
August 2015
Farsi

 کتابچۀ راهنما برای پدر/مادر:
راهنمای شما برای برنامه های اوتیسم



 © 2015 استان بریتیش کلمبیا
کلیه حقوق محفوظ است.



فهرست مطالب
1 مقدمه 

1 خدمات و پشتیبانی برای کودکان و جوانان با نیازهای ویژه و خانواده های آنان. 

2 اختالل طیف اوتیسم چیست؟ 

3 عالئم اولیه اختالل طیف اوتیسم؟ 

4 اگر فکر می کنید کودک شما مبتال به اوتیسم است چه باید بکنید؟  

5 چه عواملی باعث ایجاد اوتیسم می شود؟ 

5 آیا درمانی برای بیماری اوتیسم وجود دارد؟ 

6 ارزیابی و تشخیص 

6  )BCAAN( شبکه ارزیابی اوتیسم در بریتش کلمبیا

6 شبکه ارزیابی و تشخیص اوتیسم در خارج از بریتش کلمبیا )خصوصی( 

6 مهاجرت به بریتش کلمبیا از استان های دیگر 

6 مهاجرت به بریتش کلمبیا از کشورهای دیگر 

8 فرزندم مبتال به اختالل طیف اوتیسم است، چه باید بکنم؟  

8 درخواست شرکت در برنامه های اوتیسم 

9 استفاده از کمک مالی  اوتیسم از طریق پرداخت صورتحساب 

10 کمک مالی اوتیسم: برای کودکان زیر 6 سال 

13 برنامه ریزی برای درمان اوتیسم کودک زیر 6 سال خود 

14 کمک مالی اوتیسم: 6 تا 18 سال 

16 ارزیابی برنامه های اوتیسم 

17 انواع کمک مالی  

17 پرداخت صورتحساب 

17 پرداخت مستقیم )برای کودکان 12 سال به باال( 

18 شرایط پرداخت مستقیم 

18 خواهر و برادر واجد شرایط 6 تا 12 سال 



االختصارات المستخدمة بشكل متكرر
ASD: Autism Spectrum Disorder 

MCFD: Ministry of Children and Family Development or the ministry

19 برنامه های کمک مالی اوتیسم و مسئولیت های پدر/مادر 

20 وظایف پدر و مادرخوانده ها و کودکان تحت سرپرستی 

20 درخواست تجدید نظر و شکایت 

20 محرمانگی و حریم خصوصی شما  

21 راهنمایی برای پدر/مادر 

23 چگونه می توانم بدانم که فرزندم درمان مؤثر دریافت می کند؟   

25 برنامه رفتاردرمانی چیست)BPI(؟  

26 با ما تماس بگیرید  

27 ضمیمه 1: خدمات و سازمان های اوتیسم در بریتیش کلمبیا  

28 ضمیمه 2: طرح رفتاردرمانی 

30 ضمیمه 3: کمک مالی اوتیسم - خالصه  هزینه های مجاز 

31 ضمیمه 4: کمک مالی اوتیسم - خالصه هزینه های غیرمجاز 

32 ضمیمه 5: مراحل دسترسی به کمک مالی از طریق پرداخت مستقیم 

35 اطالعات برای عرضه کنندگان خدمات 

37 سفارش و پرداخت 



1

روابط انترنت 

 MCFD خدمات االحتیاجات الخاصة الموقع.
www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/

مقدمه
این کتابچه برای پدر/مادر و کسانی که از کودکان و جوانانی که امکان 

دارد به اختالل طیف اوتیسم )ASD( مبتال باشند یا این بیماری در آن ها 
تشخیص داده شده است مراقبت می کنند، تهیه شده است و اطالعاتی را در 

باره بیماری اوتیسم، درمان آن، و برنامه های موجود برای کودکان و 
جوانان مبتالبه اوتیسم و خانواده های آنان را عرضه می کند.

وزارتخانه های رشد کودکان و خانواده  )MCFD(، آموزش و پرورش و 
بهداشت و درمان برای ارزیابی، تشخیص، درمان و خدمات پشتیبانی 
برای کودکان و نوجوانان با ASD و خانواده های آنها از نزدیک با هم 

هماهنگی می کنند.

خدمات و پشتیبانی برای کودکان و جوانان نیازمند خدمات 
ویژه و خانواده های آنان

وزارت رشد کودکان و خانواده عالوه بر برنامه های اوتیسم که در 
صفحات 10 تا 15 تشریح شده است، برنامه های متعددی را برای کودکان و 

جوانان نیازمند خدمات ویژه و خانواده های آنان عرضه می کند. این 
برنامه ها عبارت اند از:

برنامۀ رشد نوزادان بومی  •
رشد تحت حمایت کودکان بومی •
برنامه های مخصوص خانه ) پزشکی و موقت***( •
برنامه محلی  آسیب مغزی •
درمان های اولیه •
برنامه رشد نوزادان •
کمک به پدر/مادر و شخصی که •
خدمات کمکی پرستاری •
خدمات خارج از استان و حرفه ای •
خدمات استانی برای افراد با مشکل شنوایی یا ناشنوا •
درمان های کودکان مدرسه ای •
پشتیبانی و حمایت از پرورش کودک •

 برای کسب اطالعات در مورد واجد شرایط بودن برنامه به 
روابط انترنت مراجعه شود.
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اختالل طیف آتیسم چیست؟ 
اختالل طیف اوتیسم، یک بیماری پیچیدۀ عصبی است که بر رشد مغزی، روابط اجتماعی، ارتباطات، عالیق، و رفتار افراد تأثیر 
می گذارد. عالئم و خصوصیت های این بیماری در اشکال مختلف وجود دارد؛ و هر کس می تواند ترکیبی از این عالئم رفتاری را 

به درجات مختلف شدت نشان دهد. مطالعات نشان می دهد که از 86 کودک یک کودک مبتال به این بیماری می شود. اوتیسم 
معمواًل در سال های اول زندگی، و اغلب قبل از سن 3 سالگی مشاهده می شود، و در پسران چهار تا پنج برابر دختران شایع است.

به نظر می رسد که اشخاص مبتال به اوتیسم دچار مشکالت برقراری ارتباطات هستند. مشکالت برقراری ارتباطات در این 
اشخاص می تواند بین مکالمات غیرکالمی و عدم درک مکالمات غیرکالمی؛ و یا داشتن مشکل در ایجاد دوستی متناسب با سن 

خود در نوسان باشد. عالوه بر این، افراد مبتال به اوتیسم ممکن است بیش از اندازه به روال عادی متکی باشند، نسبت به 
تغییرات در محیط خود بسیار حساس باشند، و یا شدیدًا به موارد نامربوط توجه داشته باشند. عالئم و خصوصیت های اوتیسم 

می تواند به صورت ترکیبات مختلفی از مالیم تا شدید وجود داشته باشد. بنابراین هیچ نوع استاندارد یا شخص بخصوصی مبتال 
به اوتیسم وجود ندارد. 

والدین ممکن نام های مختلفی در تشریح کودکان مبتال به اوتیسم ، مانند: اختالالت خود درماندگی، اختالالت اسپرگر، ناهنجاری 
روز افزون، به غیر از امال به طور دقیق مشخص نشده است )PDD - NOS(، اختالل در رشد کودکی )CDD(، شبه خود درماندگی، 

متمایل به خود درماندگی، طیف خود درماندگی، خود درماندگی شدید و ضعیف را بشنوند. این اصطالحات لزومًا به نیازها و 
توانایی های کودک ارتباطی ندارند، و. درک این که یک آموزش و درمان مبتنی بر توانایی ها و نیازهای یک کودک می تواند به 

رشد کودکان تا سرحد ممکن کمک کند مهم تر است.

روابط انترنت

Autism Society of Canada: 
www.autismsocietycanada.ca

Autism Speaks Canada: 
www.autismspeaks.ca/

University of Washington Autism Center: 
www.depts.washington.edu/uwautism/resources/autism-

resource-dvd.html
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شاخص های اولیۀ اختالل طیف اوتیسم
اگر فکر می کنید ممکن است که فرزند شما مبتال به اختالل 

طیف اوتیسم )ASD( است، لطفًا لیست عالئم ممکن اوتیسم را به 
دقت مطالعه کنید. معرفی کودک شما برای ارزیابی نیازی به 

وجود کلیه عالئم موجود در این لیست ندارد. لطفًا در نظر 
داشته باشید که این عالئم می توانند مربوط به بیماری های 

دیگری در فرزند شما باشند.
 Autism و **First Signs اقتباس از( )ASD( عالئم اولیۀ اوتیسم

:)Speaks

اختالل در تعامل اجتماعی •
نداشتن تماس چشمی مناسب •
 لبخند کامل نزدن و نبود نشانه های شادی تا 6 ماهگی  •

یا بعد از آن 
نشان ندادن عالقه و احساس دوستی •
عدم پاسخ به نام  •
اختالل در ارتباطات •

اختالل در رد و بدل کردن صداها، لبخند و یا حالت های  •
چهره تا سن نه ماهگی 

عدم استفاده از حرکاتی مانند اشاره ، نشان دادن، گرفتن،  •
نگه داشتن و یا تکان دادن اشیاء و غیره تا سن 12 ماهگی.

عدم هماهنگی در ارتباطات غیرکالمی •
عدم تقلید حرف زدن تا سن 12 ماهگی  •
استفادۀ غیرمعمول از ریتم )تغییر کم در زیر و بمی صدا،  •

زیر و بمی عجیب و غریب صدا، ریتم نامنظم، و کیفیت 
غیرمعمول صدا(

رفتارهای تکراری و عالقه های محدود •
حرکت دادن تکراری اشیاء  •
حرکت های تکراری یا ژست بدن، بازوها، دستان یا  •

انگشتان

پروژه ®First Signs® and the First Words واژه نامه های ویدئویی 
را برای کمک به خانواده ها و متخصصان برای کسب 

اطالعات بیشتر در مورد عالئم اولیۀ اوتیسم )ASD( تهیه کرده 
است. توصیه می شود که استفاده کنندگان از این ویدئو 

واژه نامه، مقدمه و نحوه استفاده از قسمت ها را قبل از دیدن آن 
مطالعه کنند. 

http://www.firstsigns.org/asd_video_glossary/asdvg_
about.htm

ابزار غربالگری M-chat )که چک لیست اصالح  شده برای 
اوتیسم کودکان نوپا نام دارد( می تواند برای این که بدانید برای 

انجام یک ارزیابی دقیق تر از فرزندتان باید به متخصص 
مراجعه شود به شما کمک کند. انجام این آزمایش آنالین ساده 
که در سایت : www.m-chat.org وجود دارد فقط چند دقیقه به 

طول می انجامد. اگر این آزمایش نشان دهد که فرزند شما 
ممکن است اوتیسم داشته باشد، لطفًا با پزشک فرزندتان 

مشورت کنید. همچنین اگر نگرانی های دیگری در مورد رشد 
فرزندتان دارید، تأخیر نکنید. در مورد آزمایش کودک خود با 

پزشک کودک صحبت کنید.
اگر فرزندتان دارای دو یا عالئم بیشتری از عالئم ذکر شده 

است، لطفًا از پزشک اطفالتان بخواهید تا کودک را برای 
ارزیابی معرفی کند.

روابط انترنت

ACT – Autism Community Training: 
www.actcommunity.ca

 British Columbia Association for Child Development
and Intervention: 

www.bcacdi.org

First Signs: www.firstsigns.org

Autism Speaks Canada: 
www.autismspeaks.ca

Children and Youth with Special Needs 
Ministry of Children and Family Development: 

www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/index.htm

First Signs Inc. یکی از سازمان های غیرانتفاعی است که هدفش آموزش   *
خانواده ها و متخصصان در مورد عالئم هشداردهندۀ اوتیسم و دیگر 

اختالالت رشد کودکان است.

اوتیسم Autism Speaks – یک سازمان علمی و پشتیبانی غیرانتفاعی است   **
که فعالیت های زیادی را در زمینۀ تأمین بودجه برای تحقیقات در مورد 
علت، پیشگیری و درمان اوتیسم انجام می دهد. این سازمان همچنین در 

زمینۀ افزایش آگاهی عمومی در مورد بیماری اوتیسم و پشتیبانی از 
احتیاجات اشخاص مبتال به بیماری اوتیسم و خانواده های آنان 

فعالیت می کند.



برای مرور در مورد شناسایی 
اولیۀ اختالل بیماری اوتیسم به 

صفحۀ 3 مراجعه کنید.

 برای مشورت با پزشک فرزندتان 
در مورد نگرانی هایی که ممکن 
است در مورد او داشته باشید، 

وقت بگیرید.

پزشک برای ارزیابی اوتیسم 
معرفی نمی کند.

 ASD در کودک تشخیص
 داده می شود

عالئم بیماری اوتیسم را به طور 
مرتب در فرزندتان دنبال کنید. اگر 
این عالئم هنوز وجود دارد، آن را 

با پزشک کودک خود در 
میان بگذارید.

مرکز محلی رشد کودک، منبع 
دیگری برای اطالع رسانی و 

پشتیبانی است.

پزشک را برای ارزیابی اوتیسم به 
شبکه اوتیسم بریتش کلمبیا 

)BCAAN( می فرستد

ASD در کودک تشخیص داده 
نمی شود

با MCFD محل خود برای شرکت 
در برنامه اوتیسم تماس بگیرید

ارزیابی
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اگر فکر می کنید که فرزند شما ممکن است دچار بیماری اوتیسم باشد، چه کار باید بکنید.

روابط انترنت

برای اطالعات بیشتر شما ممکن است مایل به تماس بگیرید:
BCAAN: 

www.phsa.ca/HealthProfessionals/Autism/Autism-
Assessment.htm

Local MCFD Office: 
www.mcf.gov.bc.ca/sda/contacts.htm

ACT-Autism Community Training: 
www.actcommunity.ca/
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چه عواملی باعث ایجاد اختالل طیف اوتیسم می شود؟
عواملی که باعث بیماری اوتیسم می شود بیشتر نامعلوم است. 

ما می دانیم که اوتیسم توسط پدر/مادر یا روش تربیت 
فرزندانشان ایجاد نمی شود، و احتمااًل تنها یک عامل جود 

ندارد. در حال حاضر محققان در حال تحقیق در مورد عوامل 
احتمالی مانند ژنتیک و محیط زیست هستند.

آیا درمانی وجود دارد؟ 
هیچ درمانی برای بیماری اوتیسم وجود ندارد. اگرچه 

درمان های بسیار مؤثر و پیشگیرانه ای وجود دارند که می توانند 
به خانواده ها و اشخاص مبتال برای رفع آثار این اختالالت 
کمک کند. درمان به موقع با استفاده از بهترین شیوه ها به 

کودکان مبتال به اوتیسم در زمینۀ ایجاد مهارت ها، یادگیری 
برقراری ارتباط مؤثر، و موفقیت در مدرسه و زندگی مشترک 
خانوادگی کمک می کند. برای کسب اطالعات بیشتر در زمینۀ 

بهترین روش ها، لطفًا به صفحۀ 23 مراجعه شود.

روابط انترنت

برای اطالعات در مورد تحقیقات کنونی، به موسسه 
 ملی سالمت روان:

http://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-
spectrum-disorders-asd/index.shtml
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ارزیابی و تشخیص
)BCAAN( شبکۀ ارزیابی بیماری اوتیسم در بریتش کلمبیا

 BCAAN اگر نگران رشد فرزند خود هستید، لطفًا به پزشک خانوادگی خود که ممکن است شما را برای ارزیابی و تشخیص به
معرفی کند رجوع شود. BCAAN ارزیابی های تشخیصی را برای کودکان تا سن 19 سالگی انجام می دهد. کودکان را می تواند در 

هر سنی، حتی از 2 سالگی هم می توان تشخیص داد.
 BCAAN ترتیب انجام یک ارزیابی در نزدیک  ترین محل به محل زندگی شما را می دهد. برای خدمات BCAAN هیچ هزینه ای 

دریافت نمی شود.
در پایان ارزیابی، شما یک فرم نتایج بالینی BCAAN را دریافت خواهید کرد. این فرم شامل خالصه ای از نتایج آزمایش ها و 

ارزیابی هایی است که احتمال ابتالی فرزند شما به اختالل طیف اوتیسم را مشخص می سازد.

)NON-BCAAN( مرکز ارزیابی و تشخیص به صورت خصوصی
خانواده ها می توانند برای ارزیابی تشخیص به یک پزشک در مراکز خصوصی NON-BCAAN مراجعه کنند. این ارزیابی باید 

مطابق با استانداردهای ارزیابی BCAAN باشد. )به روابط انترنت مراجعه شود(  
کودکان زیر شش سال به یک ارزیابی و تشخیص چند رشته ای نیاز دارند. کودکان شش ساله و مسن تر نیاز به ارزیابی کلینیکی 
و تشخیص پزشکی دارند. )این ارزیابی حتمًا باید توسط پزشک اطفال، روانشناس کودک، یا روانکاو کودک انجام گیرد(. تمام 
ارزیابی های در ارتباط با تشخیص برای کودکان در هر سنی باید از طریق برنامه مشاهدۀ تشخیصی اوتیسم )ADOS( و مصاحبه 

–تجدید نظر شده تشخیصی اوتیسم )ADI- r( توسط شخصی که برای استفاده از این ابزارهای ارزیابی آموزش دیده است 
انجام شود.

متخصص واجد شرایط باید فرم NON-BCAAN )خصوصی( ارزیابی و تشخیص اوتیسم را برای ثبت یک تشخیص مثبت ASD پر 
کند و تمام گزارش های این ارزیابی باید قبل از درخواست خانواده برای مشارکت در برنامه های اوتیسم به MCFD محلی فرستاده 

شود. پدر/مادر مسئول پرداخت تمام هزینه های مراکز خصوصی ارزیابی هستند.

انتقال از دیگر استان های کانادا به بریتیش کلمبیا
اگر ارزیابی تشخیص بیماری اوتیسم فرزند شما در استان های دیگری در کانادا انجام شده باشد و شما برای استفاده از برنامه های 

اوتیسم وزارت رشد کودک و خانواده )MCFD( در بریتیش کلمبیا اقدام کرده اید، باید فرم تشخیص توسط یک پزشک متخصص 
اطفال، روانشناس و یا روانکاو کودکان در بریتیش کلمبیا تکمیل شود.

