعية  خاصة 

)Jaatinen(
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الِقَطع  لعبة  فكرة 

كلها  العائلة  نظر  وجهات  تُجّمع  الِقَطع  لعبة 
واالحتياجات  لمعيشي  ا لوضع  ا بخصوص 

والرغبات واألهداف.

تتناقش العائلة من خالل لعبة الِقَطع بشأن 

َمن نَحن وما هو المهم بالنسبة لنا. كيف نُريد 

حياة  عيش  بإمكاننا  كيف  حياتنا؟  تكون  أن 

بالتفكير  بالفعاليات؟  القيام  خالل  من  جيدة 

عنها  والحديث  ومناقشتها  االسئلة  هذه  في 

من  ونزيد  ئلة  لعا ا لدى  لقوة  ا رد  موا نُعزز 

شعورها بسيطرتها عىل األمور المعيشية. من 

الممكن من خالل لعبة الِقَطع أيضاً االستعداد 

إلعداد خطة الخدمات. 

نُسجّل في لعبة الِقَطع في كل مرة وجهات 

لعبة  قطع  تعبئة  عند  لعائلة.  وا الطفل  نظر 

بحرية  ر  األفكا تطوير  لممكن  ا فمن  لِقَطع  ا

فقط  ُمخصصة  الِقَطع  لعبة  أن  حيث  تامة، 

لعبة  تجميع  عند  الخاص.  العائلة  الستعمال 

لممكن  ا من  فيكون    ، ية لنها ا في  لقطع  ا

العائلة وأهدافها بشكل كلي. استيعاب حياة 

الِقَطع من أجل  نقوم بإعداد ُملخص عن لعبة 

من  العائلة  تقوم  حيث  للخدمات،  التخطيط 

بخصوص  لرئيسية  ا ء  األشيا بتجميع  خالله 

للخدمات. التخطيط 

مع  بالتعاون  الخدمات  خطة  إعداد  يتم 

عامل  مع  أو  الخدمات  ُمرشد  ومع  العائلة 

ئلة  لعا ا   ن مكا بإ   . عية جتما ال ا ت  ما لخد ا

بمساعدة الُملخص التعبير عن وجهات نظرها 

وأهدافها بخصوص خطة الخدمات، والتي من 

لتدعم  للخدمات  التخطيط  عليها  بناًء  الممكن 

الخدمات  ُمرشد  يجلب  كلها.  لعائلة  ا حياة 

أعمال  إىل  االجتماعية  الخدمات  عامل  أو 

خالل  من  المهنية  ومهارته  معرفته  التخطيط 

وعلمه  الدعم  وبفعاليات  بالخدمات  معرفته 

المتوفرة. الخيارات  بمختلف 

للتعاون خطة خدمات  نهائية  كنتيجة  ينشأ 

ُمصممة خصيًصا لتلّبي االحتياجات واألهداف 

الفردية للطفل واألسرة.
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األجزاء األربعة 
الِقَطع  للعبة 

1: عائلتنا  الجزء 
العائلة  أفراد  عروض  القسم  هذا  في  نجمع 

ومعالم القوة ونُناقش، األمور المهمة بالنسبة 

ئلة. للعا

2: حياة جيدة اآلن وفي المستقبل الجزء 
تُحدد  الجزء  تم تجمعيها في هذا  التي  االفكار 

األهداف واالتجاه للتخطيط للخدمات. نُخطط 

للعائلة  الجيدة  الحياة  تدعم  بحيث  للخدمات 

تُناسبها. والتي 

3: الوضع الحالي: الجزء 
نُناقش في هذا الجزء نوعية الحياة في الوقت 

الحاضر. 

