
 

 

والٌة إلٌنوي 

 دائرة الخدمات اإلنسانٌة

قسم خدمات إعادة التأهٌل 

 :ورقة حقائق

 تلقً خدمات إعادة التأهٌل المهنً لذوي اإلعاقة

برنامجاً مشتركاً بٌن الوالٌة والحكومة الفدرالٌة،وهدفه الرئٌسً هو تقدٌم  (DRS)ٌعتبر قسم خدمات إعادة التأهٌل المهنً

ٌُعد قسم خدمات إعادة التأهٌل . خدمات إعادة التأهٌل والتوظٌف لألشخاص من ذوي اإلعاقة من مختلف األعراق والخلفٌات و

 . فً والٌة إلٌنوي(DHS)جزءاً من دائرة الخدمات اإلنسانٌة 

ٌلتزم قسم خدمات إعادة التأهٌل بدعم األشخاصمن ذوي اإلعاقةإلعدادهم للتوظٌف وضمان استمرارٌته أو استعادته فً 

الجئٌنمنهم، الٌستغلون الخدمات المقدمة من الونظراً ألن ذوي اإلعاقة، وخاصةاألقلٌات والمهاجرٌن و. مجتمعاتهم

 . هٌل المهنً فً والٌة إلٌنوي التواصل مع هذه المجتمعات المتنوعةتأبشكل كاٍف، ٌحاول نظام إعادة الDRSقبل

من خالل تقدٌم الدعم والتدرٌب المالئم إلٌهم، سٌتمكن األشخاص من ذوي اإلعاقة فً والٌة إلٌنوٌمن تأمٌن فرص عمل 

ستكتشف من خالل . سنجٌب فٌما ٌلً على بعض األسئلة التً ٌتكرر طرحها والمتعلقة بالخدمات المتاحة. ووظائف مجزٌة

 .قراءتها إذا ماكنت أنت أو شخصاً آخر تعرفه مؤهالً للحصول علٌها

 ؟ أسئلة ٌتكرر طرحها؟

؟  الشخص من ذوي اإلعاقة هو الشخص الذي ٌعانً من قصورجسدي أو "الشخص من ذوي اإلعاقة"من هو .1

على سبٌل المثال، ٌعتبر الشخص من ذوٌاإلعاقة . عقلً ٌجعل من الصعب على هذا الشخص أن ٌمارس العمل

  :إذا كان

 أصم أو ٌعانً من صعوبة شدٌدة فً السمع. 

 ضرٌر أو ٌعانً من صعوبة شدٌدة فً الرؤٌةحتى مع استعمال النظارة. 

 ٌعانً من صعوبة شدٌدة فً التركٌز أو التذكر أو اتخاذ القرارات. 

 ٌعانً منصعوبة فً ارتداء المالبس أو االستحمام. 

 ٌعانً منصعوبة فً القٌام باألعمال الروتٌنٌة الٌومٌة بمفرده، مثل زٌارة عٌادة الطبٌب أو التسّوق. 

  مثل السٌر أوالتسلق أو ثنً )ٌعانً منصعوبة التنقل من مكان إلى آخر أو الحركة فً وضعٌات معٌنة

 (الركبتٌن أوالجلوس أوالوقوف

 ٌعانً من صعوبة شدٌدة فً التصرف بطرٌقة مناسبةأومقبولة فً مكان العمل. 