مهاجرت به بریتیش کلمبیا )BC( از کشورهای دیگر
اگر ارزیابی تشخیص بیماری اوتیسم از فرزند شما در کشورهای خارج از کانادا انجام شده باشد، و شما برای استفاده از 

برنامه های اوتیسم وزارت رشد کودک و خانواده )MCFD( در بریتیش کلمبیا اقدام کرده اید، باید فرم تشخیص توسط یک پزشک 
متخصص اطفال،مطابقت نداشته باشد، متخصصین واجد شرایط بریتیش کلمبیا ممکن است قبل از درخواست برای شرکت در 

برنامه درخواست یک ارزیابی تشخیص جدید در بریتیش کلمبیا کنند.
 7 )خصوصی( و فرمهای تأیید تشخیص این بیماری به صفحۀ   Non-BC A AN برای اخذ فرمهای ارزیابی اختالل طیف اوتیسم

تماس بگیرید.  1  877 777-3530 MCFD مراجعه شود یا با شمارۀ  روابط انترنت 
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روابط انترنت

BCAAN: www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Services/
Autism/default.htm

 استانداردها و دستورالعمل
  ها برای ارزیابی و تشخیص

  اختالل طیف اوتیسم:
www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2003/asd_

standards_0318.pdf

 تأیید تشخیص فرم وغیر 
 اختصاصی BCAAN )خصوصی(

  تشخیص شکل اختالل طیف عصبی:
www.mcf.gov.bc.ca/autism/forms.htm

.B.C فرآیند تشخیص در 
www.actcommunity.ca/autism-manual-for-bc



کتابچۀ راهنما برای پدر/مادر: راهنمای شما برای برنامه های اوتیسم8

فرزندم مبتال به اختالل طیف اوتیسم است، چه باید بکنم؟
وقتی ASD در یک کودک تشخیص داده شود می تواند شرایط دشوار و پرتنشی را برای خانواده بوجود  آورد.

 وقتی این بیماری در یک کودک تشخیص داده می شود، هر خانواده  سئواالت و نگرانی های خاص خود را دارد. برای بیشتر 
خانواده ها، کسب حداکثر اطالعات و تماس با سایر والدین و متخصصین که می توانند منبع اطالعات و کمک باشند مهم است.

برای اینکه خانواده ها بتوانند اطالعاتی در باره خدمات و کمک های موجود برای کودکان و جوانان مبتال به اوتیسم در BC کسب 
کنند، MCFD با انجمن آموزش اوتیسم )ACT( قراردادی برای عرضه اطالعات استانی مربوط به خدمات کمکی، و آموزش 

خانواده ها و متخصصینی که به کودکان مبتال به اوتیسم کمک می کنند منعقد کرده است. ACT دارای یک خط کمک تلفنی است که 
می تواند در طول ساعات کاری به خانواده ها کمک کند )5188-939-866-1(. همچنین وب سایت ACT منابع مختلفی را به طور رایگان 

در اختیار خانواده ها می گذارد. این منابع شامل: مرکز جدید تشخیص؛ اوتیسم، پایگاه اطالع رسانی برای یافتن خدمات و منابع، 
راهنمای اوتیسم خانواده ها در BC، فیلم های مربوط به موضوعات مختلف در مورد اوتیسم؛ و لیست متخصصین برای یافتن افراد 

حرفه ای واجد شرایط است. )به  روابط انترنت زیر مراجعه شود(. 
اطالعات مربوط به سازمان های مختلف اوتیسم در BC را می تواند در صفحۀ 27 یافت

برای والدین اطالع از این که کودکان و نوجوانان مبتال به ASD می توانند از روش های  درمان تجربی استفادۀ کنند، مهم است. 
تحقیقات نشان داده است که روش های درمان مبتنی بر تجربه اوتیسم ASD مؤثر شناخته شده است. - این درمان ها به عنوان بهترین 

روش ها شناخته شده اند. برای کسب اطالعات بیشتر در باره بهترین روش های شناخته شده به صفحۀ 23 مراجعه شود.

درخواست شرکت در برنامه های اوتیسم
اگر اوتیسم در فرزند شما تشخیص داده شده است و مایلید از کمک مالی برنامۀ اوتیسم استفاده کنید، برای امضاء قرارداد آن با 

MCFD محل خود )روابط انترنت زیر( تماس بگیرید.

روابط انترنت

ACT – Autism Community Training: 
www.actcommunity.ca

MCFD: 
www.mcf.gov.bc.ca/autism/index.htm

ACT’s New Diagnosis Hub: 
www.actcommunity.ca/newdiagnosishub

 ACT’s Autism Information Database (AID):
www.actcommunity.ca/aid

 ACT’s Autism Manual for B.C.: 
www.actcommunity.ca/autism-manual-for-bc

  ACT Autism Videos: 
www.actcommunity.ca/videos

 Registry of Autism Service Providers (RASP):
www.actcommunity.ca/rasp



استفاده از کمک مالی  اوتیسم از طریق پرداخت صورتحساب
 )لطفا برای کسب اطالعات در مورد پرداخت مستقیم به صفحۀ 32 مراجعه شود(

ارزیابی تشخیص اوتیسم توسط شبکه ارزیابی اوتیسم بریتیش کلمبیا )؛ که 
یک متخصص تشخیص خصوصی اوتیسم ؛ یا تأیید کننده در جریان بودن 

ارزیابی تشخیص است انجام می شود ) به صفحۀ 6 رجوع کنید(

تشخیص اختالل طیف اوتیسم در فرزند شما به 
 وسیله BCAAN انجام می شود و یا تأییدنامه ای از 
در جریان بودن تشخیص اوتیسم از طریق کمک 

مالی دولتی صورت می گیرد.

 خانواده فرم نتیجه بالینی یا تأیید تشخیص
 BCAAN را دریافت میکند.

تشخیص اوتیسم در فرزند شما به وسیله متخصص 
تشخیص اوتیسم غیر BCAAN یا از طریق مراکز 

خصوصی و یا تأییدنامه از در جریان بودن تشخیص 
اوتیسم از طریق متخصصین به صورت خصوصی 

صورت گیرد )با کمک مالی خصوصی(.

خانواده باید مدارک زیر را در مالقات با مددکار 
CYSN همراه داشته باشند:

• NON-BCAAN فرم )خصوصی( نتیجه بالینی 	
یا تأیید تشخیص غیر

•   گزارش )های( مکتوب توسط 	
NON-BCAAN تشخیص دهنده

• مدرک اثبات سن کودک )مانند: شناسنامه و 	
یا پاسپورت(.

• کارت بیمۀ BC کودک 	
• فرم تقاضا برای برنامه های اوتیسم.	

خانواده باید مدارک زیر را در مالقات با مددکار 
CYSN همراه داشته باشند:

• 	 .BCAAN فرم نتیجه بالینی یا تأیید تشخیص
• مدرک اثبات سن کودک )مانند: شناسنامه و 	

یا پاسپورت(.
• کارت بیمۀ BC کودک 	
• فرم تقاضا برای برنامه های اوتیسم.	

خانواده با MCFD محل خود 
برای گرفتن یک وقت 

مالقات با مددکار کودکان 
و جوانان نیازمند خدمات 

ویژه )CYSN( تماس 
می گیرد.

پدر/مادر یا سرپرست کودک فرم 
 CYSN تقاضای اوتیسم را با مددکار
امضاء می کند و مددکار CYSN به 

 )AFB( شعبه کمک مالی اوتیسم
اطالع می دهد که کودک واجد شرایط 

استفاده از کمک مالی اوتیسم است.

شعبه کمک مالی اوتیسم )AFB( دو 
نسخه از قرارداد را برای پدر/مادر 

یا سرپرست کودک می فرستد.

پدر/مادر یا سرپرست کودک در 
عرض دو هفته هر دو نسخه قرارداد 
اوتیسم را امضاء می کنند و به مرکز 

 )AFB( کمک مالی اوتیسم
بار می گردانند.

خانواده می تواند ارائه دندگان خدمات 
خود را انتخاب کند. اگر در برنامه 
کمک مالی اوتیسم کودکان زیر 6 
سال، تمام افراد حرفه ای می بایست 

در لیست ارائه  کنندگان خدمات 
اوتیسم )RASP( ثبت  نام کنند

توجه : درمانگرهای 
رفتاری )BI( ملزم به 

 RASP پیوستن به
نیستند، اما باید تحت 

 RASP نظر یک
حرفه ای در برنامه 
کودکان زیر 6 سال 
یا یک فرد حرفه ای 
در برنامه کودکان 
18-6 سال کار کنند 

پدر / مادر/سرپرست فرم درخواست 
پرداخت به ارائه دهنده خدمات / 

عرضه کننده )RTP( را تکمیل می کند 
و به AFB تسلیم می کند. توصیه 

می شود برای دقت در کار RTP با 
تمام ارائه کنندگان خدمات 

بررسی شود.

AFB طی یک نامه پاسخ می دهد و 
جزئیات مجوز را تأیید می کند

ارائه خدمات شروع می شود

ارائه دهندگان خدمات فاکتورهای 
تکمیل شده را مستقیمًا به AFB ارائه 
می دهند. فاکتور بررسی می شوند و 

مبالغ پرداخت می شوند.

بعد از دریافت هر دو نسخۀ قرارداد 
اوتیسم امضاء شده، AFB یک نامه 
مبنی پذیرفته شدن به برنامه کمک 

مالی اوتیسم )AF( “ را برای خانواده 
ارسال می کند که در آن مقدار کمک 
موجود و تاریخ شروع دوره کمک 

مالی مشخص شده است

خانواده فرم نتیجه بالینی یا تأیید تشخیص غیر 
BCAAN را دریافت می کند.
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کمک مالی اوتیسم: برای کودکان زیر 6  سال
هدف اولیه کمک مالی اوتیسم برای کودکان زیر 6 سال: این 

کمک مالی به خانواده ها امکان می دهد تا بتوانند هزینۀ دریافت 
خدمات یا برنامه های مجاز )بر اساس بهترین روش ها( را 
برای بهبود ارتباطات، عاطفی- اجتماعی، پیش  -دبستانی و 

مهارت های الزم زندگی کودک، را بپردازند. خانواده هایی که 
دارای فرزندان زیر 5 سال هستند ممکن است تا 22000 دالر در 

سال برای درمان های مجاز دریافت کنند. 
درمان کودک شما باید بر اساس یک برنامۀ مناسب و بر طبق 

نیازها و توانایی های مخصوص به خود او باشد. این برنامه 
رفتاردرمانی )BPI( به وسیلۀ یک مشاور رفتاری/ تحلیلگر، با 

نظرسنجی از اعضای خانواده و دیگر اعضای تیم متخصص و 
حرفه ای، مانند آسیب  شناس گفتار و زبان، متخصص کار 

درمانی و/یا فیزیوتراپیست تهیه شده است. BPI باید به صورت 
مرتب برای اطمینان از این که فرزند شما پیشرفت قابل قبولی 

دارد بازبینی و به روز شود. برای کسب اطالعات بیشتر در 
مورد BPI به صفحه 25 مراجعه شود.

در مورد کودکان زیر 6 سال، متخصصین )مشاور/ تحلیلگر 
رفتاری، آسیب  شناس گفتار و زبان، درمانگر کاری و 

فیزیوتراپیست( که شما برای تهیه برنامه درمان فرزند خود و 
نظارت بر آن انتخاب می کنید باید در لیست ارائه کنندگان 

خدمات اوتیسم )RASP( باشند.

)RASP( لیست ارائه  دهندگان خدمات اوتیسم
والدین کودکانی که کمک مالی اوتیسم را دریافت می کنند: 

خانواده کودکان زیر 6 سال باید ارائه کنندگان خدمات کودک 
خود را از لیست RASP انتخاب کنند. RASP به  وسیله -ACT انجمن 
آموزش اوتیسم به نمایندگی از وزارت رشد کودکان و خانواده 

اداره می شود. برای ثبت نام در RASP، متخصصان باید نشان 
دهند که تجربیات و تحصیالت آن ها مورد تأیید این 

وزارت می باشد.

روابط انترنت

ثبت نام ارائه دهندگان خدمات اوتیسم (RASP) و اطالعات در 
 مورد انتخاب ارائه دهندگان خدمات در:

www.actcommunity.ca/rasp/

MCFD: 
www.mcf.gov.bc.ca/autism/index.htm

برنامه های اوتیسم
وزارت رشد کودکان و خانواده ها دو برنامه برای اوتیسم ارائه می دهد:

کمک مالی اوتیسم: برای کودکان زیر 6 سال •
کمک مالی اوتیسم: برای کودکان و نوجوانان 18-6 سال •

کتابچۀ راهنما برای پدر/مادر: راهنمای شما برای برنامه های اوتیسم10



کمک مالی اوتیسم: برای کودکان زیر 6  سال می تواند تنها 
در موارد زیر استفاده شود: 

خدمات مشاور/ تحلیلگر رفتاری، آسیب  شناس گفتار و زبان،  •
متخصص کار درمانی و فیزیوتراپیست که در لیست ارائه 

کنندگان خدمات اوتیسم 
)RASP( قرار دارند )به 
روابط انترنت انجمن 

آموزش اوتیسم در 
زیر مراجعه شود(.

• )BIs( درمانگر رفتاری 
 - )BI باید توسط 

 RASP متخصصین
نظارت شوند(.

هزینه های اداری خانواده )مانند: حسابداری/ دستمزد و  •
حقوق تا 100 دالر در ماه.(

هزینه های قابل اجراء کارفرما )مانند: مالیات بر درآمد  •
کارکنان، طرح بازنشستگی کانادا، بیمۀ بیکاری، و حق بیمه 

هیئت جبران خسارت کارگران، و پرداخت چهار درصد 
حق تعطیالت(

تا 20 درصد کمک مالی می تواند صرف آموزش، هزینۀ  •
مسافرت برای دسترسی به درمان مجاز اوتیسم و آموزش در 
BC )رفت و برگشت بیشتر از 80 کیلومتر( شود. از این کمک 

مالی همچنین می توان برای تهیه تجهیزات و وسایل 
موردنیاز برای درمان مناسب که در فرم مجوز تهیۀ وسایل 

و تجهیزات موردنیاز باید توسط متخصصین آماده شود، 
استفاده کرد )لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

هزینه های غیرضروری برای کودکان زیر 6 سال به روابط 
انترنت زیر یا به صفحه 12 رجوع شود.(

هزینۀ مسافرت برای شرکت در آموزش های مربوط به 
اوتیسم در BC )رفت و برگشت بیشتر از 80  کیلومتر(:

اگر این خدمات در محل شما وجود ندارد، می توانید تقاضای  •
دریافت مناسب  ترین هزینه استفاده از این خدمات در نزدیک 

 ترین محل به محل زندگی خود کنید.
هزینه های سفر می تواند شامل هزینۀ هواپیما، قطار یا  •

اتوبوس و یا وسیلۀ شخصی به ازای هر یک کیلومتر، 40 
سنت باشد.

هزینه های هتل به ازای حداکثر هر یک شب یک اتاق  •
150 دالر.

هزینۀ پارکینگ حداکثر 15 دالر در روز.  •
هزینه های فری یا عوارض عبور از شاه راه ها. •
انتخاب شما می تواند رفتن به ارائه کننده خدمات و یا دعوت  •

از وی به محل خود باشد.

هزینۀ مسافرت برای شرکت در آموزش های مربوط به 
اوتیسم در BC )رفت و برگشت بیشتر از 80 کیلومتر(: 

اگر این خدمات در محل شما وجود ندارد، می توانید تقاضای  •
دریافت مناسب ترین هزینه استفاده از این خدمات در 

نزدیک ترین محل به محل زندگی خود کنید. 
انتخاب شما می تواند رفتن به ارائه کننده خدمات و یا دعوت  •

از وی به محل خود باشد.
هزینه های مسافرت می تواند شامل هزینۀ هواپیما، قطار یا اتوبوس  •

و یا وسیلۀ شخصی به ازای هر یک کیلومتر، 40 سنت باشد. 
هزینه های هتل به ازای هر یک شب یک اتاق حداکثر 150 دالر. •
هزینۀ پارکینگ می تواند حداکثر 15 دالر در روز باشد •
بلیت فری و یا عوارض عبور از شاه راه ها.  •

تجهیزات و مواد موردنیاز درمان :
برای تهیۀ تجهیزات و مواد موردنیاز برای درمان کودک، باید 
فرم )JFE( مجوز تهیۀ تجهیزات و مواد موردنیاز را تقاضا کنید 

و این فرم باید توسط متخصصین در لیست ارائه کنندگان 
خدمات اوتیسم )RASP( یا توسط متخصصین درمان اولیه )یعنی 

 ،)S-LP( یعنی مانند درمانگران حرفه ای گفتاردرمانی( ،)EIT(
 RASP که در لیست )PT( و یا فیزیوتراپیست ها )OT( کاردرمانی

نیستید اما در استخدام آژانس ها/سازمان ها/مراجع پزشک 
طرف قرارداد MCFD هستند تهیه و تنظیم شود.

فرم مجوز )JFE( برای مدمت یک  سال از تاریخ امضاء توسط  •
متخصصین واجد شرایط اعتبار دارد، مشروط به این که 

کودک هنوز مشمول دریافت کمک مالی اوتیسم باشد و از 
%20 کمک مالی ساالنه فراتر بیشتر نباشد. تاریخ روی رسید 

خرید تعیین کنندۀ دورۀ کمک مالی که در آن این معامله 
انجام شده است می باشد.

تنها پر کردن فرم JFE، ضمانت نمی کند که یک وسیله واجد  •
شرایط کمک مالی اوتیسم است. به خانواده ها پیشنهاد می شود که 

بعد از تأیید فرم JFE برای خرید اقالم اقدام کنند. هزینه اقالمی 
که واجد شرایط کمک مالی اوتیسم نیست باز پرداخت نمی شود.

اقالمی که بر اساس مشخصات تأیید شده توسط JFE خریداری شده  •
است در مالکیت انحصاری خانواده  و کودک باقی خواهد ماند.

