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صحيفة حقائق
تقييم اضطرابات طيف التوحد في والية غرب أستراليا
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ما هو اضطرابات طيف التوحد (ASD)؟
اضطرابات طيف التوحد (ASD) عجز منائي يستمر مدى حياة الشخص ويؤثر على طريقة تواصله مع اآلخرين وعالقاته معهم، كما يؤثر أيضًا على الطريقة 

اليت يفهمون بها العامل املحيط بهم. وتستخدم كلمة «طيف» للداللة على أن تأثري احلالة خيتلف من شخص إىل آخر بالرغم من أن املصابون بالتوحد 
يعانون من صعوبات معينة مشرتكة. 

من يكون طرفًا في تقييم اضطرابات طيف التوحد؟
يف والية غرب أسرتاليا يتطلب تقييم اضطرابات طيف التوحد لدى األفراد فريقًا من املتخصصني يف عدة جماالت، يعتمد نوع ختصصهم على سن الشخص 

الذي يتم تقييمه: 

الراشدون (18 عامًا فأكثر ) 
طبيب نفساين   •

أخصائي أطفال/طبيب أمراض عقلية  •
أخصائي أمراض النطق (إذا دعت احلاجة)   •

املراهقون (12 إىل 17 عامًا ) 
طبيب نفساين   •

أخصائي أطفال/طبيب أمراض عقلية  •
أخصائي أمراض النطق (إذا دعت احلاجة)   •

األطفال (إىل سن 12 عامًا ) 
أخصائي األطفال  •

أخصائي أمراض النطق   •
طبيب نفساين   •

بعد إكمال التقييم، يقوم املتخصصون القائمون بذلك بإبالغ ما توصلوا إليه من نتائج إىل باقي أعضاء فريق التقييم ليصل الفريق إىل قرار مجاعي فيما 
يتعلق بأفضل تشخيص للحالة املعنية. 

أين يمكن الحصول على التشخيص؟
أول خطوة تقوم بها هي حتديد موعد مع طبيبك الذي سيقوم بدوره بإحالتك كما يرى ذلك مناسبًا. بالنسبة لألطفال، ميكن ألخصائي األطفال أن حييل 

الطفل إىل مفوضية خدمات املعاقني أو إىل خدمة تنمية األطفال املحلية إلجراء تقييم حكومي جماين، إال أن ذلك يعين عادة االنتظار لفرتات طويلة.
بدًال عن ذلك، ميكن أن ختتار األسر احلصول على تقييم من جهة خاصة مقابل رسوم. أما تقييم الراشدين فال تقوم به سوى جهات خاصة فقط. 

www.waadf.org.au هناك قائمة جبهات التقييم احلكومية واخلاصة على موقع منتدى املشخصني يف والية غرب أسرتاليا
كم يكلف التشخيص؟

يتاح حاليًا تقييم تشخيصي جماين لألسر عرب النظام احلكومي، أما تكلفة التقييم(ات) اليت تقدمها اجلهات اخلاصة فتعتمد على الرسوم اليت يفرضها 
خمتلف املمارسني. ميكن لألسر أو األفراد الذين خيتارون إجراء التقييم من اجلهات اخلاصة استعادة بعض من التكاليف من خالل تعويض امليديكري. 

ماذا يحدث بعد التشخيص؟
بعد إنهاء التقييم التشخيصي، يقوم فريق التقييم باالتصال باألسرة أو الشخص ملناقشة النتائج، وتقدمي توصيات بالتدخالت العالجية والدعم حسب 

تشخيص اضطرابات طيف التوحد أو أي تشخيص آخر يتم التوصل إليه. ميكن إحالة التقارير التشخيصية إىل مفوضية خدمات املعاقني (DSC) مىت كان 
ذلك مناسبًا. سيتم اختاذ قرار بشأن أهلية الشخص أو عدم أهليته للحصول على خدمات ممولة من قبل املفوضية، وسوف تبلغ املفوضية األسر أو األفراد 

بنوع اخلدمات اليت ميكنهم احلصول عليها. ميكن االتصال مبفوضية خدمات املعاقني على الرقم 9200 9426 08. 
www.autism.org.au للمزيد من املعلومات اطلع على املوقع

أو إتصل على الرقم 8900 9489 (08) 
مكاملة جمانية (للمتصلني من األقاليم فقط) 427 636 1800 