وما  جيد،  بشكل  تسير  التي  األشياء  هي  ما 

التي نرغب بتغييرها؟ هي األشياء 

الجزء 4: تدقيق األهداف وخطة الفعاليات
من  العائلة  نظر  وجهة  الجزء  هذا  في  نجمع 

نحو  الحالي  الوضع  من  ننتقل  كيف  ناحية، 

الجيدة. الحياة 

لتجميع  نصائح 
الِقَطع لعبة   

الِقَطع، جزء واحد 	  قوموا بتعبئة أجزاء لعبة 

في كل مرة

الخاصة 	  النظر  بتسجيل وجهة  قوموا 

بكل فرد من أفراد العائلة وكذلك األفكار 

كلها. للعائلة  المشتركة 

للكتابة قد 	  الحيز الُمخصص  إذا كان 

انتهى، فواصلوا عىل ورقة أخرى.

تبدو طبيعية 	  التي  العمل  اختاروا طريقة 

للعائلة. بالنسبة 

األهم هو أن يتم التعامل مع ُمختلف 	 

المواضيع، وأن يتم تدوين األفكار 

بها. المتعلقة 

واحلموا!	  تمّنوا 
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1: عائلتنا الجزء 

نجمع في هذا القسم عروض أفراد العائلة ومعالم القوة ونُناقش، 
للعائلة. بالنسبة  المهمة  األمور 

َمن نحن؟

عائلتكم؟ 	  تتكون  ممن 

ما هي عناصر القوة التي لدى 	 

كل فرد من أفراد العائلة؟

ما هي عناصر القوة التي 	 

كعائلة؟  لديكم 
كل واحد مّنا لديه

خصائص ومهارات

 بإمكاننا أن نفخر بها.
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األناس المهمون

بالنسبة 	  المهمون  األناس  هم  من 

؟ ئلتكم لعا

يكونوا 	  أن  الممكن  المهمون من  الناس 

األقارب أو األصدقاء أو المعارف أو 

أناس آخرين. عىل سبيل  أو  الجيران 

يُساعدون في  الذين  أولئك  المثال، 

يدعمونكم  أو  اليومية  الحياة  تسيير 

بخالف ذلك. 

المهمة األشياء 

ما هي األشياء التي تجعلكم فرحين أو 	 

سعداء؟

بالنسبة لكل فرد 	  ما هي األشياء المهمة 

من أفراد العائلة؟

للعائلة كلها؟	  المهمة  ما هي األشياء 

تُعتبر ُمشتركة 	  هل هناك أشياء مهمة 

المثال  أفراد عائلتكم، عىل سبيل  لبعض 

المشتركة؟ الهوايات 
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الجزء 2: حياة جيدة 
اآلن وفي المستقبل

وفي  اآلن  للعائلة  الجيدة  الحياة  نوع  هو  ما  الجزء،  نُناقش في هذا 
المستقبل. هذا الجزء يُحدد األهداف لخطة الخدمات. تعريف العائلة 

الخدمات  تدعمه  ألن  نخطط  الذي  الهدف  هو  الجيدة  للحياة  نفسها 

وفعاليات الدعم.

الحياة الجيدة هنا واآلن

كيف تكون حياة العائلة عندما تكون االمور جيدة 	 

وبإمكانكم القول أن الحياة جيدة؟ ما هي األشياء 

أثناء الحياة اليومية؟ التي تكون حاضرة 

الِقَطع. كيف 	  للعبة  السابقة  القطع  استفيدوا من 

أثناء  لعائلتكم  بالنسبة  المهمة  األمور  تظهر 

الحياة اليومية الجيدة ومن خالل الحياة؟

يُعتبر صعًبا، فبإمكانكم 	  البدء  إذا كان 

التالية: المساعدة  األسئلة  تجريب 

عندما تستيقظون غداً صباًحا، تكون كل األمور جيدة  	

وحياة عائلتكم جيدة. أوصفوا كيف ستكون الحياة غداً.

