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 نموذج ُمساعدة العمل 

 خدمات میشیغان إلعادة التأھیل
 

 
تمت كتابة ھذا الكتیب إلعالمك بالكیفیة التي یمكن أن تساعدك بھا 

) میشیغان  في  التأھیل  إعادة  على  MRSخدمات  الحصول  في   (
تساعد   عام،  كل  بالفعل.  لدیك  تكون  قد  بوظیفة  االحتفاظ  أو  وظیفة 

MRS    من ذوي اإلعاقة في  میشیغان  من مواطني    7,000حوالي
 الوظائف.

 
تتمكن  فقد  العمل،  علیك  الصعب  من  تجعل  إعاقة  لدیك  كانت  إذا 

MRS    االستعداد في  مساعدتك  وظیفة إلى  من  على  والعثور 
 ا.واالحتفاظ بھ

 
خدمات   والخدمات   MRSإدارة  الصحة  وزارة  من  جزء  ھي 

 اإلنسانیة في میشیغان ولدیھا مكاتب في جمیع أنحاء الوالیة.

 على الخدمة  التعرف
، یمكنك أن MRSإذا كنت تفكر في التقدم للحصول على خدمات 

 تسأل نفسك األسئلة التالیة: 

 ھل أنا مھتم بالعمل؟ •
عقلیة؟ بعض األمثلة ھي البتر، ھل أعاني من إعاقة جسدیة أو   •

وأمراض الكلى، وإعاقة الظھر، والصرع، والسكري، ومشاكل 
والمشاكل  والصمم،  القلب،  وأمراض  الدماغي،  والشلل  التعلم، 

 العاطفیة، وإصابة الحبل الشوكي، وتعاطي المخدرات.
أو  • لوظیفة  التحضیر  في  لي  بالنسبة  مشاكل  إعاقتي  تسبب  ھل 

 االحتفاظ بوظیفة؟ العثور على وظیفة أو

مساعدة   • إلى  أحتاج  أو في   لمساعدتي  MRSھل  االستعداد 
 العثور على وظیفة؟ 

 
لتلقي  مؤھالً  تكون  فقد  بنعم،  األسئلة  ھذه  جمیع  على  أجبت  إذا 

وتزوید MRSخدمات   الطلب  إتمام  یُمكنك  المزید،  الكتشاف   .
MRS .ًبالمعلومات التي تحتاجھا التخاذ القرار بما إذا كنت مؤھال 

 
 
 

ممثل   أو  األسرة،  أفراد  أو  األصدقاء،  ألحد   MRSیُمكن 
 ُمساعدتك في إتمام الطلب إذا كنت بحاجة للُمساعدة. 

تأھیل مھني مدرب ذلكبعد   إعادة  تتعاون مع مستشار  ، سوف 
ع أیًضا  ستحصل  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  نسخة  لمساعدة  لى 

من الكتیب، "حقوقك ومسؤولیاتك كعمیل لخدمات إعادة التأھیل  
 في میشیغان."

 البدء
قد  واحتیاجاتك.  واھتماماتك  قدراتك  ومستشارك  أنت  ستناقش 
یقوم مستشارك أیًضا بجمع معلومات من أشخاص آخرین حول  

إضافیة معلومات  ھذه  العمل.  على  وقدراتك  ستساعدك    إعاقتك 
ومستشارك في التخطیط للخدمات التي ستحتاجھا للحصول  أنت  

 على وظیفة أو االحتفاظ بھا.

قد تكون ھناك حاجة أیًضا إلى التقییمات لتحدید اھتماماتك  
وقدراتك والعوائق التي تحول دون التوظیف. إذا كان األمر  

كذلك ، فیمكن أن تشمل االختبارات الطبیة أو االختبارات 
 العمل أو االختبارات الوظیفیة.  المھنیة أو تقییمات

 

 التخطیط للخدمات
لخدمات   مؤھالً  تصبح  أن  بتحدید MRSبمجرد  ستقوم   ،

سیكون  وقدراتك.  اھتماماتك  مع  یتوافق  وظیفي  ھدف 
إلى   للوصول  خطة  لوضع  معك  للعمل  متاًحا  مستشارك 
الفردیة   خطتك  باسم  الخطة  ھذه  تُعرف  وظیفتك.  ھدف 