راهنمایی برای والدین:

ارائه دهنده خدمات نرخ 
ساعتی باید پرداخت شود 

بازپرداخت هزینه انجام دادن 
کسب و کار.

روابط انترنت

 اظهارنظر برای فرم تجهیزات:
www.mcf.gov.bc.ca/autism/forms.htm

SET-BC: www.setbc.org

ACT – Autism Community Training: 
www.actcommunity.ca/newdiagnosishub
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راه های دیگری باید برای تأمین بودجه خرید تجهیزات و یا اخذ 
وام باید موردبررسی قرار گیرد. خریدها نباید آن چیزهایی 

باشد که مورد تأیید SET-BC، برنامه At Home ، و سایر 
سازمان های فروشنده تجهیزات قرار گیرد و یا جزو هزینه های 

معمول یک کودک باشد. لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر 
درباره SET-BC به صفحه 11 روابط انترنت مراجعه شود.

کامپیوتر، تبلت با صفحه قابل لمس یا تلفن هوشمند
فرم درخواست خرید کامپیوتر، تبلت با صفحۀ قابل لمس یا  •

تلفن هوشمند باید به صورت یک مجوز کتبی )JFE( تهیه شده 
توسط متخصصین و یا درمانگران حرفه ای RASP افراد 
حرفه ای )EIT( در استخدام آژانس ها/سازمان ها/مراجع 

پزشکی طرف قرارداد MCFD هستند، باشد. 
از کمک مالی اوتیسم کودک می توان هر سه سال یک بار  •

برای تهیۀ یک لپ تاپ یا یک کامپیوتر رومیزی یا یک تبلت 
با صفحۀ قابل لمس )مانند: iPad )آی پد( و یا یک iTouch )ای 

تاچ( و یا یک تلفن هوشمند )Smart Phone( استفاده کرد. 

  کمک مالی اوتیسم برای کودکان زیر 6 سال
 )هزینه های غیر مجاز(

بعضی از درمانها و وسایلی که توسط متخصصین و درمانگران 
حرفه ای پیشنهاد می شود هزینه های غیر مجاز هستند. موارد ذکر 

شده زیر نمونه هایی از اقالم غیر مجاز هستند :
تعمیرات خانه؛ بازسازی ، استخر، جکوزی، ترمپولین ، و  •

وسایل زمین بازی کودکان
لوازم و وسایل خانگی •
 تفریح و سرگرمی عمومی و یا ثبت نام برای ورزش •
وسایل ورزشی/تناسب اندام •
تلویزیون •
ویتامین ها، تجهیزات پزشکی، ارتز •
لباس •
مواد غذایی )اقالم کوچک تقویتی می تواند مجاز باشد(. •

هر وسیله ای که تنها در مدرسه قابل استفاده است. •

 صورتحساب ماهانه تلفن های هوشمند/ خرید دیتا •

موارد زیر مثالی از خدمات فاقد شرایط است:
مراقبت از کودکان •
نگهداری موقت کودکان •
رده های آتفریحی عمومی مانند شنا و کاراته •
خدمات پزشکی •
خدمات ارائه شده در خارج و مسافرت مربوط به آن •

تمام هزینه های غیرمجاز ذکر نشده است. توصیه می شود که 
خانواده برای کسب اطالعات بیشتر قبل از خرید اقالم یا 

 خدمات با قسمت کمک مالی اوتیسم با شماره تلفن 
3530-777 877 1  تماس بگیرید.
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 )BI ( برای انتخاب درمانگران رفتاری
)برحسب نیاز( با متخصصین RASP مشورت 
 )BPI( کنید تا به شما در اجرای برنامه درمان

کمک کنند. BI ها باید تحت نظارت 
متخصص)ین( RASP باشند.

BC با کمک پدر/مادر و SLP، OT و/ یا PT یک برنامه 
رفتار درمانی تهیه می کند. 

راه اندازی یک برنامه مداخله اوتیسم برای کودک شما زیر 6  سال

 برای MCFD تماس با دفتر
شرکت در برنامۀ اوتیسم

 دریافت کمک مالی اوتیسم:
 زیر 6 سال

تماس با سازمان ACT یا دیگر سازمان های مربوط به 
اوتیسم برای کسب اطالع از در مورد درمان اوتیسم و 

چگونگی مراجعه به یک ارائه کنندۀ خدمات

مصاحبه با ارائه کنندۀ بالقوه 
 RASP خدمات

انتخاب یک مشاور/ تحلیلگر 
RASP از )BC( رفتاری

انتخاب یک SLP، OT و/ یا PT از 
RASP برحسب نیاز کودک

متخصصین RASP برحسب 
 BPI پیشرفت کودک به  طور منظم

را به  روز می کنند.

 MCFD: وزارت رشد کودکان و خانواده
www.mcf.gov.bc.ca/autism/index.htm

 Act: ACT_ مرکز محلی آموزش اوتیسم
www.actcommunity.ca

 ASD: اختالل طیف اوتیسم
)به صفحۀ 2 مراجعه شود(

 RASP: لیست ارائه کنندگان مجاز خدمات اوتیسم 
)به صفحۀ 10 رجوع شود(

 BPI: برنامه  رفتار درمانی
)به صفحۀ 25 رجوع شود(

 BC: مشاور و تحلیلگر رفتاری
)به صفحۀ 21 رجوع شود( 

 SLP: آسیب شناس گفتار- زبان
)به صفحۀ 21 رجوع شود(

 OT: متخصص کاردرمانی
)به صفحۀ 21 رجوع شود(

 PT: فیزیوتراپیست
)به صفحۀ 21 رجوع شود(
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هزینه های مجاز کارفرما )مانند، مالیات بر درآمد کارکنان،  •
حق بازنشستگی در کانادا، بیمۀ بیکاری و حق بیمه 

wroksafebc، و چهار درصد مزایای تعطیالت.

حداکثر 20 درصد از کمک مالی اوتیسم می تواند برای  •
آموزش، هزینۀ مسافرت برای استفاده از درمان اوتیسم و 

شرکت در رده های آموزشی در زمینۀ اوتیسم در BC )رفت و 
برگشت بیشتر از 80 کیلومتر(، و تهیه وسایل الزم و مجاز 

برای یک درمان مؤثر اوتیسم، این هزینه ها باید در فرم 
مجوز خرید وسایل و تجهیزات که توسط متخصصین و 

درمانگران حرفه ای مجاز پر شود ذکر شوند. )برای کسب 
اطالعات بیشتر به روابط انترنت صفحۀ بعدی؛ یا کمک مالی 

اوتیسم: و هزینه های فاقد شرایط برای سنین 18-6 سال به 
صفحۀ 15 مراجعه شود(

هزینه های مسافرت برای شرکت در رده های آموزشی 
اوتیسم در داخل BC )رفت وبرگشت بیشتر از 80 کیلومتر(:

بازپرداخت هزینه ثبت نام و هزینه های سفر پدر/مادر و  •
درمانگران رفتاری برای شرکت در رده های آموزشی 

مخصوص اوتیسم 
هزینه های سفر شامل هزینۀ بلیت هواپیما، هزینۀ اتوبوس و  •

قطار و یا هزینۀ وسیلۀ شخصی شما به ازای هر کیلومتر 
40 سنت.

هزینۀ هتل به مبلغ 150 دالر برای هر شب فقط برای یک  •
اتاق مجاز است.

هزینۀ پارکینگ به مبلغ 15 دالر در روز  •
هزینۀ فری و عوارض عبور از شاه راه ها  •
کتاب های آموزشی و DVD و ویدئو برای خانواده ها •

 هزینه های مسافرت برای استفاده از 
 درمان اوتیسم در داخل BC )رفت و 

برگشت بیشتر از 80 کیلومتر(: 
اگر در محل شما این خدمات عرضه نمی شود، می توانید  •

هزینه های ارزان ترین وسیله برای مسافرت به نزدیک ترین 
محل به محل زندگی شمارا درخواست کنید. 

این هزینه ها می تواند شامل سفر شما برای دیدن ارائه کننده  •
خدمات یا دعوت وی به محل خود باشد. 

هزینه های سفر شامل هزینۀ هواپیما، قطار یا اتوبوس و یا  •
وسیلۀ شخصی به ازای هر یک کیلومتر، 40 سنت.

هزینه های هتل به ازای حداکثر یک نفر هر یک شب  •
150 دالر.

هزینۀ پارکینگ حداکثر 15 دالر در روز. •
هزینه های فری و یا عوارض عبور از شاه راه ها.  •

 کمک مالی اوتیسم برای کودکان و نوجوانان 
18-6 سال: 

هدف اولیۀ از کمک مالی اوتیسم برای سنین 18-6 سال کمک به 
خانواده ها برای خرید درمان واجد شرایط خارج از مدرسه که 
می تواند مهارت های ارتباطاتی، اجتماعی و عاطفی، علمی و 

کاربردی کودک را بهبود بخشد می باشد. 
خانواده های کودکان سنین 18-6 سال مبتال به اوتیسم می توانند 

حداکثر تا 6000 دالر در سال برای خدمات واجد شرایط درمانی 
خارج از مدرسه یا برنامه های آموزشی باشد دریافت کنند. 
)لطفًا در مورد بهترین روش ها به صفحۀ 23 مراجعه شود(. 

حداکثر 20 درصد از کمک مالی به طور ساالنه آموزش 
مسافرت و تهیه وسایل مربوط به اوتیسم صرف شود.

کمک مالی اوتیسم به کودکان 18-6 سال فقط می تواند در 
موارد زیر صرف شود:

تحلیلگر/ مشاور رفتار •
آسیب شناسان گفتار - زبان، متخصصین کاردرمانی و  •

فیزیوتراپیست
•  BLs جدًا توصیه می شود که کلیه( )BI( درمانگران رفتاری

تحت نظر یک یا تمام متخصصین ذکر شده در فوق باشند(
برنامه های مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی •
کمک های آموزشی خارج از مدرسه/ تدریس خصوصی )که  •

بخشی از برنامۀ منظم مدرسه نباشد(
فعالیت های تخصصی درمانی و اردوگاه های طراحی شده بر  •

اساس نیازهای فرزند مبتال به ASD شما.
مشاورۀ تغذیه توسط متخصصین تغذیه  •
درمان / مشاورۀ خانواده •
درمان های دیگر که یک توسط فرد حرفه ای /متخصص  •

توصیه  می شود. )ارائه معرفی نامه )LOR( از طرف 
متخصصین / درمانگران حرفه ای واجد شرایط ضروری 

است. همچنین توصیه می شود که یک نامه تصویب شده از 
طرف قسمت کمک مالی اوتیسم تهیه شود تا خانواده ها 

بتوانند از بودجه آتیسم برای درمان بیماری تشخیص داده شده 
توسط متخصصین استفاده کنند(

کمک مالی اوتیسم MCFD را می توان برای خدمات مستقل  •
مدارس، که نشان دهنده خدمات خارج از مدرسه هزینه کرد. 

به عبارت دیگر کمک مالی اوتیسم MCFD را می توان برای 
پرداخت هزینه های شامل خدمات قبل و بعد از مدرسه، 

تدریس خصوصی، خدمات درمانی )مانند زبان - 
گفتاردرمانی، مشاورۀ رفتاری(، و فعالیت های اجتماعی 

خارج از فعالیت های معمول آموزشی استفاده کرد.
هزینه های اداری خانواده )مانند، خدمات دفترداری حداکثر  •

50 دالر در هرماه یا پرداخت مستقیم حداکثر 600 دالر به 
حسابدار در هر دوره کمک مالی (
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وسایل و مواد مربوط به درمان :
برای تهیۀ تجهیزات و مواد مورد نیاز برای درمان کودک خود، 
باید فرم درخواست مجوز )JFE( تهیۀ تجهیزات و وسایل که توسط 

افراد حرفه ای/متخصص ذکر شده دار زیر تهیه شده باشد: 
مشاور/تحلیلگر رفتار •
فیزیوتراپیست •
آسیب شناس گفتار- زبان  •
متخصص کار درمانی •
روانشناس رسمی •
همکار روانشناس رسمی •
پزشک روانکاو •
پزشک متخصص کودکان •
پزشک متخصص اعصاب •
فرم مجوز )JFE( به شرط این که کودک هنوز واجد شرایط  •

استفاده از کمک مالی اوتیسم باشد و مبلغ آن هم از 20% 
کمک مالی ساالنه تجاوز نکند، برای مدمت یک  سال از 

تاریخ امضاء توسط یک فرد حرفه ای واجد شرایط اعتبار 
دارد. تاریخ روی رسید خرید تعیین کنندۀ دورۀ کمک مالی 

که در آن این معامله انجام شده است می باشد.
تنها پر کردن فرم JFE، ضمانت نمی کند که یک وسیله واجد  •

شرایط کمک مالی اوتیسم است. به خانواده ها پیشنهاد می شود که 
بعد از تأیید فرم JFE برای خرید اقالم اقدام کنند. هزینه اقالمی 

که واجد شرایط کمک مالی اوتیسم نیست باز پرداخت نمی شود. 
اقالمی که بر اساس مشخصات تأیید شده توسط JFE خریداری  •

شده است در مالکیت انحصاری خانواده  و کودک باقی 
خواهد ماند.

راه های دیگری باید برای تأمین بودجه خرید تجهیزات و یا اخذ 
وام باید مورد بررسی قرار گیرد. خریدها نباید آن چیزهایی 

باشد که مورد تأیید SET-BC، برنامه At Home ، و سایر سازمان 
های فروشنده تجهیزات قرار گیرد و یا نه آنهایی که هزینه های 
معمولی یک کودک هستند. لطفا برای کسب اطالعات بیشتر در 

باره SET-BC به صفحه 11  روابط انترنت مراجعه شود. 

 کامپیوترها و یا تبلتهای با صفحۀ قابل لمس 
 )Touch Screen Tablet(

فرم درخواست خرید کامپیوتر، تبلت با صفحۀ قابل لمس یا  •
تلفن هوشمند باید به صورت یک مجوز کتبی )JFE( تهیه شده 

توسط متخصصین و یا درمانگران حرفه تأیید گردد. 
از کمک مالی اوتیسم کودک می توان هر سه سال یک بار  •

برای تهیۀ یک لپ تاپ یا یک کامپیوتر رومیزی یا یک تبلت 
با صفحۀ قابل لمس )مانند: iPad )آی پد( و یا یک iTouch )ای 

تاچ( و یا یک تلفن هوشمند )Smart Phone( استفاده کرد.

روابط انترنت

 اظهارنظر برای فرم تجهیزات: 
www.mcf.gov.bc.ca/autism/forms.htm

SET-BC: www.setbc.org

کمک مالی اوتیسم و هزینه های غیر مجاز برای سنین 
18-6 سال:

بعضی از درمانها و وسایلی که توسط متخصصین و 
درمانگران حرفه ای پیشنهاد می شود هزینه های غیر مجاز 

هستند. موارد ذکر شده زیر نمونه هایی از اقالم غیر مجاز 
هستند :

تعمیرات خانه؛ بازسازی ، استخر، جکوزی، ترمپولین ، و  •
وسایل زمین بازی کودکان

لوازم و وسایل خانگی •
تفریح و سرگرمی عمومی و یا ثبت نام برای ورزش •
وسایل ورزشی/تناسب اندام •
تلویزیون •
ویتامینها، تجهیزات پزشکی، ارتز •
لباس •
مواد غذایی )اقالم کوچک تقویتی می تواند واجد شرایط باشد. •
هر وسیله ای که تنها در مدرسه قابل استفاده است. •
صورتحساب ماهانه تلفنهای هوشمند/ خربد دیتا •

موارد زیر مثالی از خدمات فاقد شرایط است:
مراقبت از کودکان •
نگهداری موقت کودکان •
رده های آتفریحی عمومی مانند شنا و کاراته •
خدمات پزشکی •
خدمات ارائه شده در خارج و مسافرت مربوط به آن •

تمام هزینه های غیر مجاز ذکر نشده است. توصیه می شود که 
خانواده برای کسب اطالعات بیشتر قبل از خرید اقالم یا 

 خدمات با قسمت کمک مالی اوتیسم با شماره تلفن 
3530-777-877-1 تماس بگیرید.
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راهنمایی برای والدین

از اولین روز ماهی که MCFD تمام 
مدارک مورد نیاز برای کمک مالی 

اوتیسم را دریافت می کند، فرزند شما 
واجد شرایط استفاده از این کمک مالی 

خواهد بود. قبل از اینکه با مددکار 
CYSN مالقات کنید یک نسخه از تمام 

مدارک الزم را به دفتر MCFD در محل 
خود پست یا فاکس کنید. )با ما تماس 
بگیرید را در روابط انترنت این صفحه 

ببینید( مددکار CYSN تمام مدارک 
شما را برای اطمینان از کامل بودن 

آنها بررسی می کند.

راهنمایی برای والدین

MCFD عالوه بر برنامه های مربوط 
به اوتیسم، کمکهای دیگری را در 

اختیار خانواد هایی که دارای 
کودکان و نوجوانان نیازمند کمک 

ویژه هستند می گذارد. مددکار 
CYSN اطالعات الزم را در مورد 

این کمکهای ویژه برای شما شرح 
می دهد.

روابط انترنت

:CYSN برای پیدا کردن یک کارگر 
www.mcf.gov.bc.ca/sda/contacts.htm

استفاده از برنامه های مربوط به اوتیسم:
)مربوط به نمودار صفحۀ 9 (

مرحله 1:
زمانی که ارزیابی انجام شد، یک فرم نتایج بالینی BCAAN یا فرم تشخیص ASD غیر

BCAAN )خصوصی( دریافت می کنید. اگر این فرم حاکی از تشخیص اوتیسم  باشد، و 
شما مایل به شرکت در برنامه های مربوط به اوتیسم هستید، باید برای تنظیم یک 

قرار مالقات با یک مددکار نیازهای خاص کودکان و جوانان )CYSN( هرچه زودتر با 
نزدیکترین دفتر محلی MCFD تماس بگیرید. )تماس با در صفحۀ 26 (

مدارک زیر مورد نیاز است:
فرم نتایج بالینی BCAAN یا فرم تشخیص ASD غیر BCAAN )خصوصی( که تشخیص  •

ASD را نشان می دهد. )تشخیص و ارزیابی را در صفحۀ 6 مالحظه کنید(.