الطبيعية جداً. كيف  	 اليومية  الحياة  ناقشوا امور 

اليوم عندما يسير بشكل جيد؟ يسير 

وتمّنوا!	  احلموا 

10



المستقبل حياة جيدة في 

عائلتكم عىل سبيل 	  كيف ستكون حياة 

أو بعد سنتين  القادمة  المثال السنة 

عندما تكون االمور جيدة والحياة جيدة؟

التي ترغبون بها لعائلتكم 	  ما هي األشياء 

المستقبل؟ ولكل فرد منها في 

ُمعينة في حياتكم؟ 	  هل ستحدث تغيرات 

عىل سبيل المثال سوف يبدأ الطفل 

الدوام في حضانة األطفال أو في المدرسة 

العائلة  تنتقل  تعليمه؟ سوف  أو سيبدأ 

أو أحد أفراد العائلة إىل بيت جديد؟

يُعتبر صعًبا، فبإمكانكم 	  البدء  إذا كان 

التالي: الُمساعد  السؤال  تجريب 

ُمعين  	 يوم  صباح  في  ستستيقظون  عندما 

بعد سنتين، فإن كل  أو  القادمة  السنة 

يرام وحياتكم ستكون  األمور ستكون عىل ما 

حينئذ؟ الحياة  كيف ستكون  جيدة.  حياة 

ُمعين  	 يوم  صباح  في  ستستيقظون  عندما 

بعد سنتين وقد حدث  أو  القادمة  السنة 

بدء  المثال  )عىل سبيل  الحياة  تغيير عىل 

دوام الطفل في المدرسة( فإن كل شيء 

تسير  كيف  جيد.  بشكل  قد سار  سيكون 

األمور اآلن؟
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 الجزء 3:
الوضع الحالي:

الوقت  في  الحياة  نوعية  الجزء  هذا  في  نُناقش 
الحاضر. 

االمور  بخصوص  كاملة  تكوين صورة  هو  الهدف 

التي تسير بشكل جيد لدى العائلة من اآلن، وما هي 

األشياء التي ترغب العائلة بأن تطرأ عليها تغييرات.

الوضع الحالي:

ناقشوا، كيف حال العائلة كلها وحال كل فرد من 	 

أفراد العائلة.

كيف تسير الحياة مًعا وبشكل ُمنفصل؟	 

ما هي األشياء التي عىل ما يرام من اآلن؟ ما 	 

هي العوامل أو األشياء أو األناس الذين يدعمون 

من اآلن الحياة الجيدة لعائلتكم؟ 

بإمكانكم عىل سبيل المثال وضع عالمة )+(  	

ناحية تلك األشياء، التي تسير بشكل جيد في 

الوقت الحاضر.

ما هي األشياء التي ال تسير بشكل جيد؟ ما هي 	 

األشياء المتوجب التعامل معها بشكل مختلف؟

بإمكانكم عىل سبيل المثال وضع عالمة  	

)-( ناحية تلك األشياء التي ترغبون بإجراء 
عليها تغييرات 
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 الجزء 4:
تدقيق األهداف وخطة 

الفعاليات

القطع الست للعبة الِقَطع جاهزة اآلن، وحان 
الفعاليات.  خطة  إعداد  في  للشروع  الوقت 

نقوم في البداية بتدقيق األهداف وتجسيدها، 

ونناقش بعد ذلك كيفية تحقيق األهداف. ما 

هي األشياء التي بإمكانكم القيام بها بأنفسكم 

التي  األشياء  هي  وما  األمور؟  لتعزيز  كعائلة 

تحتاجون بخصوصها إىل مساعدة اآلخرين؟

بإمكانكم  لنقاش،  ا ثناء  أ مساعد  كشيء 

قمتم  لتي  ا   لِقَطع ا   لعبة بقطع    نة الستعا ا

القطع  فصل  أردتم    إذا بإمكانكم    . بتعبئتها

أن  الممكن  من  هذا  الطاولة.  عىل  وتجميعها 

يُساعد عىل استيعاب األمر بشكل كلي.

جعل األهداف أكثر دقة

جزء  في  تسجيلها  تم  التي  األحالم  أو  اآلمال 

)حياة جيدة اآلن وفي المستقبل( تعمل عىل 
من  وتُحِييَها.  بها  المرغوب  التغييرات  توجيه 

وتجسيدها  دقة  أكثر  األهداف  جعل  الُمفيد 

بعد  الُمفّضل  من  الفعاليات.  خطة  أجل  من 

فرعية  أهداف  إىل  األهداف  تقسيم  ذلك 

أصغر.

