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 البیان
اقات إلعیجب أن تكون خدمات دعم األسرة وغیرھا من وسائل دعم العائالت متاحة لجمیع العائالت لتعزیز قدرات األسر على دعم أفراد العائلة ذوي ا

.تحقیق تكافؤ الفرص والعیش المستقل والمشاركة الكاملة واالكتفاء الذاتي االقتصاديمن أجل أو النمائیة /الذھنیة و

:یجب توفیر دعم شامل وعام لجمیع أفراد العائلة من أجلالمضمون
صوص مساعدة العائالت في توجیھ أفرادھا من ذوي اإلعاقة نحو االكتفاء الذاتي وتحقیق أھداف األمة لألشخاص ذوي اإلعاقة على النحو المن •

.علیھ في التشریع الفیدرالي ، أي تكافؤ الفرص واإلنتاجیة االقتصادیة والحیاة المستقلة والمشاركة الكاملة
األبوة واألمومة مع التركیز بشكل خاص على صحتھم النفسیة والجسدیة ، واالحتیاجات المالیة والمادیة ، و(جھود تقدیم الرعایة لألسر تعزیز •

اقات الذھنیة ، وتعزیز نوعیة حیاة جمیع أفراد األسرة ، وزیادة وصولھم إلى الدعم والخدمات ألنفسھم وأفراد العائلة ذوي اإلع) والتفاعل األسري
.أو النمائیة/و

ى المدى االعتراف بأن االعتماد على األسر لتوفیر الرعایة ال یمكن أن یكون بدیالً عن إیجاد حل وطني لتقدیم الدعم والخدمات المالئمة عل•
.الطویل

تخدام اتخاذ القرار اسرتھم ذوي اإلعاقة ، بما في ذلك اس والعضاءتمكین العائالت من اتخاذ خیارات مستنیرة فیما یتعلق بطبیعة الدعم ألنفسھم •
أو نمائیة و/المدعوم ألفراد األسرة الذین لدیھم إعاقات ذھنیة و

.المؤسساتفيمساعدة العائالت ذات األعضاء القصر على البقاء سویاً دون أي نوع من وضع األطفال خارج المنزل ، ال سیما •

:على سیاسات دعم األسرة واألنظمة العامة والخاصة لدعم األسر أنیجب 
.یتم توفیرھا بطریقة تعتمد على نقاط قوة العائلة•
.تقدم بطرق تراعي ثقافة األسرة و دیانتھا ووضعھا االجتماعي واالقتصادي•
.أو نمائیة/یتم مساعدة الفرد واألسرة لتعظیم تقریر المصیر ألفراد األسرة الذین لدیھم إعاقات ذھنیة و•
.تكون خاضعة للسیطرة والتحدید والتوجیھ من قبل العائلة نفسھا ، بالشراكة مع من یقدمون الخدمة•
.تقدم من خالل أفضل الممارسات واألسالیب الحدیثة•
الذین أنفسھم  بما في ذلك اآلباء واألمھات(تكون متواجدة لجمیع مقدمي الرعایة األسریة ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ولیس للحصر ، اآلباء •

األحفاد ، ، والوالدین بالتبني ، والوالدین بدون تبني ، واألشقاء ، واألعمام ، والعمات ، واألبناء ، واألجداد ، و) أو نمائیة/لدیھم إعاقات ذھنیة و
.واألفراد الذین ھم في عالقات شبھ زوجیة

ى حالیًا خدمات أو نمائیة یقیم في منزل العائلة أو أنھ یتلق/تكون متاحة لجمیع العائالت بغض النظر عما إذا كان الشخص الذي لدیة إعاقة ذھنیة و•
.ممولة من القطاع العام

ل شكل متبادل من قبیتم توفیر خیارات ألفراد العائلة للتعویض عن وقتھم في توفیر الدعم األساسي ، مع ضمان أن تكون ھذه الترتیبات مرغوبة ب•
ي یقدمھا مقدمو أو نمائیة وال تفرض حواجز غیر مالئمة تحت غطاء تنظیم الخدمات الطبیة الت/مقدم الرعایة للعائلة والعضو الذي لدیة إعاقة ذھنیة و

).مثل طلب ترخیص التمریض لتوفیر التغذیة باألنبوب أو طلقات األنسولین كجزء من الرعایة المؤقتة(الرعایة مدفوعة األجر 
ان القطاع الذي ترعاه الحكومة أو كی" برنامج دعم األسرة"یتم تعریفھا على أنھا نظام للسیاسات والممارسات واإلجراءات لدعم العائالت بدالً من •

.ةوغیر الحكومی) غیر الخاصة باإلعاقة(وبشكل متزاید ، یجب أن تكون ھذه الدعامات الفردیة متاحة من الھیئات الحكومیة العامة . الخاص