مدرکی که سن فرزند شما را تأیید می کند )مانند شناسنامه( •
کارت بیمۀ BC کودک  •
فرم درخواست شرکت در برنامه های اوتیسم •

اگر بیماری فرزند شما توسط NON-BCAAN )مرکز خصوصی( تشخیص داده شده 
باشد، خانواده ها نیز باید گزارش )های( کتبی متخصص تشخیص)ین( مرکز 

خصوصی را برای اطمینان از این که استانداردها و دستور العمل های ارزیابی و 
رعایت شده است و و اینکه برنامۀ نظارت بر تشخیص اوتیسم )ADOS( و تجدید نظر 
مصاحبۀ تشخیص اوتیسم )ADI-R( قبل از دریافت کمک مالی اجرا شده است. قبل از 
اینکه خانواده ها برای ارزیابی به مرکز خصوصی رجوع کنند، بهتر است از زمان 

دریافت نتایج این ارزیابی تحقیق کنند. 
فرم درخواست شرکت در برنامه های اوتیسم در www.mcf-gov.bc.ca/autism وجود 

دارد و مددکار CYSN شما می تواند آن را در اختیار شما بگذارد.

مرحلۀ 2:
مددکار CYSN شما برای صحبت در موارد زیر با شما مالقات می کند: 

تأیید واجد شرایط بودن کودک شما برای برنامه های اوتیسم  •
شرح برنامه های اوتیسم، شامل گزینه های موجود در محل شما   •
• MCFD بحث در مورد برنامه  ریزیهای دیگر و خدمات پشتیبانی موجود از طریق
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گزینه های کمک مالی
پرداخت فاکتور

بر اساس توافقی که برای پرداخت فاکتور شده است، کمک 
مالی در حساب دولت به نام کودک نگهداشته می شود و دولت 
این پول را به طور مستقیم به ارائه  کنندگان خدمات ارائه شده 

برای خدمات درمانی واجد شرایط پرداخت می کند. 
پدر/مادر خدمات مورد نیاز و ارائه  دهنده )گان( این خدمات را 
انتخاب می کنند و با استفاده از فرم درخواست برای پرداخت به 

ارائه  کنندگان و تهیه  کنندگان این خدمات آن را به دفتر کمک 
مالی اوتیسم می فرستند. )دفتر غیر انتفاعی ACT یا آموزش 

محلی اوتیسم که یک واحد غیر انتفاعی است، لیست کلیه ارائه  
کنندگان خدمات )RASP( را که خانواده هایی که کودکان زیر 6 

سال دارند باید از بین آنها انتخاب کنند را نگهداری می کند(. 
درمانگران رفتاری )BI( نیازی به ثبت در RASP ندارند ولی باید 

فعالیت آنها تحت نظر متخصصین RASP باشد. ارائه  دهندگان 
خدمات باید فاکتور خدمات خود را به قسمت کمک مالی اوتیسم 

تسلیم کنند. 
MCFD متعهد به پرداخت تمام فاکتورهای مجاز و تأیید شده در 

عرض 30 روز از دریافت آنها می باشد، اگرچه بسیاری از 
آنهازودتر پرداخت می شوند. 

در حال حاضر، MCFD ارائه  کندگان خدمات را ملزم به ارائه 
فاکتورهای مربوط در به خدمات مجازی که ارائه داده اند 
حداکثر یک بار در ماه کرده است. فاکتورهای مربوط به 

خدماتی که در آینده انجام خواهد شد و یا آنهایی که با تأخیر 
انجام شده اند قابل پرداخت از طریق برنامه کمک مالی اوتیسم 

نیستند. ارائه دهندگان خدماتی که خدمات خود را طبق برنامه 
پرداخت از طریق ارائه فاکتور عرضه می کنند حداکثر شش 

ماه فرصت دارند تا بعد از ارائۀ خدمات فاکتورهای خود را به 
قسمت کمک مالی اوتیسم تسلیم کنند.

پدر/مادر می توانند در هر زمان با قسمت کمک مالی اوتسیم 
تماس بگیرند و از مانده حساب کودک خود سئوال کنند.

موافقتنامۀ کمک مالی اوتیسم به طور خودکار در پایان هر ماه 
تولد کودک تجدید می شود. 

والیدن مسئول مدیریت هزینه های مربوط به اشتغال برنامه 
بازنشستگی کانادا، بیمۀ بیکاری و حق بیمه جبران خسارت 

کارگران در یک رابطۀ کارگر و کارفرما هستند. MCFD مسئول 
پرداخت این هزینه ها از طرف پدر/مادر نیست ولی می تواند 

هزینه های مربوط را بازپرداخت کند.

پرداخت مستقیم )برای کودکان 12 سال به باال(
بر اساس توافق پرداخت مستقیم کمک مالی مستقیمًا به پدر/
مادر و یا سرپرست قانونی کودک که موافقتنامۀ پرداخت 
مستقیم )شرایط امضاء( را در آغاز دورۀ مالی فرزندشان 
امضاء کرده باشند پرداخت می شود. پدر/مادر می توانند 

مناسب ترین خدمات درمانی مجاز اوتیسم را بر اساس نیاز 
فرزند خود انتخاب کنند و مسئول پرداخت هزینه های مربوط به 

این خدمات به ارائه دهندگان آن هستند.
در پایان هر دورۀ کمک مالی، پدر/مادر پاسخگوی نحوه 

استفاده از کمک مالی اوتیسم هستند. اسناد ضروری شامل 
مدارکی است که نشان دهندۀ ارائه کننده خدمات و مدرک 

صریح پرداخت ) مانند: فاکتورها، رسیدها، اوتیسم، تأییدنامه 
های قسمت اوتیسم، فرم های تأیید شده JEF فرم تأیید شده 

حسابدار و غیره( می باشد. فرم تأیید حسابدار باید توسط یک 
حسابدار عمومی رسمی )CGA( و قسم خورده )CA( حسابدار 

صنعتی )CMA (، و حسابدار خبره )APA ( تکمیل و امضاء شود.
تمام اسناد ارائه شده به MCFD ممکن است حسابرسی شوند. 
اگر ثابت شود که که کمک مالی در موارد غیر مجاز هزینه 

شده است، پدر/مادر/سرپرست قانونی که قرارداد پرداخت 
مستقیم اوتیسم را امضاء کرده اند مؤظف به بازپرداخت آن 

هستند. لطفا در نظر داشته باشید که حسابرسی می تواند چندین 
سال بعد از زمان پرداخت اولیه انجام شود. اگر پدر/مادر/ 

سرپرست قانونی کودک به تعهدات خود در در قرارداد 
پرداخت مستقیم عمل نکنند، این قرارداد باطل خواهد شد. 

والدین/ سرپرست قانونی کودک هنوز می توانند از کمک مالی 
اوتیسم به روش پرداخت به وسیله فاکتور عمل کنند و دیگر 

مجاز به استفاده از این این وجوه به صورت پرداخت مستقیم 
نخواهند بود.
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شرایط مورد نیاز برای پرداخت مستقیم 
سن کودک مبتال به اوتیسم باید 12 سال و بیشتر باشد.  •
پدر/مادر/سرپرست قانونی کودک که قرارداد پرداخت  •

مستقیم را امضاء کرده اند )امضاء کننده قرارداد( باید حداقل 
به مدت دو سال کامل )24 ماه( طبق روش پرداخت به وسیله 

فاکتور عمل کرده باشند.
امضاء  کنندگان این توافقنامه باید به تمام تعهدات خود در  •

قرارداد کمک مالی اوتیسم با MCFD عمل کرده باشند.
پدر/مادر/ سرپرست قانونی کودک باید 60 حداقل روز قبل از  •

پایان دوره فعلی کمک مالی قصد خود را برای تبدیل به 
پرداخت مستقیم به قسمت کمک مالی اوتیسم اطالع دهند.

پدر/مادر/ سرپرست قانونی کودک باید قبل از این که دوره  •
جدید استفاده از کمک مالی به صورت پرداخت پرداخت 

مستقیم شروع کنند، باید دوره فعایکمک مالی کودک را به 
روش پرداخت به وسیله فاکتور به پایان برسانند.

لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر در باره “مراحل استفاده از  •
پرداخت مستقیم کمک مالی از رطیق پرداخت مستقیم به 

ضمیمۀ شماره 5” مراجعه شود.

خواهران و برادران 6-12 ساله که واجد شرایط
به منظور ساده سازی روند پرداخت برای خانواد های با بیش  •

از یک فرزند مبتال به ASD، امضاء کنندگان توافقنامۀ حق 
انتخاب پرداخت مستقیم کمک مالی اوتیسم را برای کودکان 

جوانتر 12-6 ساله خود هم دارند.
تبدیل نحوه استفاده خواهر و برادرهای جوانتر از کمک  •

مالی.به پرداخت مستقیم باید در زمان تجدید دوره کمک مالی 
کودک صورت گیرد.

خواهر و برادران زیر 6 سال واجد شرایط پرداخت  •
مستقیم نیستند.
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برنامه های کمک مالی اوتیسم و مسئولیت های پدر/مادر
برنامه های کمک مالی اوتیسم برای پدر/مادر انعطاف 

پذیر است.
اطالع خانواده ها از مسئولیتهای مربوط به این برنامه ها مهم 

است. بر مسئولیتهای والدین را که در قرارداد پرداخت به 
وسیله فاکتور یا پرداخت مستقیم ذکر شده است را مرور کنید و 

در صورت نیاز از قسمت کمک مالی اوتیسم درخواست 
توضیح کنید. 

مسئولیت پدر/مادر شامل موارد زیر است: 
بر اساس شرایط قرارداد کمک مالیو سیاست های برنامه  •

جاری، کمک مالی باید صرف هزینه های الزم برای درمان 
اوتیسم کنند و به مصرف دیگری نرسانند

استخدام و نظارت بر کار ارائه دهندگان خدمات •
اطمینان یافتن از این که ارائه  دهندگان خدمات حداقل 19 ساله  •

دارند و سابقۀ کیفری ندارند.
اطمینان یافتن ازوجود یک رابطه کارگر و کارفرما  •

بینارائه دهندگان خدمات پدر/مادر.
انجام تعهدات بین کارگر و کارفرما شامل رعایت  •

استانداردهای مربوط به کار، پرداخت حق بازنشستگی 
کانادا، بیمۀ بیکاری و بیمۀ جبران خسارت وارده به کارگر، 

حق بیمۀ WORKSAFEBC و دیگر هزینه های کارفرما در 
صورت لزوم.

اگر کودک زیر شش سال دارد ارائه دهندگان حرفه ای خدمات  •
باید از لیست ارائه دهندگان ثبت شده اوتیسم باشد

اعالم هر گونه تغییر در آدرس، مهد کودک یا سرپرست،  •
هرگونه تغییر در شرایطی که می تواند منجر به قطع این 

کمک مالی یا عدم نیاز به به آن می گردد را در ظرف 30 
روز به قسمت کمک مالی اوتیسم اطالع دهند.

تسلیم یک فرم درخواست پرداخت )RTP( به ارائه  دهندگان  •
خدمات/ تهیه کنندگان به قسمت کمک مالی اوتیسم برای هر 
 )RTP( یک از ارائه کنندگان خدمات. در هر دوره مالی. فرم
باید در هر دوره تسلیم شود، و شامل حداکثر مبلغی باشد که 

یک ارائه دهنده خدماتمی تواند در آن دورۀ فاکتور کند 
می باشد. )لطفًا در نظر داشته باشید که هزینه  این خدمات 

قابل بازپرداخت ی باشد؛ و تنها سفرهای مجاز، آموزشها و 
وسایل خریداری شده می تواند پرداخت  شود(.

فاکتورها باید ظرف 6 ماه بعد از خریداری خدمات یا وسایل  •
به قسمت کمک مالی اوتیسم تسلیم شود. )لطفًا توجه داشته 

باشید که تاریخ دریافت خدمات یا وسیله  خریداری شده 
تعیین کنندۀ دورۀ کمک مالی است که از آن هزینه ها پرداخت 

شده است.(
مسئولیتهای دیگری در توافقنامۀ پرداخت فاکتور یا پرداخت  •

مستقیم ذکر شده است.

روابط انترنت

منابع کمک در تعیین تعهدات به عنوان یک کارفرما و اطالعات مالیاتی: 
Canada Revenue Agency 

 )اطالعات مربوط به تعهدات اشتغال( 959-5525 800 1
www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html

Workers’ Compensation Board - WorkSafeBC 
1 888 922-2768 

www.worksafebc.com/employers_and_small_business/
overview/default.asp

Employment Standards Branch 
Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training 

1 800 663-3316 
(or in Prince George, call: 250 612-4100) 

www.labour.gov.bc.ca/esb/welcome.htm

لطفا توجه داشته باشید: بخش تأمین اوتیسم نیست قادر به 
ارائه مشاوره و یا پاسخ به سواالت با با توجه به مسئولیت 

های کارفرما یا مالیات.
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پدر و مادرخوانده و کودکان تحت سرپرستی 
 )Foster parent( کودکانی که تحت سرپرستی پدر و مادرخوانده
هستند واجد شرایط از استفادۀ برنامه های اوتیسم می باشند. اگر 

فکر می کنید که کودکی که سرپرستی وی را بر عهده دارید 
ممکن است مبتال به اوتیسم باشد، می توانید نگرانی خود را با 

مددکار سرپرستی آنها مطرح کنند. 
برای استفاده کودکان تحت سرپرستی مبتال به اوتیسم از کمک 
مالی اوتیسم، مددکار برای تکمیل فرم درخواست کمک مالی 

اوتیسم با MCFD محلی تماس میگیرد. سپس مددکار CYSN صالحیت 
استفاده از کمک مالی اوتیسم را تأیید می کند، و دسترسی به تأیید 

صالحیت و استفاده از کمک مالی اوتیسم را آغاز می کند. 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مراقبت های سالمت 

موجود برای کودکان تحت سرپرستی، لطفًا از طریق روابط 
انترنت زیر به راهنمای کمک رسانی پزشکی رجوع شود.

 درخواست تجدید 
نظر یا شکایت

اگر از خدمات قسمت کمک مالی اوتیسم یا از تصمیمات آن 
قسمت در مورد کمک مالی اوتیسم ناراضی هستید، لطفًا با 

شماره تلفن 3530-777-877-1 تماس بگیرید. اگر به شکایت شما 
رسیدگی نشد، با شماره 3530-777 877 1. با مدیر قسمت کمک 

مالی اوتیسم تماس حاصل کنید.
اگر از ارائه دهندۀ خدمات RASP شکایت دارید، لطفًا برای کسب 
اطالعات در باره نحوه طرح شکایت با سازمان آموزش محلی 
اوتیسم )ACT( با خط رایگان: 5188-939-866-1 زیر تماس بگیرید.

محرمانگی و حریم خصوصی شما 
برای تشخیص بیماری و تعیین واجد شرایط بودن و ارائۀ 

خدمات موجود به بعضی از اطالعات شخصی  شما و کودک 
شما نیاز است. تمام اطالعات شخصی باید مطابق قانون آزادی 
اطالعات و حفاظت از محرمانگی )FOIPPA( جمع آوری و از آن 

استفاده شود.
قسمت کمک مالی اوتیسم می تواند تنها اطالعات مربوط به 
قرارداد یک کودک را در اختیار امضاء کنندگان قرارداد 

بگذارد )یعنی پدر یا مادر، سرپرست قانونی که قرارداد اوتیسم 
را امضاء کرده اند(. اگر مایلید که شخص دیگری نیز از این 

اطالعات آگاه باشد، لطفًا با قسمت کمک مالی اوتیسم تماس 
بگیرید و فرم انتشار اطالعات را درخواست کنید.

روابط انترنت

 Freedom of Information and Protection of Privacy Act: 
www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/96165_00

روابط انترنت

 فرم درخواست کمک مالی اوتیسم:
www.mcf.gov.bc.ca/autism/forms.htm

 Ministry of Children and Family Development: 
 حمایت از سالمت برای کودکان و نوجوانان موافقت نامه ها: 

www.mcf.gov.bc.ca/foster/pdf/health_supports_cic.pdf
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چه کسنی با فرزندم کار خواهد کرد؟ 
درمانگران فرزند شما می توانند بر اساس نیازهای وی شامل 

افراد زیر باشند: 
تحلیلگر رفتاری BA و مشاور رفتاری BC: تحلیلگران  •

رفتاری )BAs( و مشاوران رفتاری )BCs( متخصصینی هستند 
که وظیفه آنها ارزیابی، تهیه یک برنامۀ رفتار شخصی برای 

درمان )BPI(، آموزش پدر/مادر و درمانگران، و نظارت بر 
برنامه های درمان به صورت مداوم می باشد. برنامه های 

درمانی می تواند شامل طیف گسترده ای از حوزه هایی مانند 
رفتار کالمی، مهارت های اجتماعی، مهارت های زندگی 

روزمره، مشکالت رفتاری و غیره باشد. تمام تحلیلگران و 
مشاورین رفتاری که که نام آنها در لیست ارائه دهندگان 

خدمات اوتیسم دربریتیش کلمبیا ثبت شده است، دارای 
تحصیالت و تجربیات الزم در زمینۀ تجزیه و تحلیل رفتاری 
کاربردی )ABA( و اوتیسم هستند. تفاوت بین تحلیلگر رفتاری 

)BA( و مشاور رفتاری )BC( در این است که BA یا تحلیلگر 
رفتاری گواهینامه “تحلیلگر رفتاری مورد تأیید انجمن “ 

)BCBA( را از طریق انجمن صدور گواهینامۀ تحلیلگر 
رفتاری )BACB( دریافت کرده است. BAs و BCs نیز می توانند 

که ارزیابی رفتارهای عملکردی )FBAs( را انجام دهند و 
برنامۀ پشتیبانی و کمک به مشکالت رفتاری را بر اساس 

نیاز طراحی کنند.
آسیب شناس گفتار-زبان )SLP(: متخصص رسمی است که  •

افرادی که مشکل ار تباطات دارند درمان می کند. ارتباطات 
شامل درک واستفاده از گفتار، زبان، زبان مکتوب،ارتباطات 

غیر کالمی یا استفاده از فناوری جایگزین گفتن یا نوشتن 
برای افرادی که از درک زبان شفاهی یا کتبی ناتوان هستند. 