ما هي األهداف األكثر أهمية في الوقت 	 

الحاضر؟

ما هي األهداف الفرعية األكثر فعالية؟	 

ما هي األشياء الملموسة التي نعرف من 	 

أننا نعيش حياة جيدة؟ خاللها 

يُعتبر صعًبا، فبإمكانك 	  البدء  إذا كان 

الُمساعد: السؤال  ُمناقشة 

ما هي األشياء الملموسة التي  	

المقربون من  سيالحظ األشخاص 

بأن عائلتكم تعيش حياة جيدة؟ خاللها، 

من  نه  أ ثبات  إ األحيان  بعض  في  يحدث 

الصعب تحقيق الهدف أو أنه يكون غير مالئم 

من  أنه  تذكر  حينئذ  المهم  من  ذلك.  بخالف 

القيام  ويُفضل  الهدف،  من  التحقق  الممكن 

بذلك مع الوقت.

بأنفسنا؟ فعله  بإمكاننا  ماذا 

ما هي األشياء التي بإمكانكم القيام بها 	 

إنجاز األهداف؟  لتعزيز  بأنفسكم كعائلة 

ماذا بإمكان كل فرد من افراد العائلة أن 	 

؟ يفعله

ما هو الشيء الذي من الممكن أن 	 

تفعلوه أوالً؟

ما هي األشياء التي قمتم بها لتعزيز 	 

األمور، لربما دون أن تالحظوا ذلك؟ 

14



نحتاج إىل المساعدة والدعم

التي تحتاج عائلتكم 	  ما هي األشياء 

بشأنها إىل مساعدة اآلخرين؟

من هو أو من هم الذين 	 

عائلتكم؟ مساعدة  بإمكانهم 

ما هي األشياء التي بإمكانكم الحصول 	 

عىل المساعدة بشأنها من األشخاص 

أو من أصدقائكم  الُمقربين منكم 

أو من معارفكم أو من األشخاص 

لكم؟ بالنسبة  المهمين  اآلخرين 

ما هي األشياء التي تحتاجون بشأنها 	 

إىل فعاليات الدعم وإىل الخدمات؟

األشياء الصغيرة 

واألفعال البسيطة من 

الممكن أن يكون لها 

 تأثير كبير.
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لُملخص ا

عندما تكون عائلتكم راضية عن جميع قطع لعبة الِقَطع، تكون لعبة الِقَطع 
جاهزة. حان الوقت إلعداد الُملخص.

إعداد الُملخص يُعتبر أمراً ضروريًا، ألنه

عند عرض األمور باختصار وبشكل ُمكثف وااللتزام بالموضوع، فإن 	 

أكثر سالسة. تداولها يُصبح 

العائلة لديها الحق في الخصوصية الخاصة بها. ال توجد حاجة لعرض 	 

السلطات. للعائلة عىل  الداخلية  جميع األمور 

تلك  أي  الملخص،  في  العمل  أثناء  تبينت  التي  األمور  بتلخيص  قوموا 

والتي  للخدمات،  التخطيط  ناحية  من  مهمة  بأنها  تعتبرونها  التي  األمور 

االجتماعية. الخدمات  عامل  ومع  الخدمات  مرشد  مع  بمناقشتها  ترغبون 
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معلومات إضافية عن 
للخدمات  التخطيط 

لِقَطع  ا   لعبة ل  خال من    ئلة لعا ا   ن مكا بإ

لعبة    لخدمات. ا   خطة د  إلعدا د  االستعدا

ئلة  لعا وا الطفل  نظر  وجهات  تُجّمع  لِقَطع  ا

الحتياجات  وا لمعيشي  ا لوضع  ا بخصوص 

هذا  عىل  بناًء  بإمكاننا  واألهداف.  والرغبات 

الحياة  لتدعم  للخدمات  التخطيط  األساس 

كلها.  للعائلة  الجيدة 

ت  ما لخد ا   مختلف   ن تكو   ما   لباً غا

الحياة  ناحية سير  الدعم مهمة من  وفعاليات 

خاصة  احتياجات  لديه  الذي  للطفل  اليومية 

والخدمات  الدعم  فعاليات  هدف  ولعائلته. 

