
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ؟ما الدعم الذاتي التوجيه 

انتقلنا الى طريقة جديدة لتقديم الرعاية االجتماعية  ،في اسكتلندا 

 و هي مفتاح بمّكننا من نشود .((SDSالدعم الذاتي التوجيه" -

اسكتلندا حيث األشخاص ذوي اإلعاقة يمكنهم العيش باسقالليّة 

 . و مع الدعم المناسب

 
 

الدعم الذاتي التوجيه هو عملية وضع الترتيبات المتعلّقة 

انه  (.  أو  بأطفالكم)بالدعم الشامل أو الجزئي الخاص بكم 

لكل منيرغب في مزيد من المرونة واالختيار و التحكم 

 . في رعايتهم

 
 

 
 

للرعاية اإلجتماعية لإلستفادة من يتوّجب أن تكونوا مؤهّلين 

و يتم تحديد األهليّة من قبل السلطة  .  الدعم الذاتي التوجيه

 باستخدام المعايير المدرجة في, المحلية من خالل تقييم

للوقوف . 1968 لعام(  في اسكتلندا)قانون العمل االجتماعي 

مدى األهليّة لهذا النوع من الدعم، إتصلوا بالدائرة المحليّة  على 

 .  للخدمات اإلجتماعية

 
 

 : يمنح األشخاص المنتفعين بعمليّة تقييم األهلية أربعة اختيارات
 

 الدفع المباشر : 1الخيار 
مكنكم استخدام هذا ي.  الدفع نقدا مباشرة إليكم او الى طرف آخر

 .المبلغ فى اختيار ومراقبة الدعم الخاص بكم
 

 صندوق الخدمات الفردية : 2الخيار 
أو  )تختارون الدعم المناسب لكم ثم تتكفّل السلطة الملّية . 

بترتيب ميزانيتكم و القيام باإلجراءات الالزمة نيابة ( الوكالة

 . عنكم

 الخدمة المباشرة : 3الخيار 
السلطة المحلّية باختيار الدعم و اتخاذ التراتيب  تقوم 

 . الالزمة
 

 مزيج الخيارات : 4الخيار 
يمكنكم اختيار مزيج الخيارات المذكورة اعاله التى  

 . تناسبكم

 

 

 
 

 

 : اسكتلندا -االتصال بالدعم الذاتي التوجيه 

 

 

(0131) 475 2623 

info@sdsscotland.org.uk 

www.sdsscotland.org.uk  

@SDSScot 

/SDSScotland 

 :   وقائع صحيفة

 (SDS) التوجيه الذاتي الدعم

؟من هم األشخاص المؤّهلون للدعم الذاتي التوجيه   

 ؟ما الخيارات المتوفرة مع الدعم الذاتي التوجيه 
 

http://www.sdsscotland.org.uk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

وافق 
البرلمان االسكتلندي علىقانون الدعم الرعائى االجتماعى 

 1968لعام (  في اسكتلندا)المسّمى بقانون الرعاية االجتماعية 
والذى تم تنفيذه  عام ., 2014أفريل  1تسمى الرعاية بتاريخ 

 وهذا يعنى ان. 2013

 

 حركة العيش المستقل

خيارات الدعم الذاتي  السلطات المحليّة واجب تقديم على 
التوجيه للمنتفعين ببرنامج الرعاية اإلجتماعية مع 

إعالمهم بطرق الحصول على المعلومات و الدعم بحث 
يمكنهم أخذ القرارات المناسبة بخصوص الرعاية 

 .  المقدمة لهم

 

ة تعنى  ظهرت حركة العيش المستقل في السبعينات كحرك

المبادئ التي يقوم عليها الدعم الذاتي . باألشخاص ذوي اإلعاقة

 . التوجيه هي نفسها التي تشّكل ركيزة العيش المستقل
 

 يعني العيش المستقل أن جميع  : "تعريف العيش المستقل
 ,األشخاص ذي اإلعاقة يتمتعون بنفس الحّرية و اإلختيار

و الكرامة و التحّكم مقارنة ببقية المواطنين  في المنزل او 

وهذا ال يعنى بالضرورة أن .   العمل او فى المجتمع المحلّي

هذا يعني الحق .  تعيشوا بمفردكم أو أن تتكفّلوا بإعالة أنفسكم

في المساعدة و الدعم العمليّين للتمّكن من المشاركة في 

 ."تمع و العيش بصورة طبيعيةالمج
 العيش المستقل فى اسكتلندا 

 
 

تتوجد منظمات في جميع أنحاء البالد تقدّم الدعم و 

منظمات الدعم هذه . المعلومات حول الدعم الذاتي التوجيه

أمثلة  مختلفة من حيث الحجم و القدرة و تجدون فيما يلي 

 : عن الخدمات التي يمكن أن تقدّمها
 

 توفير المعلومات حول الدعم الذاتي التوجيه  •
 دعم التقييم  •
 المساعدة على وضع خطة الدعم الخاص بكم •
 المساعدة في ادارة ميزانيتكم  •
 . دعم األقران •

مة الدعم المحليّة الخاصة بكم و كيفية ظّ للتعّرف على من
، يمكنكم زيارة موقعنا على الواب اإلتصال بها

www.sdsscotland.org.uk    و اختيار "إيجاد

 المساعدة"
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وقائع صحيفة : 

ي الدعم
 
التوجيه الذات  (SDS) 

 التشريعات  في التوجيه  الذاتي الدعم
 

 ؟ل الدعم الذاتي التوجيه أين يمكنني الحصول على مساعدة من خال
 