یک آسیب شناس گفتار - زبان می تواند خدمات ارزیابی، 
تشخیص، مشاوره و بهبود/درمان را ارائه کند. یک آسیب 

شناس گفتار و زبان S-LP همچنین می تواند تخصص خود را 
برای بهبود بخشیدن به مهارت های حرکتی دهان مانند 

خوردن، نوشیدن و بلعیدن به کار بگیرد.
متخصص کاردرمانی )OT(: یک متخصص رسمی است که  •

خدماتی برای بهبود بخشیدن به سالمتی و آسایش ارائه می 
دهند. هدف اصلی کاردرمانی فعال کردن افراد برای شرکت 
در فعالیتهای روزمرۀ زندگی با افزایش تواناییهای فردی و یا 

 )OT( تغییر محیط زیست آنهاست. یک متخصص کاردرمانی
می تواند خدمات ارزیابی، تشخیص، مشاوره و بهبود /درمان 
در زمینه  فعالیتهای روزمره مانند بازی، لباس پوشیدن ، غذا 

خوردن، آماده شدن برای رفتن به مدرسه، چاپ کردن، 
استفاده از صفحه کلید کامپیوتر ، مهارت های اجتماعی، 

روبرو شدن با مشکالت روزمره و کار کردن ارائه می کند. 
یک OT ارتباط بین مشکالت حسی، ادراکی، اجتماعی و 

تحرکی را را بررسی می کند.

فیزیوتراپیست )PT(: یک فیزیوتراپیست، متخصص رسمی  •
است که خدماتی را در زمینه چگونگی و چرایی حرکتهای 

بدن ارائه می دهد. هدف اولیۀ یک فیزیوتراپیست بهبود 
بخشیدن کیفیت زندگی با افزایش تحرک بهینه، فعالیت بدنی 
و سالمت و آسایش کلی، مبارزه با بیماریهای مزمن و حاد، 

رفع محدوتیهای موجود در زمینۀ مشارکت و فعالیتها و 
بهبود و حفظ مطلوب استقالل در انجام کارها و فعالیت های 

بدنی است. فیزیوتراپیست ها از روش ها و ابزارهای تشخیص 
و ارزیابی را برای بهبود بخشیدن و به کارگیری روش های 

پیشگیرانه و درمانی استفاده می کنند.
درمانگر رفتار )BI(: یک درمانگر رفتار )BI( کارورزی است  •

که زیر نظر یک مشاور یا تحلیلگر رفتار، آسیب شناس 
گفتار زبان یا متخصص کاردرمانی فعالیت می کند. یک 

درمانگر رفتار در درجۀ اول، مسئول اجرای برنامه درمان 
)مانند: BPI( است که توسط متخصصین حرفه ای تهیه شده 

است. یک BI همچنین قادر به جمع آوری داده ها و یک 
ارزیابی ساده است یک BI صالحیت الزم برای کارکردن به 

طور مستقل یا طح و اجرای برنامه های درمانی ندارد. 
وظایفی که یک BI انجام می دهد مبتنی بر آموزش، تجربه و 

صالحیت وی است. سرپرست یک BI نهایت مسئول کارهایی 
که وی انجام می دهد است.

زمانی که یک متخصص را استخدام می کنید، کسی را انتخاب 
کنید که دارای صالحیت ها، آموزش و تجربۀ الزم در ارائه 
خدمات متناسب با نیاز و توانایی های فرزند و خانواده شما 

باشد. 
از وظیفه هر یک از افراد عضو تیم فرزند خود، ، و این که تا 

چه اندازه وقت خود را با شما و فرزند شما صرف خواهد 
کرد، و مقدار دستمزد این خدمات مطلع باشید. شما باید یک 

قرارداد کتبی با متخصصینی که استخدام می کنید امضاء کنید. 
اطالعات مربوط به عقد قرارداد و چگونگی انتخاب 

متخصصینی که با کودک شما کار خواهند کرد را می توانید از 
ACT ) آموزش محلی اوتیسم( دریافت کنید.

راهنمایی برای خانواده ها
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 چقدر باید برای خدمات
 ارائه شده بپردازیم:

در جعبه زرد رنگ دستورالعملهایی برای کمک به شما و 
ارائه دهندگان خدمات برای مذاکره در مورد دستمزد وجود 

دارد. این دستورالعملها توسط انجمن متخصصین با مشورت با 
متخصصان و با توجه دستورالعملهای موجود توسعه تهیه شده 

است. اگرچه بسیاری از عوامل می توانند بر دستمزدهای 
مطالبه شده از طرف متخصصین تأثیر بگذارند. شما می توانید 
شاهد یک رابطه بین مدرک، آموزش و تجربه این متخصصین 

باشید. 

راهنمای دستمزدها
 BC: 70 دالر تا 110 دالر در ساعت

 )روانشناس رسمی: 
تا 160 دالر در ساعت( 

OT: 90 دالر تا 120 دالر در ساعت 

SLP: 105 دالر تا 130 دالر در ساعت 

PT: 75 دالر تا 85 دالر در ساعت

 )BI)s: 10 دالر تا 40 دالر در ساعت
15 دالر تا 20 دالر معمول است.

دستمزدهای ارائه کنندگان خدمات ممکن است با 
نرخ های این راهنما متفاوت باشد.

روابط انترنت

برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه حرفه ای که خودتان 
هستید تیم کودک ممکن است شامل موارد زیر باشد:

Behaviour Analyst:
http://www.bacb.com/index.php?page=4; and https://

bc-aba.org/

Speech-Language Pathologist:
http://www.cshhpbc.org/; and

http://www.bcaslpa.ca/

Occupational Therapist:
http://www.cotbc.org/; and

http://www.caot.ca/default.asp?pageid=4125

Physical Therapist:
http://cptbc.org/; and

http://bcphysio.org/
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چگونه می توانم بدانم که فرزندم تحت یک درمان خوب است؟ 
تأکید MCFD بر بهترین روش درمان کودکان زیر شش سال. “بهترین روش ها” درمانها و روش هایی است که تحقیقات ثمر بخش 

بودن آن ها ثابت کرده است. قویًا توصیه می شود که این روش ها را در مورد کودکان باالی شش سال نیر اجرا شود. 
بهترین روش ها برای درمان اوتیسم:

تهیه یک برنامۀ رفتار درمانی شخصی شده چند رشته ای با  •
تأکید که بر: مهارت های آموزشی، ارتباطات، مهارت های 
اجتماعی/بازی، /خود کنترلی، حرکتی/حسی، زندگی مستقل 

درمان فشرده یک به یک )حداقل در ابتدا( در خانه، در پیش  •
دبستانی / مدرسه و در انواع مختلف جوامع در طول سال

برنامه ها باید توسط افراد حرفه ای به خوبی آموزش دیده و  •
دارای شایستگی ها و تجارب در زمینه اوتیسم نشان داده اند 

تهیه شود.
باید برای به اطمینان یافتن از پیشرفت پیوسته کودک طرح  •

های برنامه به طور منظم تحت نظارت باشد و توسط 
متخصصان مورد بررسی قرار گیرد. اگر پیشرفتی حاصل 

نشده باشد، طرح برنامه نیاز به اصالح دارد.
از مواد و فعالیت های انگیزشی باید برای افزایش تعامل  •

کودک استفاده شود )برای مثال، درک انگیزه هر کودک و 
استفاده از این محرکها برای کمک به آموزش رفتارهای 

جدید مثبت(.
از بازآرائی محیط توأم با استفاده از وسایل تصویری  •

می تواند برای تشویق یادگیری رفتارهای مطلوب جدید به 
کار گرفته شود. مانند: مرتب کردن محیط اطراف یا استفاده 
از تابلوها و سامانگر دیواری، کلیه وسایل ارتباطی به جز 

گفتاری و غیره(
پدر/مادر، اعضای خانواده، و مراقبان سالمتی باید برای  •

حصول اطمینان از این که اهداف کیفیت زندگی را بهبود می 
بخشند، در طرح برنامه به شدت مشارکت کنند.

پدر/مادر، اعضای خانواده و مراقبان سالمتی برای این که  •
بتوانند تا جائی که می توانند در درمان مشارکت کنند باید 

روش های درمان را یاد بگیرند.
باید پیش بینی ها و اتفاقات معمول وجود داشته باشد •
درمان باید به روش های آموزشی سازمان یافته و حمایت  •

کننده توجه داشته باشند که مبتنی بر اصول تحلیل رفتاری 
کاربردی است. )برای تعریف ABA به صفحۀ 24 مراجعه 

شود( که دربرگیرندۀ روش های متفاوتی به کودک شما برای 
کسب، تعمیم و حفظ مهارت های جدید کمک می کند.

 درمان باید در یک محیط سازمان یافته و طبیعی انجام شود. •
مشکالت رفتاری باید با کمک رفتارهای مثبت بر طرف  •

شود. )لطفا به تعریف صفحۀ 24 رجوع شود(.

متخصصین رشته های گوناگون )مانند: تحلیل گران/  •
مشاوران رفتاری، آسیب شناسان زبان و گفتار، متخصصین 
کار درمانی، فیزیوتراپیست ها، پرسنل پزشکی و غیره( باید 

با شیوه های مثبت رفتاری با خانواده و یکدیگر 
همکاری کنند.

درمان باید به صورت فرصت های و برنامه ریزی شده  •
برای ایجاد تعامل با با کودکان در حال رشد همسن و سال 

کودک باشد.
برای انتقال از مهدک کودک به آمادگی، از مدرسه /  •

راهنمایی به دبیرستان و از دبیرستان به دوران بزرگسالی، 
باید با برنامه ریزی آگاهانه انجام شود.

باید امکانات و فرصتهای برنامه ریزی شده ای برای توسعٔه  •
مهارت نوجوانان ا در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی 

وجود داشته باشد )به طور به مثال: استخدام، تفریح، 
سرگرمی، شبکه های اجتماعی و غیره.

رفتار درمانی باید به طور منظم تحت نظارت متخصصین  •
مجرب باشد.

پیشرفت کودک باید به طور پیوسته و منظم تحت نظارت  •
یک متخصص یا گروهی از متخصصان باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بهترین روش ها به منابع زیر 
رجوع شود:

The US National Standards Project:
http://www.nationalautismcenter.org/nsp/

The US National Professional Development Center on ASD:
http://autismpdc.fpg.unc.edu

The US Agency for Healthcare Research and Quality:
http://www.ahrq.gov

The UK National Institute for Health and Care Excellence:
http://publications.nice.org.uk/autism-cg170/introduction

شورای ملی تحقیقات )2001(. آموزش کودکان مبتال به اوتیسم. کمیتۀ درمان 
آموزشی کودکان مبتال به اوتیسم، بخش علوم رفتاری و اجتماعی و آموزش 

واشنگتن DC انتشارات آکادمی ملی.
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تعاریف
به طور کلی، درمان ASD را می توان به سه دسته مدلهای کلی و فراگیر 

طبقه بندی کرد: روش های کاربردی تحلیل رفتار مانند تحلیل رفتار کاربردی 
و تأیید رفتارهای مثبت، روش های عملی رشد اجتماعی، و درمان های جامع 

رفتار رشد طبیعی) NDBIs( یا ترکیبی از این روش ها.  

تحلیل کاربردی رفتار )ABA(: تحلیل کاربردی رفتار )ABA( علم رفتار 
انسان است. این تحلیل روندی از اعمال درمان ها به صورت 

سیستماتیک برای بهبود بخشیدن به رفتارهای مهم اجتماعی و برای 
نشان دادن این که استفاده از این روش های درمانی منجر به بهبود 

یافتن رفتارهای مورد نظر شده است، استفاده می شود. تحلیل کاربردی 
رفتار از اصول یادگیری استفاده می کند. مانند: روش هایی مانند تقویت 

برای افزایش رفتارها، تعمیم رفتارهای آموخته شدن یا کاهش 
رفتارهای نامطلوب می باشد. یکی از ویژگی های اصلی ABA این است 
که توجه برنامه ها و درمان ها به نتایج مثبت آن برای یادگیرنده است. 

بسیاری از استراتژیهای مختلف آموزشی در درمانهای مبتنی بر تئوری 
ABA مانند شکل دادن، وصل کردن یا ربط دادن و یا آموزش دادن به 
طور مجزا و مشخص به کار گرفته شده است. برای کسب اطالعات 

 بیشتر در زمینۀ درمان های مبتنی بر سیتسم ABA به 
http://www.centerforautism.com/aba-therapy.aspx مراجعه شود. 

در هنگام انتخاب درمان برای فرزند خود از خود سئوال کنید، 
 که اولیتها و زمینه های نگرانی برای فرزند من چیست؟

سپس از ارائه دهندۀ بالقوه خدمات سئوال کنید:
آیا تحقیقاتی وجود دارد که نشان دهد این درمانها مؤثر  •

هستند، و اگر این چنین است چه تحقیقاتی.
چگونه این درمان به بهبود وضع کودک من کمک خواهد کرد؟ •
چگونه پیشترفت کودک من ارزیابی خواهد شد؟ •
هرچند مدت یکبار این ارزیابی انجام می شود و واحد  •

اندازه گیری آن چیست؟
چگونه این برنامه  بر اساس پیشرفت فرزند من تنظیم می شود؟ •

Adapted from Jack, M., Ady, J. A Guide to Choosing Interventions for 
Children with Autism Spectrum Disorders. Alberta Centre For Child, Family & 
Community Research, 2006.

روابط انترنت

ACT – Autism Community Training: 
www.actcommunity.ca/newdiagnosishub

Autism Support Network: 
http://autismsupportbc.ca/

کمک رفتارهای مثبت )PBS(: کمک  رفتارهای مثبت )PBS( مجموعه ای 
از استراتژیهای مبنی بر تحقیقات است که هدف آن افزایش کیفیت 

زندگی و کاهش مشکالت رفتاری کودک با آموزش مهارت های جدید 
و ایجاد تغییرات در محیط زندگی فرد می باشد. روش PBS می تواند 

توسط گروه گسترده ای از ارائه دهندگان خدمات انجام شود. این روش 
ترکیبی از اطالعات مربوط به رفتارهای اجتماعی و علوم زیست 
پزشکی است و از این اطالعات برای کاهش چالشهای رفتاری و 

بهبود کیفیت زندگی استفاده می شود. به طور کلی روش PBS از 
درمان های پیشگیرانه، آموزشی و تقویت بنیان استفاده می کند و در 
تمام زمینه ها به بهبود رفتار شخص کمک می کند به طوری که این 

رفتار مؤثر، مداوم و پایدار گردد. برای کیب اطالعات بیشتر لطفًا به 
/http://www.apbs.org رجوع شود. 

روش اجتماعی واقع گیرایانه و فعال )DSP(: روش های رشد اجتماعی 
عملگرا )DSP( بر پایه اصول رشد معمولی و این که چگونه یک کودک 
معمولی تعامل را می آموزد بنا شده است. آنها بر ایجاد و خودانگیزش 

در ارتباطات و دنبال کردن نقطه توجه و انگیزه کودک تأکید دارند. 
هدف این روش بهبود توانایی کودک در ایجاد روابط مثبت و مؤثر با 

سایر مردم است.

• روش های DSP بر آموزش مهارت های کاربردی مداوم و متوالی 	
مناسب رشد تأکید دارند. این آموزش ها توسط کودک هدایت 
می شود که در آن بزرگسال به عالقه های کودک پ؛. که در 

زمینه  روال اجتماعی طبیعی آموزش داده شده است؛ و و شدت 
آن بر حسب مقدار مشارکت فعال کودک و نه تعداد ساعات 

درمان در هفته سنجیده می شود پاسخ می دهد.

• 	 Floortime/ نمونه هایی از این روش ها “با نام تجاری” شامل
رابطه مبتنی بر اختالف فردی رشد )DIR (؛ رابطه درمان با شد 

)RDI(؛ کمک اجتماعی، ارتباطی، کنترل هیجان و کمک 
متقابل )SCERTS(؛ Hanen: فراتر از کلمات؛ و غیره وجود 

دارند.

 روش های جامع که “رفتار درمانی رشد طبیعی” نیز نامیده 
 )NDBIs( می شود 

ترکیبی از بهترین روش های ABA و DSP می باشد. این نوع درمانها از 
آموزه های مبتنی بر رفتار که ریشه در تحلیل رفتار کاربردی برای 

کسب مهارت ها دارد استفاده می کنند و از روش )DSP( برای تسهیل و 
تعمیم این مهارت ها استفاده می کند. NDBIs بر استفاده از مهارت های 

مناسب رشد که شامل ارتباط دوجانبه بین بزرگسال و کودک است 
تأکید دارند.

• نمونه هایی از NDBIs با نام تجاری می باشد عبارتند از: مدل 	
 ،)PRT( آموزش پاسخ محور ،)ESDM( شروع زودهنگام ِدنور

آموزش زبان طبیعی )TEACCH( و غیره.
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طرح درمان رفتاری چیست )BPI(؟
طرح درمان رفتاری )BPI( برنامۀ انفرادی است که اهداف تعیین 

شده برای یک کودک خاص در مسائلی که کودک نیاز به 
درمان دارد تأکید دارد. این طرح معموال بوسیلۀ یک تحلیلگر 

و مشاور رفتاری با همکاری خانواده ها تهیه و نوشته می شود و 
باید شامل نظرات متخصصین دیگری که جزو تیم کودک 
هستند )مانند: آسیب شناس گفتار و زبان و متخصص کار 

درمانی(.
توصیه می شود که تمام متخصصین تیم فرزند شما یک برنامه 
درمانی که اهداف خاصی در آن تعیین شده و راه های رسیدن 

به این اهداف را مشخص می کند، و یک روند برای بررسی و 
به روز کردن اهداف به طور منظم در آن وجود دارد را 

ارائه کنند.
یک BPI درمان های مؤثر و مناسب را برای یک کودک خاص 

شناسایی می کند. BPI همچنین راهنمایی تهیه می کند که نشان 
می دهد “کودک اکنون در چه مرحله ای است” و سئوال می کند 
“به کجا می خواهیم برویم” همچنین یک نقشه  راه وجود دارد 

که نحوه درمان را مشخص می کند و مبنایی برای یک بررسی 
منظم برنامه کودک شما و سنجش پیشرفت وی است. مشارکت 
پدر/مادر در برنامه ریزی و بازبینی روند کار و این که طبق 

برنامه ای که به طور منظم بازبینی می شود ادامه دارد 
مهم است.