الخطوات والخدمات ومقدمي  بھا  ). یصف  IPEللتوظیف (
التي اخترتھا لتحقیق ھدف   -  MRSبما في ذلك    -الخدمات  

 موافقتك على الخطة. وظیفتك. سیحتاج مستشارك إلى 



أو  فرد  أي  ضد  میشیغان  بوالیة  االقتصادیة  والفرص  العمل  وزارة  تمیز  ال 
مجموعة بسبب العرق أو الدین أو العمر أو األصل القومي أو اللون أو الطول 
التوجھ  أو  الجنس  أو  الجینیة  المعلومات  أو  االجتماعیة  الحالة  أو  الوزن  أو 

 .دات السیاسیة أو اإلعاقةأو المعتقعنھا الجنسي أو الھویة الجنسیة أو التعبیر 

 من یدفع مقابل الخدمات؟ 
 العدید من الخدمات متاحة لك بدون تكلفة. ویشمل ذلك: 

 

 اإلرشاد المھني. •
 ة. تقییم اإلعاق •
 التقییم المھني.  •
 خدمات التوظیف. •
 كتابة خطاب الغالف والسیرة الذاتیة. •
 

مع الموقع  في  عمل  نوادي  لدیھا  المكاتب  العمل  بعض  ورش 
 الجاریة والوصول إلى أجھزة الكمبیوتر. 

تساعد   عامة   MRSقد  مصادر  من  أخرى  خدمات  شراء  في 
في   تحدیدھا  یتم  عندما  (وخاصة  الفردیة  التوظیف    ) IPEخطة 

 بك وتكون ضروریة لنجاح عملك. ةالخاص 
 

فإن   عام،  كل  األفراد  من  اآلالف  بإدارة   MRSلمساعدة  ملزمة 
مسؤول.   بشكل  في  كاألموال  المساھمة  منك  سیُطلب  لذلك،  نتیجة 

  ة الخاص   )IPEخطة التوظیف الفردیة (تكلفة الخدمات المحددة في  
بك إلى الحد الذي تستطیع. إذا كنت غیر قادر على المساھمة مالیاً، 

 فسیستمر تقدیم تلك الخدمات المطلوبة.

 ً  العمل معا
إ  على  التأھیل  إعادة  برنامج  سیستغرقھا  التي  المدة  عاقتك، تعتمد 

سیكون  ستحتاجھا.  التي  الخدمات  ونوع  لھا  تستعد  التي  والوظیفة 
تحتاجھا  التي  واإلرشادات  بالمعلومات  لتزویدك  متاًحا  مستشارك 

 التخاذ خیارات مستنیرة بشأن برنامج إعادة التأھیل الخاص بك. 

 یُمكنك التأكد من نجاح برنامج إعادة تأھیلك من خالل: 
 

 .المواعید والوصول في الوقت المحددحفظ جمیع   •

 .الصدق بشأن مخاوفك واھتماماتك واحتیاجاتك •

 كان ھناك شیئاً ال تفھمھ.طرح األسئلة إذا  •

في • موضح  ھو  كما  بمسؤولیاتك  التوظیف   القیام  خطة 
 .بك ةالخاص )  IPEالفردیة (

السماح للمستشار الخاص بك بمعرفة أي تغییرات في  •
 .ي ظروف أخرىعنوانك أو رقم ھاتفك أو أ

 

 الحصول على وظیفة 
إعادة   برنامج  في  خطوة  أھم  بالطبع،  وظیفة،  على  الحصول  یعد 

 MRS التأھیل الخاص بك. سیساعدك مستشارك أو غیره في مكتب
وظیفة  على  الحصول  كیفیة  حول  بمعلومات  تزویدك  خالل  من 

 .واالحتفاظ بھا

لمساعدتك وصاحب العمل  سیتصل بك مستشارك بعد أن تبدأ العمل 
في إجراء أي تعدیالت ضروریة. سیرغب مستشارك في التأكد من  

 .أن كل شيء یسیر على ما یرام قبل إغالق ملفك

إذا كنت بحاجة إلى مزید من الخدمات لمساعدتك في الحفاظ على 
 .وظیفتك، فسیعمل مستشارك معك لترتیبھا

 

 
 
 

  اسم المستشار  

  رقم ھاتف المستشار  
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