احتياجات  لديه  الذي  الطفل  رفاهية  هو دعم 

ة  وا لمسا وا فؤ  لتكا ا   ز إلنجا ئلته  وعا خاصة 

والعدل.

ونة  لمتعا ا لجهات  ا و لخدمات  ا نت  كا   ا ذ إ

اليومية  الحياة  تبدو  أن  الممكن  فمن  كثيرة، 

األمور  تنظيم  العائلة.  نظر  وجهة  من  ُمرتبكة 

اليومية  القوة  موارد  يستنفذ  الحالة  هذه  في 

إعداد خطة خدمات  المهم  لذلك من  للعائلة. 

بحيث  الوضع  يكون  أن  هو  الهدف  واضحة. 

لدعم  ا ليات  وفعا للخدمات  لتخطيط  ا يتم 

ئلة  لعا ا و لطفل  ا   ويستطيع   جح، نا بشكل 

وأن    بهم، لخاصة  ا تهم  حيا لعيش  لتركيز  ا

الخدمات  لتنظيم  لُمستخدم  ا الوقت  يكون 

أقصر وقت ممكن.  اليومية  الحياة  أثناء 

القسم    هذا في  إضافية  معلومات  تُوجد 

خطة  وإعداد  للخدمات  التخطيط  بخصوص 

الخدمات.
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إعداد خطة 
الخدمات 

نونية  قا وثيقة  عن  رة  عبا الخدمات  خطة 
ذوي  خدمات  زبائن  لجميع  إعدادها  يتوجب 

أيضاً أن  العائلة  بإمكان  الخاصة.  االحتياجات 

لذلك  باإلضافة  بنفسها.  الخطة  إعداد  تطلب 

عن  تمتنع  أن  أرادت  إذا  الحق  لديها  العائلة 

الخدمات. إعداد خطة 

الفترات الُمحددة لخطة الخدمات

يتوجب البدء في استيضاح الحاجة إىل 	 

الخدمات وفعاليات الدعم خالل سبع 

أيام عمل رسمية من تواصل العائلة مع 

االجتماعية. مسؤولية  الخدمات  عامل 

للقانون يقع  إعداد خطة الخدمات وفقاً 

عىل عاتق بلدية سكن الشخص الذي 

لديه احتياجات خاصة، لذلك فإن عامل 

ما يعمل  غالباً  االجتماعية  الخدمات 

كداٍع لعقد اجتماع خطة الخدمات.

بعد إعداد خطة الخدمات تقوم العائلة 	 

الدعم  الخدمات وفعاليات  بطلب 

التي تم االتفاق بشأنها في خطة 

الخدمات. يتوجب عىل عامل الخدمات 

االجتماعية إصدار القرارات بدون 

تأخير غير ُمبرر، وذلك في موعد أقصاه 

ثالث أشهر من تقديم الطلب، مالم 

تكن هناك حاجة إىل وقت إضافي 

الستيضاح األمر لسبب ُمحدد. 

المشاركون

يتم إعداد خطة الخدمات بالتعاون 	 

مع الطفل ومع عائلته وكذلك مع 

يُضفي  االجتماعية.  الخدمات  عامل 

الوضع تجربتهم  الطفل والعائلة إىل 

الحياة. يجلب  الخاصة وخبرتهم في 

عامل الخدمات االجتماعية إىل الوضع 

التخطيط  بخصوص  الخاصة  معرفته 

بُمختلف  معرفته  وكذلك  للخدمة 

خيارات الخدمات وفعاليات الدعم. 