یک برنامه درمان رفتاری )BPI( باید:
 در چهارچوب روش های بهتر انجام شود •
 بر اساس برنامۀ رشدی که شامل: تعیین اهداف جهانی در  •

تمام زمینه های رشد)مهارت های علمی، ارتباطات، اجتماعی 
و بازی، بدنی و حسی، و داشتن یک زندگی مستقل(

شناسایی یک هدف اختصاصی در بین اهداف جهانی •
شامل نظرات متخصصین خاص عضو تیم، در صورتی که  •

مناسب باشد 
شناسایی روش های آموزشی خاص برای رسیدن به هر یک  •

از اهداف
استفاده از روش های جمع آوری جاری اطالعات برای پایش  •

پیشرفت کودک و اصالح برنامه  کودک بر اساس آن
استفاده از یک رویکرد کاربردی برای اصالح رفتارهای  •

چالش  برانگیز.
شناسایی اعضای تیم )شامل اطالعات تماس( و مسئولیتهای  •

آنها برای اطمینان یافتن از همکاری، ارتباطات و مسئولیت 
پذیری

تهیه تاریخ بازبینی های منظم و به روز کردن برنامه بر  •
اساس نیازهای فردی کودک )مانند: برخی از کودکان ممکن 

است نیاز به بازبینی ماهانه داشته باشند(.
استفاده از روش های تعمیم و حفظ مهارت های کسب شده در  •

محیط های مختلف و اطمینان یافتن از اینکه این روش ها به 
طور منظم مورد توجه، نظارت و بازبینی هستندد.

برای دسترسی به الگوی برنامه درمان رفتاری به صفحۀ 28 
رجوع شود.
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با ما تماس بگیرید 
ما آماده کمک به شما برای اطمینان یافتن از کسب اطالعات مفید و دقیق هستیم. 

شعبه کمک مالی اوتیسم
این شعبه مسئول تهیه توافقنامۀ کمک مالی اوتیسم، پرداخت خانواده ها و ارائه دهندگان خدمات و رفع مغایرت مالی است.

برای طرح سئواالت عمومی و سئواالت مربوط به مسئولیت های پدر/مادر در ارتباط با موافقتنامه کمک مالی به روش های زیر 
تماس بگیرید:

 250 387-3530 در ویکتوریا:  
)translation services available( 1 877 777-3530 تلفن رایگان:  

 250 356-8578   :Fax
www.mcf.gov.bc.ca/autism/index.htm وب  سایت: 

MCF.AutismFundingUnit@gov.bc.ca ایمیل:  
Autism Funding Branch  آدرس پستی: 

P.O. Box 9776 
Victoria, B.C. V8W 9S5

خدمات BC )بریتیش کلمبیا(
خدمات BC اطالعات و ارجاعات را برای تمام برنامه ها و خدمت دولتهای استانی را ارائه می دهد و اطالعات تماس با قسمت 

های مختلف وزارت محلی را به شما ارائه می کند. 
 250 387-6121 ویکتوریا:   

 604 660-2421 ونکوور: 
1 800 663-7867 شهرهای دیگر در:  
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 ACT – انجمن آموزش محلی 
ACT یک انجمن غیر انتفاعی است که بودجه آن از طرف 
MCFD تأمین می شود و وظیفۀ آن ارائه اطالعات، منابع و 

آموزش در زمینه های مختلف بیماری اوتیسم در بریتیش کلمبیا 
می باشد. این انجمن همچنین لیست ارائه دهندگان خدمات 

 مربوط به اوتیسم را برای این وزارت ثبت می کند.
 تلفن: 5467-205 604, خط رایگان: 939-5188 866 1

info@actcommunity.ca :ایمیل 
www.actcommunity.ca :وب سایت

BC انجمن اوتیسم 
انجمنی است که با همکاری پدر/مادر ایجاد شده و اداره 

می شود، و به افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم و خانواده های 
 آنها در استان بریتیش کلمبیا و یوکان کمک می کند.

 تلفن: 0880-434 604, خط رایگان: 437-0880 888 1
administrator@autismbc.ca :ایمیل 

www.autismbc.ca :وب سایت
شبکۀ ارزیابی اوتیسم در بریتیش کلمبیا– مسئول خدمات 

 )BCAAN( بهداشتی استانی 
اطالعات مربوط به ارزیابی/تشخیص کودکانی که ممکن است 

 به اختالل طیف اوتیسم مبتال باشند.
 تلفن: 453-8343 604

autism@phsa.ca :ایمیل 
www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Services/ :وب سایت

Autism/default.htm

 سازمان دارایی کانادا:
سازمان دارایی کانادا اطالعات مربوط به مالیات بر درآمد 

اشخصاص ؛ و همچنین اطالعات خاصی که ممکن است مورد 
 عالقه افراد مبتال به اوتیسم باشد را در اختیار دارد.

 خط رایگان: 959-8281 800 1
www.cra-arc.gc.ca/disability :وب سایت

)MCFD( وزارت رشد کودکان و خانواده ها 
MCFD پشتیبانی خدمات و برنامه  ریزی برای کودکان، جوانان 

و بزرگساالن با ناتوانی رشد و برای کودکان و جوانان مبتال به 
طیف اختالل یا کسانی که واجد شرایط استفاده از برنامه در 

 خانه هستند )کودکان با معلولیت شدید( ارائه می دهد.
www.mcf.gov.bc.ca/autism/index.htm :وب سایت

 خانواده ها در خدمت درمان زودهنگام اوتیسم 
)FEAT of BC( در بریتیش کلمبیا 

اطالعات برای پدر/مادر و متخصصانی که برای یافتن درمان 
 مؤثر اوتیسم فعالیت می کنند.

info@featbc.org :ایمیل 
www.featbc.org :وب سایت

شبکه امداد اوتیسم
یک سازمان مادر که هدف آن ایجاد یک جمع امن امداد رسان 
به کسانی که مبتال به اختالل طیف اوتیسم هستند برای رسیدن 

به پتانسیل کامل خود است.
www.autismsupport.ca :وب سایت

 مؤسسه حمایت از خانواده
یک سازمان تحت مدیریت خانواده  است که برای کمک به 

خانواده ها و جوامع آنها اطالعات ، آموزش ارائه می کند و 
 در سطح استان یک شبکه ارتباطی ایجاد می کند.

 تلفن: 540-8374 604
fsi@bcacl.org :ایمیل 

www.familysupportbc.com :وب سایت
 وزارت رشد کودکان و خانواده کودکان و 

 جوانان با نیازهای ویژه
 اطالعات مربوط به کمک مالی اوتیسم و برنامه ها:
www.mcf.gov.bc.ca/autism/index.htm :وب سایت

اطالعات در مورد برنامه های دیگر برای کودکان و نوجوانان 
 نیازهای ویژه:

www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/index.htm :وب سایت
 وزارت آموزش و پرورش آموزش ویژه: اوتیسم

 اطالعات مربوط به برنامه های آموزشی خاص و مقدمات اوتیسم.
www.bced.gov.bc.ca/specialed/sped_res_docs. :وب سایت

htm

 وزارت خدمات پزشکی
دسترسی به یک گزارش مبتنی بر شواهد: استانداردها و 

راهنماها برای ارزیابی و تشخیص کودکان جوان مبتال به 
 اختالل طیف اوتیسم در بریتش کلمبیا.

 تلفن: 1742-952 250, خط رایگان  465-4911 800 1
www.health.gov.bc.ca/library/publications/ :وب سایت

year/2003/asd_standards_0318.pdf

 برنامۀ کمک رسانی استانی برای اوتیسم و 
)POPARD( اختالالت مربوط به آن 

یک سازمان آموزشی برای کمک به معلمان، پدر/مادر و یا 
دستیاران متخصصین برای دستیابی به اطالعات مربوط به 

اوتیسم و منابع موجود در سیستم آموزشی مدارس در 
 بریتش کلمبیا.

www.autismoutreach.ca :وب سایت
 BC )SET-BC( - فناوری آموزشی ویژه 

منابع و آموزش برای فناوری های کمکی مورد در 
 محیط مدرسه.

 تلفن: 261-9450 604
www.setbc.org :وب سایت

BC پیوست اول: خدمات و سازمان های اوتیسم در
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پیوست دوم: برنامه رفتار درمانی  

تاریخ تولد کودک:نام کودک:

 تاریخ بازبینی/به روز تاریخ امروز:نام والد )ین(/سرپرست:
رسانی برنامه

متخیصصین دخیل در برنامه کودک
اطالعات تماس نقش و مسئولیت نامبعضی نمونه ها

مشاور/و تحلیلگر رفتار:

متخصص کار درمانی:

فیزیوتراپیست:

درمانگر گفتار و زبان:

مشاور کمک به رشد کودک:

مددکارخدمات رشد کودک:

مدیر مهد کودک/پیش دبستانی:

درمانگر)ان( رفتاری:

دیگر ارائه دهندگان خدمات:

اهداف خانواده:
.1

.2

.3

.4

.5
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در لیست زیر، زمینه های مهمی وجود دارد که باید در برنامه رفتار درمانی مورد توجه قرار گیرد. با همکاری پدر/مادر و متخصصین که 
اعضای تیم درمان کودک هستند: اهداف خاص قابل اندازه گیری/غیر قابل اندازه گیری، روش تدریس، نتایج قابل اندازه گیری/معیار تسلط در 

هر زمینه را مشخص کنید.

 هدف قابل اندازه گیرینمونه
/کلی

نتایج قابل اندازه گیری/روش تدریس
معیار تسلط

هدف قابل اندازه گیری 
خانواده

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای بازی

ارتباطات

عملکرد عاطفی و بیان 
احساسات

تحصیلی/ ادراک

حرکت ریز و درشت / 
عملکرد حسی

مهارتهای زندگی

  نام متخصص
)خوانا نوشته شود(

 امضاء متخصص
)با این امضاء، من تأیید می کنم که سطح مهارت کودک  را ارزیابی 
کرده ام و بر پایش و سرپرستی اجرای برنامه وی انجام خواهم داد(

نام پدر/مادر
)خوانا نوشته شود(

 امضاء پدر/مادر
)با این امضاء، من تأیید می کنم که برنامه رفتار درمانی با نیازهای 

خانواده و کودک من مطابقت دارد (
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کمک مالٔی اوتیسم: برای کودکان زیر 6 سال فقط می تواند در 
موارد زیر استفاده شود:

خدمات مشاوران/تحلیلگران رفتاری،، آسیب شناسان گفتار و  •
زبان، متخصصان کار درمانی، و فیزیوتراپیست ها که در نام 

آنها در لیست ارائه دهندگان خدمات اوتیسم ثبت شده است.
درمانگران رفتاری )BI( –)قویًا توصیه می شود که درمانگران  •

رفتاری توسط متخصصین )RASP( نظارت شوند(.
هزینه های اداری خانواده )مانند: دفترداری، لیست حقوق، تا  •

100 دالر در ماه.(

هزینه های کارفرما )مانند: مالیات بردرآمد کارکنان، حق  •
بازنشستگی کانادا، حق بیمۀ جبران خسارت و چهار درصد 

حق مرخصی(
کمک مالٔی اوتیسم: برای کودکان 18-6 سال فقط می تواند در 

موارد زیر استفاده شود:
تحلیل گران / مشاوران رفتاری •
درمانگران گفتار و زبان، متخصصان کار درمانی،،و  •

فیزیوتراپیست ها
درمانگران رفتاری )BI( )کاماًل توصیه می شود که تمام  •

درمانگران رفتاری BIs توسط یکی از متخصصین ذکر شده 
در لیست باال )RASP( نظارت شوند(

برنامه هایی مربوط به مهارت های زندگی و اجتماعی •
کمکهای آموزش خارج از مدرسه/ معلم خصوصی )که  •

بخشی از برنامۀ منظم مدرسه نباشد(
فعالیت های تخصصی درمانی و مجتمع های درمانی برای  •

مداوای اوتیسم فرزند شما
مشاورۀ تغذیه ارائه شد توسط متخصصین تغذیه  •
 مشاورۀ/ درمان خانواده •
سایر درمان هایی که توسط یک فرد حرفه ای/متخصص  •

پیشنهاد میشود )ارائه معرفی نامه )LOR( از طرف 
متخصصین و یا درمانگران حرفه ای واجد شرایط ضروری 
است. همچنین توصیه می شود که یک نامه تصویب شده از 

طرف قسمت کمک مالی اوتیسم تهیه شود.
کمک مالی اوتیسم MCFD را می توان برای خدمات مستقل  •

مدارس، که نشان دهنده خدمات خارج از مدرسه هزینه کرد. 
به عبارت دیگر کمک مالی اوتیسم MCFD را می توان برای 

پرداخت هزینه های شامل خدمات قبل و بعد از مدرسه، 
تدریس خصوصی، خدمات درمانی )مانند زبان - 

گفتاردرمانی، مشاورۀ رفتاری(، و فعالیتهای اجتماعی خارج 
از فعالیت های معمول آموزشی استفاده کرد.

پیوست سوم: کمک مالی اوتیسم - خالصه ای هزینه های مجاز

هزینه های اداری خانواده )مانند، خدمات دفترداری حداکثر  •
50 دالر در هر ماه یا پرداخت مستقیم حداکثر 600 دالر به 

حسابدار در هر دوره کمک مالی (مانند.
هزینه های مجاز کارفرما )مانند، مالیات بر درآمد کارکنان،  •

حق بازنشستگی در کانادا، بیمۀ بیکاری و حق بیمه 
WorkSafeBC، و چهار درصد مزایای تعطیالت

حداکثر 20 درصد از هر دو کمک مالی اوتیسم برای کودکان 
زیر 6 سال و کودکان بین 18-6 سال می توانند در موارد زیر 

استفاده شوند:
• BC آموزش در داخل 
• BC هزینۀ سفر به منظور دسترسی به درمان یا آموزش در داخل 

)رفت و برگشت بیشتر از 80 کیلومتر(
وسایل مجاز و الزم برای درمان مؤثر که در فرم مجوز  •

خرید JFE باید توسط متخصصین و درمانگران حرفه ای پر و 
تأیید شود.

کامپیوتر و تبلت های ه با صفحۀ قابل لمس
فرم درخواست خرید کامپیوتر، تبلت با صفحۀ قابل لمس باید  •

به صورت یک مجوز کتبی )JFE( تهیه شده توسط متخصصین 
و یا درمانگران حرفه ای تأیید گردد.

از کمک مالی اوتیسم کودک می توان هر سه سال یک بار  •
برای تهیۀ یک لپ تاپ یا یک کامپیوتر رومیزی یا یک تبلت 
با صفحۀ قابل لمس )مانند: iPad )آی پد( و یا یک iTouch )ای 

تاچ( و یا یک تلفن هوشمند )Smart Phone( استفاده کرد. 
لطفاً توجه داشته باشید: در برنامه زیر 6 سال یک فرد 

حرفه ای/متخصص واجد شرایط فرم درخواست تهیۀ وسایل و 
تجهیزات )JFE( را پر می کند ن یکی از متخصصین RASP و یا 

یک فرد حرفه ای EIT، که از طریق MCFD بنگاه های طرف 
قرارداد/سازمان ها/مسئولین پزشکی وازت رشد کودکان و 

خانواده ها استخدام شده است. یک فرد حرفه ای/متخصص در 
برنامه 18-6 سال به عنوان مشاور رفتاری، فیزیوتراپیست، 

درمانگر، آسیب شناس رفتار و زبان، متخصص اطفال، 
روانپزشک، روانشناس رسمی،دستیار رسمی روانکاوانی، 

متخصص مغز و اعصاب و یا متخخص کار درمانیر تعریف 
شده است.

برای کسب اطالعات بیشتر با
3530-777 877 1 تماس بگیرید
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پیوست چهارم: کمک مالی اوتیسم – خالصه ای از هزینه های غیر مجاز:

لطفاً توجه کنید: بعضی از هزینه های درمانها و تجهیزات 
توصیه شده توسط متخصصین و درمانگران حرفه ای مجاز 

نیست. هزینه های ذکر شده در زیر غیر مجاز می باشند:
تعمیرات خانه؛ بازسازی ، استخر، جکوزی، ترمپولین ، و  •

وسایل زمین بازی کودکان
لوازم و وسایل خانگی •
تفریح و سرگرمی عمومی و یا ثبت نام برای ورزش •
وسایل ورزشی/تناسب اندام •
تلویزیون •
ویتامینها، تجهیزات پزشکی، ارتز •
لباس •
مواد غذایی )اقالم کوچک تقویتی می تواند واجد شرایط باشد. •
هر وسیله ای که تنها در مدرسه قابل استفاده است. •
صورتحساب ماهانه تلفنهای هوشمند/ خرید دیتا •

موارد زیر مثالی از خدمات فاقد شرایط است:
مراقبت از کودکان •
نگهداری موقت کودکان •
رده های آتفریحی عمومی مانند شنا و کاراته •
خدمات پزشکی  •
خدمات ارائه شده در خارج و مسافرت مربوط به آن •

تمام هزینه های غیرمجاز ذکر نشده است. توصیه می شود که 
خانواده برای کسب اطالعات بیشتر قبل از خرید اقالم یا 

 خدمات با قسمت کمک مالی اوتیسم با شماره تلفن
 3530-777 877 1 تماس بگیرید.
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پیوست پنجم: مراحل پرداخت مستقیم کمک مالی
شصت روز قبل از پایان کمک مالی فعلی کودک، پدر/ . 1

مادر یا سرپرست قانونی کودک )یا امضاء کنندۀ توافق نامه( 
باید با 3530-777-877-1 رایگان با شعبه کمک مالی اوتیسم 

)AFB( متاس بگیرد و به آنها اطالع دهند که مایلند کمک مالی 
اوتیسم را از پرداخت صورحتساب به پرداخت مستقیم تغییر دهند.