 

؟  المختصٌن فً فرٌق إعادة مؤهل للحصول على خدمات إعادة التأهٌل المهنً (أو شخص آخر أعرفه)هل أنا . 2

التأهٌل المهنً هم الذٌن ٌحددون ما إذا كنت أنت،أوشخصاً آخر تعرفه، من األشخاص ذوي اإلعاقةومؤهالًلتلقً 

وٌتعٌن على الشخص المتقدم .الخدمات من قسم خدمات إعادة التأهٌل للمساعدة فً الحصول على وظٌفةأو الحفاظ علٌها

 .بالطلب أن ٌكون حاصالً علىالتصرٌح المالئمللعمل فً الوالٌات المتحدة وتوابعها
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ٌقدم قسم خدمات إعادة التأهٌل باقة متنوعة من ما هً الخدمات التً ٌمكن أن ٌقدمها قسم إعادة التأهٌل  المهنً لً؟. 3

التوجٌه المهنً واإلرشاد، : وٌشمل هذا الدعم ما ٌلً. الخدمات التً قد تلبً احتٌاجاتكمن التدرٌب المهنٌأوالتعلٌم أو التوظٌف

والتزكٌة إلى مقدمً الخدمات المجتمعٌة المناسبٌن، وتدرٌبات المهارات الوظٌفٌة والتوظٌف، والدعم الوظٌفً الطوٌل األجل 

، والحصول على التكنولوجٌا المساعدة أو التسهٌالت ذات الصلة (مثل الحصول على مقدم رعاٌة شخصٌة أو مدرب وظٌفً)

. وعلى الخدمات االنتقالٌة وخٌارات التدرٌب الجامعً

 ٌمكن التقدٌم للحصول على خدمات إعادة التأهٌل المهنً عبر اإلنترنت أو الهاتف أو كٌف أتقدم للحصول على الخدمات؟.4

كما ٌمكنًك . drs.illinois.gov/applyٌمكنك التقدٌم عبر اإلنترنت على العنوان . الفاكس أو بزٌارة المكتب المحلً

باللغتٌن اإلنجلٌزٌة أو )، (800 )843-6154االتصال بمكتب قسم خدمات إعادة التأهٌل األقرب إلى مكان إقامتك على الرقم 

، أو االتصال بأي وكالة مجتمعٌة متعددة الثقافات من الوكاالت المدرجة أدناه للحصول على مساعدة مترجم فً (اإلسبانٌة

لمزٌد من المعلومات عن الخدمات التً ٌقدمها قسم خدمات إعادة التأهٌل، ٌرجى زٌارة .االتصال بقسم خدمات إعادة التأهٌل

 drs.illinois.gov.موقعنا اإللكترونً على 

بعض الخدمات التً ٌقدمها قسم خدمات إعادة التأهٌل هل علً أنأدفع المال مقابل الحصول على خدمات التأهٌل المهنً؟.5

إذا كان علٌك دفع بعض المبالغ  فسوف ٌبحث مستشارك التكلفة معك وٌشرح لك ما ٌجب .دخلكمستوى المهنً تعتمد على

 .ٌقدم القسم العدٌد من الخدمات المجانٌة.علٌك دفعه

 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فً اللغة، الرجاء إخبار مستشار إعادة التأهٌاللمهنً ماذا أفعل إن كنت ال أتحدث اإلنجلٌزٌة؟. 6

 .الخاص بك حتى ٌساعدك فٌتلبٌة احتٌاجاتك اللغوٌة والثقافٌة

 

كٌف أبدأ؟ . حتى اآلن ٌبدو األمر مثٌرًا لالهتمام

 :عندما  تلتقً بمستشار إعادة التأهٌاللمهنً الخاص بك ألول مرة، ٌرجى أن تحضر معك ما أمكن مما ٌلً

 

 جمٌع المتقدمٌن

  
 أو مدٌكٌر /بطاقة مدٌكٌد و

 
 ًرسالة منحة الضمان االجتماع .

 
 قائمةبالوظائف السابقة وجمٌع الدرجات العلمٌة أوالشهادات التً حصلت علٌها . 

