
 برنامج لويزيانا
للتعافي من الصدمات 

تحسين رفاهية الطالب وسلوكهم وسالمة المدرسة 
وأدائهم األكاديمي من خالل دعم جلسات العالج 

الخاصة بالصدمات.

 لمزيد من المعلومات، يُرجى 
االتصال بما يلي:

traumarecoverygrant@LA.gov

 قائمة مقدمي خدمات 
الصحة النفسية

 https://tinyurl.com/5hmfz3vy

 افتح كاميرا هاتفك الذكي.
.)QR( قم بالتمرير فوق رمز االستجابة السريعة

اتبع الرابط!

mailto:traumarecoverygrant@LA.gov
https://tinyurl.com/5hmfz3vy


ما هي الصدمة
قد تحدث الحوادث الصادمة داخل المدرسة أو خارجها. 

تشمل بعض األمثلة التنمر ، والتحرش ، وتجربة العنف 
)على سبيل المثال ، إطالق النار في المدرسة ، واإلساءة 

في المنزل ، والعنف المجتمعي( ، وموت أحد أفراد األسرة 
المقربين ، والمرض العقلي لألسرة ، والتشرد ، والكوارث 

الطبيعية ، ونشر الوالدين ، والوالدين في السجن ، 
والوالدين المطلقين ، وإصابة خطيرة بالنفس. 

من هم الطالب المؤهلون
يجب أن يكون لدى الطالب  الخصائص التالية: 

العامة  	  12-PreK لويزيانا  مدرسة  في   مسجل 
المستأجرة أو  الخاصة  أو 

منخفض. 	 ذو دخل  أنه  الطالب على  تحديد 

الطالب 	 تعلم  على  ا  بً سل تؤثر  بصدمة   االشتباه 

تلقي  	 أمام  ا  عائقً الخدمات  مقابل  الدفع   يعتبر 
والدفع   ، عليه  مؤمن  )الطالب غير  الخدمات 

الطالب غير مؤمن  الثمن ، و / أو  المشترك باهظ 
عليه(

ستتم مراجعة حاالت الطالب المسجلين في برنامج  	
Medicaid على حدة.

من يقدم الخدمات
 )TRDG( تدفع المنحة التوضيحية للتعافي من الصدمات

ثمن العالج الخاص بالصدمات الذي يقدمه أخصائي 
الصحة النفسية المسجل في لويزيانا. تم فحص كل مقدم 
رعاية مشارك للتأكد من حصوله على تدريب في خدمات 

الصحة العقلية التي تركز على الصدمات. 

اختيار عائلي
يتم تشجيع اآلباء واألوصياء على اختيار مقدم رعاية صحة 

نفسية يناسب احتياجاتهم على أفضل وجه. إذا كان مقدم 
خدمات الصحة النفسية المرخص الذي حددته ال يشارك 
ا في برنامج المنحة هذا، فستتم مساعدته في إكمال  يً حال

عملية التسجيل قبل بدء الخدمات. 

 إذا كنت تعاني أنت أو أحد طالبك من حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية ،
فيرجى االتصال برقم 911 أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ المحلية. 