 AFB این درخواست را بررسی می کند و به امضاء کنندگان . 2
توافق نامه اطالع می دهد که آیا می توانند پول را به 

صورت پرداخت مستقیم دریافت کنند.

AFB با یک نامه مقدماتی، فرم درخواست پرداخت مستقیم ، . 3
و موافقتامۀ پرداخت مستقیم را برای امضاء کنندگان واجد 

شرایط توافق نامه ارسال می کند.

پس از دریافت مدارک، امضاء کنندگان واجد شرایط توافق . 4
نامه ، باید فرم پرداخت مستقیم را امضاء کنند و حداقل 300 

روز قبل از شروع دورۀ کمک مالی جدید کودک به دفتر 
AFB عودت دهند.

بایدپرداختها به صورت مستقیم به امضاء کنندگان توافق . 5
نامه انجام شود. بعد از بازگشت موافقتنامۀ پرداخت مسقتیم 

باید اطالعات مربوط به حاب مستقیم به AFB اعالم شود. 
 فرم درخواست پرداخت مستقیم کمک مالی در سایت 

www.sbr.gov.bc.ca/documents_library/forms/0312FILL.pdf
موجود می باشد.

هنگامی که AFB توافقنامۀ امضاء شدۀ پرداخت مستقیم را . 6
دریافت کرد، آن را برای تصویب فه جریان می اندازد. 
پس از تتصویب درخواست شما، مبلغ در شروع اولین 
دورۀ پرداخت کمک مالی 6000 دالر به امضاء کنندگان 

موافقت نامه پرداخت می کند. این پول باید به یک حساب 
بانکی جداگانه برای کودک که فقط پرداخت های مستقیم 

کمک مالی اوتیسم می تواند به آن وارزی شود، واریز شود 
و فقط هزینه های مجاز مربوط به اوتیسم می تواند از آن 

پرداخت شود. 

امضاء کننده این توافقنامه مسئول دریافت خدمات . 7
درمانیاوتیسم، مسافرت، آموزش، خرید تجهیزات و لوازم 

مربوط به اوتیسم و پرداخت هزینه ها به فروشندگان به 
ارائه کنندگان خدمات و متخصصین است.  

برای ادامۀ دریافت کمک مالی به صورت پرداخت مستقیم . 8
در سالهای آینده، امضاء کننده توافقنامه باید مدارکی شامل : 

فرم تأیید امضاء شده حسابدار و اسناد و مدارک پشتیبان 
)مانند: رسیدها، فاکتورهای اصلی، صورتحساب بانک که 
مانده کمک مالی اوتیسم در حساب شما را نشان می دهد، و 

نامه های تأییدیه شعبه کمک مالی اوتیسم و غیره را در 
 AFB عرض 60 روز به پایان زمان اتمام پرداخت مستقیم به
ارسال شوند. این مدارک نشان  می دهند که چه خدمات و 
کمکهایی تحویل شده و چه هزینه هایی برای این خدمات و 

کمکها پرداخت شده است.

مبالغ مصرف نشده باید به روشنی در محل خود در فرم . 9
تأییده حسابدار درج شود. 

در پایان یک دورۀ کمک مالی به مبلغ 1500 دالر برای . 10
پرداخت هزینه های درمان اوتیسم در دورۀ بعدی کمک 

مالی پرداخت می شود.

وجوهی که در پایان دورۀ کمک مالی مصرف نشده است . 11
را به عنوان بخشی از 6000 دالر کمک مالی دورۀ جدید؛ به 

حساب خواهد آمد. 

12 . AFB باقیماندۀ وجوه دورۀ جدید کمک مالی پس از آن که
مدارک مورد نیاز را دریافت، بررسی و تصویب کرد و به 

شرط این که موافقتامۀ پرداخت مستقیم هنوز معتبر باشد 
آزاد می شود. کمک مالی در هر دوره در مجموع از 6000 

دالر نباید تجاوز کند.

اگر امضاء کننده توافقنامۀ فرم تأیید شده حسابدار و مدارک . 13
پشتیبان برای نشان دادن نحوه هزینه کردن مبلغ 6000 دالر 
کمک مالی ااوتیسم دریافت شده را تسلیم نکند، دیگر مجاز 

به استفاده از این کمک ها، به صورت پرداخت مستقیم 
نخواهند بود. امضاء کننده موافقت نامه تنها می تواند از 

روش پرداخت فاکتور از این وجوه استفاده کند. 

تمام اسناد و مدارک ارائه شده به MCFD مشمول حسابرسی . 14
است. اگر پس از بررسی معلوم شد که کمک مالی اوتیسم 

صرف تجهیزات، کمک ها/خدمات غیر مجاز شده است، 
امضاء کننده توافقنامه ، پدر/مادر یا سرپرست قانونی 

 MCFD کودک، مسئول بازپرداخت این مبالغ غیرمجاز به
می باشند.  
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اگر پدر/ مادر / سرپرست قانونی نتوانند به تعهدات خود . 15
در موافقتنامۀ پرداخت مستقیم عمل کنند، استان می تواند 
بالفاصله قرارداد پرداخت مستقیم را با ارسال اخطاریه 
کتبی باطل کند و به هر اقدامی که الزم و مناسب بداند 

دست بزند.   

اگر توافقنامۀ پرداخت مستقیم به دلیل عدم رعایت تعهدات . 16
موافقتنامه لغو شده است، خانواده  هنوز قادر به دسترسی به 

کمک مالی اوتیسم از طریق روش پرداخت صورتحساب 
می باشد. ولی دیگر قادر به دسترسی به کمک مالی آینده از 

طریق روش پرداخت مستقیم نخواهند بود.

اگر توافقنامۀ پرداخت مستقیم کمک مالی اوتیسم پایان یابد . 17
یا لغو شود باید مبالغ مصرف نشده و یا مبالغی که صرف 

خرید تجهیزات و خدمات غیر مجاز شده است را به 
AFB بازگرداند.
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اطالعات برای ارائه دهندگان خدمات
اطالعات عمومی

وزارت رشد کودک و خانواده دو برنامه در رابطه با اوتیسم 
ارائه می دهد:

کمک مالی اوتیسم: برای کودکان زیر 6 سال )برای کسب   .1
اطالعات بیشتر به صفحات 10 تا 13 مراجعه شود(. 

کمک مالی اوتیسم: برای کودکان و نوجوانان 6 تا 18 سال   .2
)برای کسب اطالعات بیشتر به صفحات 14 و 15 مراجعه شود(. 

هدف برنامۀ های کمک مالی کمک به خانواده ها برای تأمین هزینۀ  •
خرید خدمات درمام اوتیسم )براساس بهترین روش ها(، اوتیسم 

برای تقویت رشد ارتباطات، عاطفی و اجتماعی، و پیشرفت های 
تحصیلی، توسعۀ مهارت های زندگی کودکان آنهاست. 

خانواده ها قادر به انتخاب خدمات مجاز و بهترین  •
ارائه دهندگان خدمات مناسب برای کودک و خود هستند. 
برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد خدمات مجاز و 

ارائه دهندگان خدمات، لطفًا به صفحات 10- تا 15 مراجعه شود. 
کلیه خانواده هایی که به کمکهای مالی اوتیسم دسترسی دارند  •

قادر به استفاده از این کمک مالی از طریق ارائۀ فاکتور 
هستند. این کمک مالی در دولت برای کودک کنار گذاشته 
شده است و بعد از ارائۀ فاکتور، این کمک مالی به طور 

مستقیم به ارائه دهندگان خدمات پرداخت می شود.    
بعضی از خانواده ها که دارای کودکان سنین 12 تا 18 سال  •

هستند، ممکن است از طریق “پرداخت مسقتیم” از این 
کمک ها استفاده کنند. اگر سئوالی در مورد پرداخت به 

ارائه دهندگان خدمات برای خدمات ارائه داده شده دارید باید 
به جای مراجعه به شعبه کمک مالی اوتیسم با خانواده هایی که 

گزینۀ “پرداخت مستقیم” را انتخاب کرده اند، تماس بگیرید.  
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گزینۀ “پرداخت از  •

طریق ارائۀ فاکتور یا پرداخت مستقیم” لطفًا به صفحات 17 تا 
18 مراجعه شود.

 ثبت اطالعات مربوط به ارائه دهندگان خدمات 
)RASP( اوتیسم

•  RASP ( ثبت اطالعات مربوط به ارائه دهندگان خدمات اوتیسم
( لیست متخصصین ارائه کننده خدمات به کودکان مبتال 

بهطیف اختالل اوتیسم )ASD( است. RASP شامل مشاوران/ 
 ،)S-LP( تحلیلگران رفتاری، درمانگران گفتار و زبان

متخصصین کار درمانی )OT(، و فیزیوتراپیست ها )PT( هستند.
هدف RASP اطمینان یافتن از این است که والدین دارای  •

کودکان خردسال مبتال به اوتیسم )ASD( متخصصینی که 
تحصیالت آنها ، آموزشها و تجاربشان، آنها را واجد شرایط 
برای طراحی، سرپرستی، نظارت بر اجرای برنامه های، 

متمرکز، جامع و مؤثر درمانی می کند.
ACT یا انجمن آموزش اوتیسم RASP را به نمایندگی از طرف  •

MCFD مدیریت می کند. MCFD و نه ACT است که شرایط 
ومعیارهای وارد شدن متخصصین در لیست RASP را تعیین 

می کند. 
برای وارد شدن در لیست RASP، متخصصین باید تجارب و  •

 MCFD آموزش های خود را که با شرایط تعیین شده توسط
مطابقت می کند را نشان دهند.

 فرم درخواست ثبت در لیست RASP را در   •
.www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/cf_0901.pdf

•  ،RASP کلیه سئواالت مربوط به روند بررسی درخواست
شامل تجدید نظر، باید به آموزش محلی اوتیسم –ACT منتقل 

 شود. برای اطالع از اطالعات تماس از 
www.actcommunity.ca/rasp/sp-info دیدن کنید.

خانواده هایی که کمکهای مالی اوتیسم را دریافت می کنند:.  •
برنامه زیر 6 سال باید درمانگران خود را از لیست 

متخصصین RASP انتخاب کنند.
خانواده هایی که کمکهای مالی اوتیسم دریافت می کنند: برنامه  •

سنین 18-6 ملزم به انتخاب درمانگران خود از لیست 
متخصصین RASP نیستند، هر چند که قویًا توصیه می شود.

اطالعات مربوط به درمانگران رفتاری )BI( الزم نیست در  •
لیست RASP ثبت شود زیرا آنها شرایط الزم تحصیلی را برای 
کارکردن مستقل یا طرح و اطالح برنامه های درمانی ندارند 

و باید تحت نظر متخصصین RASP فعالیت کنند. متخصصان 
RASP مسئول خدمات ارائه شده توسط )BI( هستند.

برای کسب اطالعات دقیق تر لطفًا به وب سایت زیر مراجعه  •
www.actcommunity.ca/rasp/sp-info/ :شود

rasp-application-process
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کمک مالی اوتیسم: کودکان زیر 6 سال 
والدینی که کودکان آنها از کمک مالی اوتیسم استفاده  •

می کنند: برنامه زیر 6 سال باید مشاوران/ تحلیلگران 
رفتاری، S-LP، OT و PTs را از لیست RASP انتخاب کنند. 

مشاوران/ تحلیلگران رفتاری، S-LP، OT و PT که در لیست  •
RASP وجود ندارند نمی توانند فاکتورهای خود را به کمک 

مالی اوتیسم: برنامه زیر 6 سال بفرستند. 
• )BPI( برنامه رفتار درمانی

سیاست MCFD این است که برنامۀ درمان هر کودک باید  •
بر اساس نیازهای منحصر به فرد آن کودک باشد. معمواًل 

برنامۀ درمان کودک )BPI( توسط یک مشاور/ تحلیلگر 
رفتاری و با نظرخواهی از اعضای خانوادۀ کودک و 
دیگر افراد تیم متخصصین مانند ، S-LP، OT وs PT و یا 

دیگر آموزش دهندگان صورت می گیرد. BPI – باید برنامۀ 
درمانی کودک را به طور منظم بررسی و به روز کند تا 

از پیشرفت محسوس کودک اطمینان حاصل شود.

کمک مالی اوتیسم: سنین 18-6 سال
مشاوران/ تحلیلگران رفتاری، S-LP، OT و PTs که با کودکانی  •

که کمک مالی اوتیسم دریافت می کنند، کار می کنند: برای 
اجرای برنامه های مخصوص سنین 6 تا 18 سال نیازی به 

مراجعه به درمانگران ثبت شده در RASP ندارند، 
هرچنداستفاده از این درمانگرانقویًا توصیه می شود.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر در مورد انواع خدمات و  •
ارائه دهندگان خدمات که واجد شرایط فاکتور دادن به برنامۀ 

کمک مالی اوتیسم هستند لطفًا به صفحات 11 تا 15 مراجعه شود. 

)BIs( درمانگران رفتاری
یک درمانگر رفتاری )BI( یک فرد نیمه حرفه ای است که باید  •

تحت نظارت مداوم و نزیدک یک مشاور/ تحلیلگر رفتاری، 
S-LP، OT و PT باشد. برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد 

نقش )BI( در یک تیم لطفًا به صفحۀ 21 رجوع شود.  
درمانگران رفتاری )BIs( اگر باالی 19 سال داشته باشند و  •

دارای سابقۀ کیفری نباشند واجد شرایط ارائه فاکتور به شعبه 
کمک مالی اوتیسم هستند.

•  BI پدر/مادر یا سرپرست قانونی کودک مسئولند که وقتی یک
را استخدام می کنند مطمئن شوند که عدم سوء پیشینه وی 

باطل نشده باشد.
درمانگران رفتاری )BIs( الزم نیست که در لیست RASP باشند. •
•  RASP باید توسط یک متخصص رسمی موجود در لیست BIs

در برنامه  کودکان زیر 6 سال کمک مالی اوتیسم و یک 
متخصص واجد شرایط برنامه مربوط به سنین 6 تا 18 سال 

کمک مالی اوتیسم سرپرستی شود، زیرا صالحیت طراحی 
و اصالح برنامه های درمانی را ندارند.

•  )  RASP معمواًل یک متخصصین در( BIs نهایتًا سرپرست
مسئول کارهای انجام شده توسط BIs هستند.

هزینه های مربوط به اشتغال
پدر/مادر و ارائه دهندگان خدمات مسئول مدیریت هزینه های  •

مربوط به اشتغال، مانند طرح بازنشستگی کانادا، بیمۀ 
 MCFD .بیکاری و حق بیمۀ جبران خسارت کارگران هستند
نمی توان این پرداختها را از طرف پدر/مادر انجام دهد ولی 

می تواند این هزینه ها را به پدر/مادر بازپرداخت کند.
اطالعات بیشتر مربوط به معافیت های مالیاتی و هزینه های  •

مربوط به استخدام را می توانید با از سازمان دارایی کانادا 
 )Canada Revenue Agency( www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html

دریافت کنید.
ذکر هزینه های مربوط به تجهیزات و یا ابزار متعلق به  •

ارائه دهندگان خدمات که مورد استفاده آنها قرار دارد) مانند 
برنامه های کامپیوتر، دستگاه چند الیه کننده و غیره( در 

صورتحساب کمک مالی اوتیسم مجاز نمی باشد.

کتابچۀ راهنما برای پدر/مادر: راهنمای شما برای برنامه های اوتیسم36



صدور و پرداخت صورتحساب
اطالعات عمومی

MCFD مسئول پرداخت تمام فاکتورهای رسمی در مدت 30  •
روز کاری پس از دریافت آنهاست، هرچند که بیشتر آنها 

زودتر پرداخت می شود.
ارائه کنندگان خدمات ممکن است هر ماه یکبار فاکتور ارائه دهند. •
فاکتورهای مربوط به خدمات آینده و یا باطل شده واجد  •

شرایط پرداخت نمی باشند.
ارائه دهندگان خدمات باید حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ  •

ارائۀ خدمات، فاکتور خود را ارائه کنند. اگر ارائه دهندگان 
خدمات فاکتور خود را برای پرداخت از مدت شش ماه ارائه 

ندهند، هزینه ای به آنها پرداخت نمی شود.
به ارائه دهندگان خدمات توصیه می شود که برای تسریع در  •

پرداخت فاکتور آنها و واریز در یک حساب بانکب بین 3 تا 5 
روز کاری، از سرویس بانکی انتقال وجوه به صورت 

الکترونیکی )EFT( استفاده کنند. جزئیات پرداخت هزینه ها یا 
فاکتورها از طریق سیستم بانکی الکترونیکی توسط ایمیل در 

هنگام پرداخت به ارائه دهندگان خدمات فرستاده می شود. برای 
 کسب اطالع بیشتر به 

www.mcf.gov.bc.ca/childcare/pdfs/0312FILL.pdf رجوع شود. 

قبل از صدور فاکتور توسط یک ارائه دهندۀ خدمات: 
درخواست پرداخت و اصالح فرم کنید

وقتی پدر/مادر یا سرپرست قانونی کودک یک ارائه دهندۀ  •
خدمات را انتخاب می کند تا با کودک او کار کند، باید شعبه 

کمک مالی اوتیسم )AFB( در MCFD را با تسلیم فرم درخواست 
برای پرداخت هزینه ها به ارائه دهندگان/ تأمین کنندگان خدمات 

 )RTP( مطلع سازد. برای دریافت این فرم به 
www.mcf.gov.bc.ca/childcare/pdfs/0312FILL.pdf رجوع 
 MCFD شود. سرپرست قانونی کودکانی که تحت سرپرستی

هستند، مددکار اجتماعی MCFD است. این مددکاران مسئول پر 
کردن فرم های مربوط به کمک مالی اوتیسم هستند.

RTP حداکثر نرخ ساعتی و یا روزانه را که AFB می توانند  •
برای یک سرویس پرداخت کند. و همچنین حداکثر مبلغی که 
AFB می تواند در یک دورۀ کمک مالی اوتیسم به ارائه دهندۀ 

خدمات پرداخت کند را مشخص می کند.
فرم RTP باید قبل از تسلیم فاکتور برای پرداخت به ارائه دهندۀ  •

خدمات توسط AFB بررسی و تأیید شود. 
MCFD مسئول بررسی فرمهای دریافت شده از RTP در مدت  •

30 روز کاری می باشد.