 
  جمٌع المعلومات الطبٌة الحالٌة عن حالتك الصحٌة والتً ٌجب أن تكون على صورة خطاب مكتوب بخط مقروء أو

 :مطبوع من قبل طبٌب أو معالج أو طبٌبنفسً ٌنص فٌه على ما ٌلً

 التوقعات الطبٌة/التشخٌص• 

 األعراض، بما فٌها جمٌع اآلثار الجانبٌة الناتجة عن األدوٌة• 

 خطة العالج بما فً ذلكقائمة األدوٌة• 

 موافقة على ممارسة العمل، تذكر فٌهاأي قٌود مفروضة أو تسهٌالتمطلوبة• 

  .اسم الطبٌب الذي كتب الرسالة وعنوانه ورقم هاتفه• 
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 قائوتالوؤسساتالوتعذدةالثقافاث

 بٌانات ممثل المؤسسة اسم المؤسسة
 

تاللغا  
 

Arab American Family Services 
 خذهاث األسزة األهزيكيت العزبيت

9044 S Octavia Ave, Bridgeview, IL 60455 

 (708)599-8299فاكس )708(599-2237: هاتف

: ع اإلنكترونيقانمى

www.arabamericanfamilyservices.org 

ItedalShalabi, Executive Director 

 , الوذيز التنفيذي

 itedals@yahoo.com:  اإلنكترونينبريذا

 31تحىيم داخهي 2237-599 (708): هاتف

 

 انعربية

Asian Human Services 
الخذهاث اإلنسانيت اآلسيىيت 
4753 N Broadway St, Suite 700, 

Chicago,IL60640(773): كسفا2235-728 (773): اتف 
561-1396 

 www.ahschicago.org:  اإلنكترونيانمىقع

Jing Zhang,Director of 
CommunityHealth Programs 

 يز بزاهج صحت الوجتوعهذ
                              jzhang@ahschicago.org: انبريذ اإلنكتروني

 8460-293 (773):هاتف

 

, نصينيةا)28أكثر من 

 ،خميرية،هامىنغ،انهنذية

 انتايالنذية ،الو

 (واألوردو

Cambodian Association of Illinois 
 جوعيت إلينىي للكوبىديين

2831 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60625 

 5299-878(773) فاكس(773)878-7090: هاتف

 www.cai.maaillinois.org:  انمىقع اإلنكتروني

Kathy Reun, Immigration & Family 
Resources  Coordinator 

 هنسقالهجزة وهىارد األسزة-

: انبريذ اإلنكتروني

kathy@cambodian-association.org 
 205تحىيم داخهي 7090-878 (773)  :اتف

 

 انخميرية

Chinese American Service League (CASL) 
 رابطت الخذهاث األهزيكيت الصينيت

2141 S Tan Court, Chicago, IL 60616  

 0509-791 (312): فاكس) 312 (-791-0418: هاتف

 www.caslservice.org: انمىقع اإلنكتروني

Ivy Siu,Family&Community Services 
DepartmentManager 

 هذيز قسن األسزة وخذهاث الوجتوع

ivy_siu@caslservice.org 

 2202داخهيتحىيم )312 (791-0418: هاتف

 

انهغة انصينية – انصينية 

 انشمانية وانكانتىنيس

Chinese Mutual Aid Association 
 عىنت الصينيت الوتبادلت جوعيت الن

1016 W Argyle St, Chicago, IL 60640 

 2984-784 (773)فاكس)773(784-2900: هاتف

 www.chinesemutualaid.org: انمىقع اإلنكتروني

Jamie Taradash, RehabilitationServices 
Project Developer 

 هطّىر خذهاث إعادة التأهيل
: انبريذ اإلنكتروني

jamiet@chinesemutualaid.org 

 110تحىيم داخهي  2900-784 (773): هاتف

 نغة 28أكثر من 

 ،انبىسنية)

 /كانتىنيسال،انبىرمية

انصينية انشمانية، 

،  اننيبانيةانبىرمية،

 (انفيتنامية

Indo-American Center 
 الوزكز األهزيكي الهنذي

6328 N California Ave, Chicago, IL 60659 

 0157-973 (773): فاكس4444-973 (773): هاتف

 www.indoamerican.org: انمىقع اإلنكتروني

SunithaDoma, Public Benefits 
Coordinator 

 هنسق الوصالح العاهت
: انبريذ اإلنكتروني

sdoma@indoamerican.org 

 109 تحىيم داخهي (773)4444-973 : هاتف

 

