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 (SIP اس أي بي)ق المخطط الفردي المنس  

فيمكن أن يلزم تنسيق اإلجراءات.  تك. عندما تحتاج إلى الرعاية والعناية من طرف كل من قطاع سكوني وبلدي
ق  ق وصف SIP بي)اس أي يحق لك آنذاك أن تحصل على مخطط فردي منس  (. يتم في المخطط الفردي المنس 

المخطط سويا  وضعأشكال الدعم واإلجراءات الالزم تنسيقها انطالقا من احتياجاتك ووصعك الحياتي الحالي. يتم 
 معك ومع األشخاص الذين سيشاركون في رعايتك والعناية بك.

 
 ؟(SIP )اس أي بيما هو 

ستقوم األنشطة المختلفة بتنفيذ رعايتك والعناية بك. ( يوصف كيف SIPفي المخطط الفردي المنّسق )اس أي بي 
نقطة االنطالق للمخطط هي األمور التي تعتبر األهم بالنسبة لك في حياتك. انطالقا من أهدافك الشخصية بجي أن 

 يتم تخطيط وتنسيق جميع اإلجراءات الطبية وكل أشكال الدعم األخرى.
 

الكامن وراء المخطط هو أن تحصل على تنسيق أشكال الدعم والرعاية والعناية التي يحق لك الحصول  الغرضإن 
. إن الهدف الكامن هو أن تحصل على الدعم والمساعدة بشكل يمّكنك من العودة إلى حياة عليها والتي تحتاج اليها

 ومستقلة بأكبر قدر ممكن.طبيعية 
 

هم يحتاجون إلى تقديم المعلومات لبعضهم والعناية بك بوضع المخطط فإنعندما يقوم المسؤولون عن رعايتك 
 البعض عن حالتك الصحية وعن احتياجاتك. ال يمكن أن يقوا بذلك بدون أن تقدم لهم موافقتك على ذلك.

 
عن أشكال الرعاية واإلجراءات األخرى التي ستحصل عليها. يجب أن  يجب أن يعطي المخطط صورة شاملة

ك أهداف واضحة كامنة وراء اإلجراءات. كما يجب أن يتم في المخطط تدوين من هو الطرف الذي يكون هنا
 يتحمل مسؤولية أي شيء ويجب أن يتم متابعة المخطط بصورته الكاملة.

  
 ؟(SIP )اس أي بي كيف يتم عمل 

رعايتك والعناية بك تجتمع األطراف المسؤولة عن اإلجراءات المختلفة لتخطيط ( SIP)اس أي بي  عند عمل
سويا معك. من هي األطراف التي تشارك هو أمر يعتمد على شكل احتياجاتك. إذا أردت فيسمح لك أن تصطحب 

معك أحد المقربين. يمكن أن يتم االجتماع في منزلك أو في أي مكان مناسب آخر. بعد االجتماع تحصل على 
 بعة المخطط بحيث يتوافق التخطيط مع احتياجاتك.. ستتم متا(SIPاس أي بي ) المخطط الكامل الذي يسمى

 
 كيف تجه ز نفسك؟

الخاص بك جيدا قدر اإلمكان فبإمكانك أن تفكر ببعض األسئلة قبيل اجتماع ( SIP)اس أي بي  لكي يكون
 التخطيط:

 ما هو الشيء األهم بالنسبة لك في حياتك وفي الوضع الذي تجد نفسك فيه حاليا؟ •

 الشخصية؟ما هي األهداف  •

هل تتوافق اإلجراءات التي تحصل عليها اليوم مع كونك تحتاج إلى أن تشعر باألمان ولكي تتمك من  •
 الوصول إلى أهدافك؟

 هل تعرف ما هي الجهة التي ستراجعها إذا كانت توجد لديك أسئلة أو إذا تغّيرت حالتك الصحية؟ •
 أخرى؟هل ويجد لدي أو ربما هل يوجد لدى المقرب منك أي أسئلة  •

 :SIPتاريخ، وقت ومكان اجتماع المخطط الفردي المنّسق 

 
 

  