من الممكن أن يُشارك في التخطيط 	 

أيضاً  الحاجة  للخدمات حسب 

يُعتبرون كأشخاص  أشخاص آخرين 

للموضوع، عىل  بالنسبة  رئيسيين 

وُمعلم  الطفل  ُمعالج  المثال  سبيل 

الطفل. العائلة لديها الحق في إصدار 

القرار بشأن َمن هم األشخاص 

الذين سيشاركون في االجتماع.
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االستماع إىل وجهة النظر

من المهم االستماع إىل وجهة نظر كل 	 

فرد من أفراد العائلة. 

يتوجب إعارة أهمية خاصة جداً إىل 	 

بالطفل.  الخاصة  النظر  لوجهة  االستماع 

الطفل لألمم  التفاقية حقوق  وفقاً 

المتحدة فإن كل طفل لديه الحق في 

المشاركة في تداول األمور التي تمسه 

القرار بشأنها بما  شخصياً وفي إصدار 

يتناسب مع مستوى عمره.

الجيد كي يتمكن الطفل من 	  من 

المشاركة في التعبير عن رأيه إبالغ عامل 

الحاجة  الخدمات االجتماعية مقدًما عن 

أو وسائل  الترجمة  المحتملة الستخدام 

البديلة التي تدعم وتحل محل  االتصال 

الكالم.

 يتوجب أن تتوفر لدى والدي العائلة 	 

الخدمات  للحديث مع عامل  اإلمكانية 

االجتماعية أيضاً في عدم حضور الطفل، 

كي يكون بإمكان الوالدين إذا أرادا أن 

المثال عن  أكثر، عىل سبيل  يتكلما بحرية 

قدرتهما عىل االستمرار. 

تُدون جميع أراء ووجهات نظر أفراد 	 

الخدمات. بخصوص  العائلة في خطة 

التي تم  الطريقة  الطفل يتوجب تدوين 

الطفل. من خاللها استيضاح وجهة نظر 

بعين االعتبار عند إعداد خطة 	  نأخذ أيضاً 

المثال تقارير  الخدمات عىل سبيل 

الطبيب أو تقارير خبير آخر مسؤول.
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ما الذي يتم تدوينه في خطة الخدمات؟ 

الجيدة كخطة فعاليات  الخدمات  تعمل خطة 

بين  الجمع  خالل  من  للتعاون  وأداة  عملية 

لمتعاونة  ا واألطراف  لفعاليات  وا األهداف 

ملة.  متكا واضحة  مجموعة  في  لمسؤولة  ا

األطراف  ومختلف  األسرة  بين  فيما  التعاون 

ليومية  ا   ة لحيا وا بسالسة  يعمل  ونة  لمتعا ا

جيد.  بشكل  تسير 

الخدمات: نُدون في خطة 

التي نسعى لتحقيقها من خالل 	  األهداف 

الخدمات. تنظيم 

المهارات وعناصر القوة التي تراكمت من 	 

العائلة. خالل تجارب 

الداعمة 	  والشبكة  للعائلة  المقربين  شبكة 

ئلة.  للعا

المعلومات األساسية عن الوضع الفردي 	 

للطفل واألسرة من حيث تأثيرها عىل 

تنظيمها  وطريقة  الخدمات  مضمون 

وقدرها.

معلومات عن أي خطط أخرى تمس 	 

الطفل أو األسرة، كخطة إعادة تأهيل 

التعلم. الطفل وخطة 

الحاجة إىل المساعدة والدعم، حتى لو 	 

ُممكنة  االحتياجات غير  تلك  تلبية  كانت 

بالذات. نُثبت من خاللها  اللحظة  في تلك 

لتلبية  الخدمات  الحاجة إىل تطوير  للبلدية 

احتياجات األسر بشكل أفضل وأخذها 

الميزانية.  االعتبار في  بعين 

التي 	  العملية  والفعاليات  الخدمات  جميع 

الدعم  احتياجات  لتلبية  نسعى من خاللها 

للطفل واألسرة.

األشخاص الذين يتم التواصل من خاللهم 	 

والجهات المسؤولة عن تطوير األمور 

وتقدمها.