انبنغانية،انغىجاراتية، 

انهنذية، انبنجابية، 

 .واألردية

Korean American Community Services 

 خذهاث الجاليت األهزيكيت الكىريت

4300 N California Ave, Chicago, IL 60618 

 7009-583 (773) فاكس(773)   5501-583:هاتف

 www.kacschicago.org: الموقع اإللكترونً

 

Mi Young Seo, Director of Senior 
Services& Public Benefits 

sهذيز خذهاث الوسنين والوصالح العاهت 

 mseo@kacschicago.org: انبريذ اإلنكتروني

 160تحىيم داخهي 5501-583 (773) : هاتف

 

 انكىرية واألسبانية

mailto:ivy_siu@caslservice.org
mailto:jamiet@chinesemutualaid.org
http://www.kacschicago.org/
http://www.kacschicago.org/
mailto:mseo@kacschicago.org
mailto:mseo@kacschicago.org
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Lao American Community Services 
 خذهاث الجاليت األهزيكيت الالويت

4750 N Sheridan Rd. #369, Chicago, IL 60640 

 1682-271 (773): فاكس0004-271 (773): هاتف

 www.lacschicago.org: انمىقع اإلنكتروني

 

ThavoneNyatso, Executive Director 

 الوذيز التنفيذي

 info@lacschicago.org: انبريذ اإلنكتروني

 0004-271 (773): هاتف

 

 انالوية وانتايهنذية

Muslim Women Resource Center  
 هزكز هىارد الوزأة الوسلوت

6445 N Western Ave, #301,Chicago, IL 60659 

 6753-764 (773)فاكس1686-764 (773): هاتف

 www.mwrcnfp.org: انمىقع اإلنكتروني

SimaQuraishi,  Executive Director 
 الوذيز التنفيذي 

 sima@mwrcnfp.org: انبريذ اإلنكتروني

 1686-764 (773):هاتف

 

 

 

 األردية

 

Nepali American Center 
 الوزكز األهزيكي النيبالي

6 E Jerry St, Mount Prospect, IL 60056 
 1622-800 (773): هاتف 

 www.nepaliamericancenter.org: انمىقع اإلنكتروني

Ankur Sharma, General Secretary 
 السكزتيز العام

: انبريذ اإلنكتروني

info@nepaliamericancenter.org 

 1622-800 (773):هاتف

 

اننيبانية ونغات قبهية 

 أخري من نيبال

United African Organization 
 الوؤسست األفزيقيت الوتحذة

3424 S State St, Suite 3C8-2 , Chicago, IL 60616 
 9981-949 (312)فاكس) 312 (949-9980: هاتف

 www.uniteafricans.org: انمىقع اإلنكتروني

Nancy Asirifi-Otchere, 
ProgramCoordinator 

 : انبريذ اإلنكتروني

Nancy.asirifi-
otchere@uniteafricans.org 

 نسق البزناهجم

 9980-949 (312):هاتف

 

 

نفرنسية،انصىمانية، ا

وجميع انهغات األفريقية 

 األساسية

Vietnamese Association of Illinois 

 جوعيت إلينىي الفيتناهيت

5110 N Broadway St, 2nd Floor, Chicago, IL 60640 

 0497-728 (773)اكس  ف3700-728 (773):هاتف

 www.hnvi.org: انمىقع اإلنكتروني

Van Duong, Healthcare 
&CommunityProgram Manager 

 هذيزالزعايتالصحيتوالبزناهجالوجتوعي,

 vlduong@yahoo.com: انبريذ اإلنكتروني

 3700-728(773):هاتف

 

 

 انفيتنامية

 

 

 

mailto:info@lacschicago.org
mailto:info@lacschicago.org
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