وقتی که فرم RTP بررسی و تأیید شد، ارائه دهندۀ خدمات  •
مبرای ارائۀ خدمات به خانواده ها مجاز شناخته شد یک شماره  

صورتحساب برای ارائه کننده خدمات صادر خواهد شد.  
این شماره باید در هر فاکتوری که به AFB تسلیم می شود،  •

ذکر شود.

توصیه می شود که ارائه دهندگان خدمات تا قبل از دریافت  •
شماره سفارش از AFB خدماتی ارائه ندهند. خدمات ارائه شده 
قبل از دریافت شماره سفارش ممکن است واجد شرایط برای 

پرداخت توسط AFB نباشند و پدر/مادر ممکن است مسئول 
پرداخت این بدهیگردند.

قویًا توصیه می شود که خانواده ها و ارائه دهندگان ارتباطات  •
خود را در رابطه با خدماتی که فاکتور شده اند ***و وجوه 

باقیمانده برای شماره سفارش حفظ کنند.
پدر/مادر و سرپرست قانونی کودک می توانند در طول یک  •

دورۀ مالی نرخها/مبالغر تأیید شده قابل اعمال در شماره 
سفارش را با تسلیم یک درخواست اصالح )RTA( فرم مجوز: 

www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/cf_0925a.pdf را 
اصالح کنند.

یک فرم جدید RTP باید در آغاز دورۀ جدید مالی تسلیم شود.  •
هر دورۀ کمک مالی معمواًل یک سال به طول می انجامد. 

اگر خدمات مورد تأیید قرار گیرند یک شماره سفارش برای 
هر دوره کمک مالی چدید داده می شود.  

ارائه دهندگان خدمات باید کپی و یک نسخه از تمام  •
فاکتورهایی که به شعبه کمک مالی اوتیسم تسلیم کرده اند را 

به پدر/مادر و یا سرپرست قانونی کودک ارائه دهند.
برای اطالع از جزئیات بیشتر به صفحات 17، 18 و 19  •

مراجعه شود.

)JFE( فرم تأییدیۀ برای درخواست تهیۀ تجهیزات و لوازم
درخواست تجهیزات و مواد الزم برای درمان کودک باید  •

توسط یک متخصص واجد شرایط و در فرم درخواست 
 خرید تجهیزات و لوازم )JFE( که در 

www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/cf_0908.pdf. موجود است 
درخواست شود.  

برای اطالع از مشخصات متخصصین واجد شرایط برای پر  •
کردن فرم )JFE( برای کمک مالی اوتیسم کودکان زیر 6 سال 

به صفحۀ 11 مراجعه شود.
برای اطالع از مشخصات متخصصین واجد شرایط برای پر  •

کردن فرم )JFE( برای کمک مالی اوتیسم کودکان 6 تا 18 سال 
به صفحۀ 15 مراجعه شود.

متخصصین با تکمیل و امضای فرم JFE، مسئول پایش و  •
ارزیابی درمان کودک از طریق استفاده از تجهیزات و لوازم 

توصیه شده هستند.
یک JFE، تضمین نمی کند که کمک مالی اوتیسم برای تهیۀ  •

لوازم مجاز نمی باشد. مصرانه به خانواده ها توصیه می شود 
که تا تأیید فرم JFE برای تهیۀ تجهیزات و وسایل مجاز از 
خرید هر وسیله ای خودداری کنند. هزینۀ های تأیید نشده 

توسط کمک مالی اوتیسم حتی برای اقالم مجاز 
بازپرداخت نمی شود.
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وسایل و تجهیزات خریداری شده طبق مشخصات JFE جزء  •
اموال خانواده و کودک به  حساب می آیند. 

برای کسب اطالعات دقیق تر در مورد فرمهای JFE و تجهیزات و  •
لوازم مجاز مربوط به درمان لطفًا به صفحات 11 تا 15 مراجعه شود.    

اطالعات مورد نیاز فاکتور
برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت اطالعات زیر را در در 

فاکتور خود به طور خوانا یا تایپ شده وارد کنید: 
ارائه دهندۀ خدمت:  .1

نام )نام و نام خانوادگی( •
آدرس کامل پستی  •
شمارۀ تلفن •

دریافت کنندۀ وجه )اگر با ارائه دهندۀ خدمات متفاوت باشد(:  .2

نام )نام و نام خانوادگی( •
آدرس کامل پستی •
شمارۀ تلفن •

3.  شماره بیلینگ

شماره فاکتور  .4

فاکتورها باید دارای شمارۀ فاکتور با حد اقل چهار رقم  •
باشند. مانند AS01 که می تواند نمایندۀ “آدام اسمیت” فاکتور # 

01 باشد. 

به ارائه دهندگان خدمات توصیه می شود تا یک سیستم  •
شماره گذاری مناسب برای خود ایجاد کنند تا بتوانند سابقه 

پرداخت مشتریانی که با آنها کار می کنند را نگهدارند.
نام مشتری )نام و نام خانوادگی(  .5

جزئیات روشن و دقیق:  .6

تاریخ ارائه خدمات )روز، ماه و سال( •
نوع خدمات •
مقدار خدمات ارائه شده ) ساعت یا روز( •
نرخ )در ساعت یا روز( •
هزینۀ کل خدمات •

 برای مشاهده یک فاکتور به 
www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/invoice_sample.pdf مراجعه شود. 

تسلیم فاکتور
MCFD مسئول پرداخت تمام فاکتورهای خرید خدمات و وسایل  •

مجاز در عرض 30 روز بعد از دریافت آنهاست؛ بسیاری از 
فاکتورها زودتر پرداخت می شوند.

پس از تسلیم فاکتور از طریق ایمیل و پست استفاده از پورتال  •
ارائه دهندۀ خدمات به ترتیب سریعترین پرداخت ها هستن.

ارائه دهندگان خدمات باید فتوکپی تمام فاکتورهایی که در زمانی  •
که به کمک مالی اوتیسم ارائه داده اند را به پدر/مادر و 

سرپرست قانونی کودک تسلیم کنند. 

اگر فاکتوری که توسط شعبه کمک مالٔی اوتیسم دریافت شد قابل  •
پرداخت نبود، پدر/مادر/ سرپرست قانونی کودک و ارائه دهندگان 

خدمات، نامه ای را دریافت می کند که به آنها اطالع می دهد که 
فاکتور ارسال شده قابل پرداخت نمی باشد. )دالیل احتمالی که فاکتور 

فاکتور پرداخت نشد به جدول زیر مراجعه شود(.
فاکتورها می توانند از طریق زیر به شعبه کمک مالٔی اوتیسم 

تسلیم شود:
پورتال ارائه دهند خدمات  .1

ارائٔه دهندٔه خدمات می توانند با استفاده از سیستم پورتال  •
فاکتورهای خود را به صورت آنالین ارسال کنند، و در هر 

زمان وضعیت پرداخت آن ها را بررسی کنند.
فاکتورهای ارسال شده از طریق سیستم پورتال ارائه دهندگان  •

خدمات معموال بین سه تا پنج روز کاری به 
پرداخت می شود.

 برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت  •
 www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/afb_portal_info_sheet.pdf

مراجعه شود:  
پست عادی   .2

فاکتورها می توانند به آدرس زیر پست شوند: •
Autism Funding Branch 

PO Box 9776 STN PROV GOVT 
Victoria, BC  V8W 9S5

لطفًا توجه داشته باشید: نامۀ پستی می تواند در زمان انتقال  •
مفقود شود. همیشه یک کپی از اسنادی که از طریق سیستم 

پستی ارسال می کنید را نگه دارید. 
فاکتورهای ارسال شده از طریق سیستم پستی در مقایسه با  •

سیستم پورتال به طور معمول برای بررسی و پرداخت به 
زمان بیشتری نیاز دارند. در نتیجه پرداخت فاکتورهای 

فرستاده شده از طریق پست می تواند با تأخیر صورت گیرد. 
فاکس  .3

فاکتورها را می توان با شمارۀ تلفن 8578-356-)250( به دفتر  •
AFB ، فاکس کرد 

لطفًا توجه داشته باشید: اکس به طور 100 درصد قابل اعتماد  •
نمی باشد و اغلب بسیاری از اطالعات مورد نیاز را به دقت 

منتقل نمی کند. اگر فاکس ناخوانا دریافت شود، AFB قادر به تماس 
با ارائه دهندۀ خدمات برای کسب اطالعات مورد نیاز نیست.

لطفًا فاکتورها را از طریق ایمیل و یا سیستم پورتال ارسال  •
کنید زیرا مشکالت ارسال با فاکس، می تواند باعث تاخیر در 

پرداخت گردد.
ایمیل  .4

 فاکتورها می توانند به ایمیل زیر فرستاده شده شوند: •
 mcf.autismfundingunit@gov.bc.ca

ارسال فاکتورها از طریق ایمیل غیر قابل اعتماد ترین روش  •
هاست. حفاظت از محرمانه بودن اطالعات شخصی موجود 
در فاکتور از طریق اطمینان یافتن از ایمنی کلیه سرورها و 

حساب های مورد استفاده ارائه کننده خدمات به عهده 
ارائه دهندگان خدمات است.
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دالیل ممکن برای عدم پرداخت فاکتورها

 چرا این اتفاق افتاد؟ دالیل
راه حلهای ممکن

اگر یک فاکس ناخوانا توسط AFB دریافت شود، AFB قادر به تماس با ارائه دهندۀ خدمات  •فاکتور دریافت نشد
برای کسب اطالعات الزم نمی باشد.

در مواردی، فاکتورهایی که از طریق پست ارسال شده اند، توسط AFB دریافت نشده است.  •

راه حل: فاکتور را دوباره ارسال کنید. مطمئن شوید تمام اطالعات الزم خواناست.

 راه حل: فاکتورهای خود را از طریق سیستم پورتال ارائه کنید )به: 
www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/afb_potral_info_sheet.pdf( سیستم پورتال ارسال 

موفق را به شما اعالم می کند. پرداخت غالبًا بین سه تا پنج روز کاری صورت 
می گیرد. شما می توانید وضعیت جاری فاکتورهای خود را در هر زمان مشاهده کنید.

کارکنان AFB قادر به مطابقت 
فاکتور با شماره سفارش 
معتبر و خواندن اطالعات 

الزم نیستند.

فاکتور خوانا نیست یا بعضی از اطالعات مهم وجود ندارد. •

اگر AFB یک فکس ناخوانا دریافت کند قادر نیست برای کسب اطالعات الزم با ارائه دهندۀ  •
خدمات تماس بگیرد.

فاکتورهای ارائه شده از طریق فاکس معموال ناخوانا هستند و قابل پرداخت نمی باشند. •

راه حل: ارسال دوبارۀ فاکتورها. مطمئن شوید تمام اطالعات قابل خواندن هستند.

 راه حل: فاکتورهای خود را از طریق سیستم پورتال ارائه کنید )به: 
www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/afb_potral_info_sheet.pdf( سیستم پورتال ارسال 

موفق را به شما اعالم می کند. پرداخت غالبًا بین سه تا پنج روز کاری صورت 
می گیرد. شما می توانید وضعیت جاری فاکتورهای خود را در هر زمان مشاهده کنید. 

فرم درخواست پرداخت 
)RTP( تسلیم نشده، اقدام 
نشده، یا تأیید نشده باشد.

فرم RTP باید قبل از صدور شماره سفارش و پردازش شده باشد. کلیه فاکتورهای ارسال شده  •
به AFB باید داری شماره سفارش باشند. فاکتورهای دریافتی بدون شماره سفارش معتبر، 

پرداخت نخواهد شد.

اگر یک فاکتور از RTP دریافت شود که قابل پرداخت نباشند، پدر/مادر / سرپرست قانونی  •
کودک و ارائه دهندۀ خدمات ممکن است اعالمیه ای مبنی بر عدم امکان پرداخت فاکتور را 

دریافت می کنند.

راه حل: ارائه دهندگان خدمات، پدر/مادر/سرپرست باید اطمینان حاصل کنند که یک فرم 
RTP تسلیم، پردازش و با یک شماره سفارش قبل از این که فاکتورها برای پرداخت 

تسلیم شوند توسط AFB مورد تایید قرار گرفته است. شماره سفارش را بر روی فاکتور 
بنویسید.

 راه حل: پورتال ارائه دهنده خدمات )نگاه کنید به:( 
_)www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/afb_portal info_sheet.pdf ( مشاهده شماره سفارشت 

تأیید شده را به محض پردازش RTP ها توسط AFB را بدون نیاز به صبر کردن برای 
دریافت یک نامه حاوی یک شماره سفارش تأیید شده امکان پذیر می سازد. ارائه دهندگان 

خدمات نیز می توانند مقادیر باقی مانده بر روی شماره سفارش ها را مشاهده کنند.
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 چرا این اتفاق افتاد؟ دالیل
راه حلهای ممکن

فاکتوربین دو دورۀ کمک 
مالی مشترک است.

دوره های کمکهای مالی هر کودک به طور معمول یک سال است و در پایان ماه تولد او در  •
هر سال به پایان می رسد.

راه حل: دو فاکتور را به طور جداگانه تسلیم کنید؛ هر یک برای یک دوره مالی و شماره 
شفارش خاص. 

 به طور مثال: یک ارائه دهندۀ خدمات فاکتوری را برای ماههای اکتبر و نوامبر 2014 ارسال 
می کند. اگر دورۀ بعدی کمک مالی جدید از اول نوامبر 20144 شروع شود و کودک در ماه 
اکتبر متولد شده باشد، بهتر است دو فاکتور جداگانه، یکی برای ماه اکتبر و دیگری برای 

ماه نوامبر با شماره سفارش های مجزا برای هر ماه ارسال شود.

 راه حل: پورتال ارائه دهنده خدمات )نگاه کنید به: 
www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/afb_portal_info_sheet.pdf( امکان مشاهده جزئیات 

دوره های کمک مالی هر کودک که ارائه دهنده خدمات با او کار می کند فراهم می 
سازد. یک پورتال از عتبار سنجی که تسلیم دو فاکتورها با تاریخ های صحیح خدمات 

انجام شده در هر یک را تسهیل می کند.

فاکتور در بیش از 6 ماه پس 
از انجام خدمات ارائه شده.

ارائه دهندگان خدمات باید ظرف شش ماه از تاریخ ارائۀ خدمات یک فاکتور به شعبه کمک  •
مالی اوتیسم برای پرداخت ارائه دهند.

فاکتورهایی که شش ماه بعد از نخستین تاریخی که خدمات ارائه شده است دریافت شوند،  •
پرداخت نخواهند شد.

راه حل: ارائه دهندگان خدمات و پدر/مادر باید اطمینان حاصل کنند که این که فاکتورها 
توسط AFB به موقع دریافت شده است. قویًا توصیه می شود که فاکتورها را هرچه زودتر 

در فواصل منظم )مانند: ماهانه( پس از انجام کار بالفاصله ارسال کنید.

فاکتور بیش از مقدار کمک 
مالی تخصیص داده شده به 

RTP است

هنگامی که پدر و مادر / سرپرست یک ارائه دهنده خدمات را برای کار با کودک خود  •
انتخاب کردند، آنها با ارسال یک فرم درخواست پرداخت به ارائه کنندگان خدمات / تهیه 
کنندگان)www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/cf_0925.pdf :)AFB به شعبه کمک مالی اوتیسم 

)RTP( وزارت رشد کودکان و خانواده اطالع می دهند.

RTP حداکثر نرخ ساعتی و روزانه و حداکثر مبلغی که می تواند AFB به یک ارائه دهندۀ  •
خدمات و در هر دورۀ مالی بپردازد را مشخص می کند.

ارائه  دهندگان خدمات باید کپی دقیق تمام فاکتورهایی را که به شعبه کمک مالی اوتیسم  •
ارسال کرده اند را برای کمک به خانواده ها در ردیابی مسیر هزینه ها در همان زمان به 

پدر/مادر یا سرپرست قانونی تسلیم کنند

راه حل: این مسئولیت ارائه دهندگان خدمات و پدر و مادر است که حداکثر بودجه مجاز در 
هر دوره کمک مالی را درک کنند و در طول دوره کمک مالی هزینه ها را ردیابی 

کنند. قویًا توصیه می شود که والدین / سرپرستان و ارائه دهندگان ارتباط مستمر خود را 
در رابطه با ساعت و صدور صورتحساب حفظ کنند.

 راه حل: سیستم پورتال ارائه دهنده خدمات ) توجه کنید: 
www.mcf.gov.bc.ca/autism/pdf/afb_portal_info_sheet.pdf( امکان 

مشاهدهنرخ و باقیمانده و جزئیات کمک مالی اختصاص داده شده به هر کودک که ارائه 
کننده خدمات با او کار می کند را فراهم می سازد.
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 چرا این اتفاق افتاد؟ دالیل
راه حلهای ممکن

به علت واجد شرایط نبودن 
رائه کننده خدمات فاکتورها 

پرداخت نمی شود

تمام خدمات واجد شرایط استفاده از کمک مالی اوتیسم نیستند. برای کسب اطالعات بیشتر  •
در مورد خدمات مجاز به صفحات 11 و 12 و صفحات 14 و 15 مراجعه شود

راه حل: پدر/مادر و سرپرست قانونی کودک مسئول این هستند که مطمئن شوند که خدماتی 
که انتخاب می کنند و در فرم پرداخت هزینه ها )RTP( وارد می کنند واجد شرایط برای 

دریافت کمک مالی اوتیسم باشد. اگر ارائه دهندگان خدمات مطمئن نیستند که خدماتی را 
که ارائه خواهند داد واجد شرایط برای دریافت کمک مالی اوتیسم است، باید این 

موضوع را مستقیمًا با پدر/مادر کودک در میان بگذارند. پدر/مادر می توانند در مورد 
واجد شرایط بودن یک خدمت خاص برای کودک با شعبه کمک مالی اوتیسم تماس 

بگیرند.

41



 یادداشت

کتابچۀ راهنما برای پدر/مادر: راهنمای شما برای برنامه های اوتیسم42