الخدمات وفعاليات 	  ُمتابعة مدى فعالية 

الدعم وكذلك موعد تحديث خطة 

الخدمات.

الخدمات 	  العائلة وعامل  توقيعات 

االجتماعية. 

إذن من الطفل ومن عائلته بخصوص 	 

مشاركة نسخة عن الخطة أو بعض 

أجزائها مع شخص مهم للخطة، عىل 

النفسي. المثال مع األخصائي  سبيل 
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الخدمات  تنظيم 

عند إعداد خطة الخدمات فإن العائلة 	 

لديها الحق في الحصول عىل معلومات 

البلدية وعن فعاليات  عن خدمات 

التقدم بطلبها.  الدعم وكذلك عن طرق 

خطة الخدمات ال تُعتبر بأنها قرار 	 

الدعم  الخدمات وفعاليات  بخصوص 

التقدم  يتم  التي تم تسجلها فيها، وإنما 

تُلزم  ولكنها  ُمنفصل.  بشكل  بطلبها 

البلدية عىل كل حال. يتوجب عىل 

الدعم  الخدمات وفعاليات  البلدية منح 

المدونة في خطة الخدمات، مالم يكن 

ُمختلف.  بشكل  للتعامل  ُمبرر  هناك 

من الجيد اإلشارة في الطلب المتعلق 	 

الدعم عىل سبيل  بالخدمات وفعاليات 

المثال إىل تقارير الطبيب أو األخصائي 

الُمعالج أو المعلم أو خبير  النفسي أو 

آخر مسؤول، وإرفاقها بالطلب. 

ُمراجعة خطة الخدمات 

بانتظام. 	  الخدمات  تتم مراجعة خطة 

يتوجب طلب خطة الخدمات من عامل 

الخاص  الُمناوب  الخدمات االجتماعية 

بالشخص، إذا حدث تغيير عىل احتياجات 

العائلة إىل الدعم أو عىل الظروف، عىل 

أو  التمهيدي  التعليم  بدء  المثال  سبيل 

بدء الدراسة في المدرسة. يحرص عامل 

الخطة  الخدمات االجتماعية عىل مراجعة 

بانتظام أما في الموعد الذي تم االتفاق 

بشأنه أو كل 2 - 3 سنوات عىل األقل. 

أثناء مراجعة خطة 	  العائلة  بإمكان 

الخدمات وبالتعاون مع عامل 

تقييم مدى  االجتماعية،  الخدمات 

السابقة  للخطة  والخدمات  الدعم  تلبية 

وعائلته.  الطفل  الحتياجات 
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تتطور  كيف 

األمور؟ 
وعائلته  الطفل  يقوم 

العملي  الكتاب  بمساعدة 
وجهات  بتجميع  الِقَطع  للعبة 

المعيشي  بخصوص وضعهم  نظرهم 
الجيدة وكذلك  وبخصوص حياتهم 
التي  بخصوص المساعدة والدعم 

إليها.  يحتاجون 

.1

يقوم الطفل والعائلة بإعداد خطة 
الخدمات مع عامل الخدمات 

االجتماعية. بإمكان العائلة إذا أرادت 
أن تدعو إىل المكان أيضاً أشخاص 

آخرين ُمشاركين في حياتها لديهم ما يقدموه 
بشأن إعداد الخطة. عىل سبيل المثال الجد أو 

الجدة أو معلم الطفل أو المعالج الطبيعي. 

.2
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تتقدم العائلة بطلب 
الخدمات وفعاليات 

الدعم وفقاً لخطة 
الخدمات، التي يُصدر عامل 

الخدمات االجتماعية قراراً 
بشأنها.

.3

يعيش الطفل وعائلته 
حياة تالئمهم حيث 

4.أن الخدمات تدعمها. 

سوف نقوم بتحديث 
خطة الخدمات في 

الموعد المتفق بشأنه، 
أو أن العائلة سوف 
تتواصل مع عامل الخدمات 

االجتماعية الخاص بها إذا طرأ 
تغيير عىل وضع العائلة. 

.5
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