
ميشيغان: تحدد الوثيقة التالية االستخدامات المؤهلة )المسموح بها( وغير المؤهلة )المحظورة( لمنح األموال الممنوحة من "برنامج رعاية مستقبل  

(".صندوق تحسين المرافق )

يُرجى مالحظة أن هذه ليست قائمة شاملة وتوجد استخدامات أخرى مؤهلة وغير مؤهلة.  

. للحصول على أسئلة حول االستخدامات المؤهلة وغير المؤهلة، يُرجى زيارة 

مدرجة حسب الفئة ومرتبة أبجديًا ضمن كل فئة. تشمل الفئات المذكورة ما يلي:

الصحة والسالمة وإمكانية الوصول  -

بيئة التعلم الداخلية -

بيئة التعلم الخارجية -

الحالية خارج الفصول الدراسية المساحات  -

الموقع العام )بما في ذلك التشطيبات والمعدات السكنية / التجارية( -

الرسوم )الخدمات المهنية والتصاريح وعمليات التفتيش وغيرها من المراجعات التنظيمية لدعم االستخدامات المؤهلة(  -

يث تشير عالمة الدوالر الواحدة )$( إلى األقل تكلفة وعالمات الدوالر األربعة )$$$$( ياُلحظ نطاق التكلفة المقّدر من خالل عدد عالمات الدوالر، ح

إلى األعلى تكلفة.

الصحة والسالمة وإمكانية الوصول 

إمكانية الوصول

ي ذلك      
ن ذوي اإلعاقة و/أو الوصول الشامل، بما فن التعديالت غير الهيكلية لتحقيق التوافق مع قانون األمريكيير

$$$ -$مقابض اإلمساك والدرابزين والمنحدرات    

ي ال تحتاج للمس    
$$ تركيبات السباكة الت 

المعدات

$صناديق االستعداد للكوارث والبطاريات وما إىل ذلك.    

ي ذلك غساالت األطباق وغساالت المالبس والمجففات   
$$ -$المعدات الثابتة )السكنية أو التجارية(، بما فن

ي ذلك غساالت األطباق ومرافق غسل األيدي    
$$ -$المعدات المحمولة، بما فن

ي ذلك األسبستوس والرصاص والعفن والرادون 
 
معالجة المواد الخطرة بما ف

$$ -$اختبارات المواد الخطرة    

$$$$ الحد من المواد الخطرة    

معدات الصحة والمرافق الصحية 

ي ذلك مرشحات الهواء المحمولة عالية الكفاءة )   
( تحسينات جودة الهواء، بما فن

$( ومرشحات الضوء لألشعة فوق البنفسجية )   

يد؛ ال يوجد تركيب ألعمال األنابيب الجديدة( درجة الحرارة )التدفئة والتهوية والتير

$$$ مكثف --تكييف الهواء     

$وحدة شباك  --تكييف الهواء     

$$$$ استبدال الفرن   

طيب    $$ -$جهاز الي 

موستات    $الير

التخفيف من ترسب المياه 

$$ المزاريب وأنابيب الترصيف   

$$$ تشطيب فواصل البناء   

$$$ -$$ترميم السقف   
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االستخدامات المؤهلة 

https://caringformi-fif.org/contact/


$$ موانع الترسب    

$$ -$أنظمة تنقية المياه   

غير ذلك 

$$$$ أنظمة إخماد الحرائق    

ي ذلك الحرائق وأول أكسيد الكربون والرادون    
$اكتشاف حاالت الطوارئ الخطرة، بما فن

$$$$ () شفاط مواقد للمواقد التجارية معتمدة من     

بيئة التعلم الداخلية

ات الصوتية التجهير 

ي ذلك ألواح الجدران واألسقف المعلقة   
ن الصوت، بما فن $$ عالجات توهير

المعدات الكهربائية 

$$$ ترقية اللوحة   

$منافذ جديدة   

األرضيات 

ن     ي ذلك األرضيات اللينة وبالط السجاد وبالط البورسلير
$$ تشطيبات األرضيات، بما فن

األثاث

ات والمعدات    ن $$ -$األثاث والتجهير

اإلضاءة

كيبات المثبتة عىل السقف واإلضاءة المعلقة    ي ذلك الي 
$$ -$تركيبات اإلضاءة، بما فن

تحسينات غرف دورات المياه

$$ الفواصل    

ي ذلك األحواض ومراحيض األطفال   
ات السباكة، بما فن ن $$ تجهير

$$$ -$$إصالحات السباكة   

الجدران

$$ -$إصالح ألواح الجبس   

$$ بناء أو هدم جدار فاصل داخىلي )الجدران غير الحاملة فقط(   

$الدهان   

$$ -$فصل الغرف للفصول الدراسية   

ي ذلك أجهزة األبواب    
$$ األبواب الداخلية، بما فن

النوافذ

ي ذلك نوافذ الخروج الحالية     
$$$ -$$استبدال النوافذ، بما فن

$$ -$ستائر النوافذ   

بيئات التعلم الخارجية 

ي ذلك مجموعات اللعب وصناديق الرمل    
$$$ -$المعدات الثابتة، بما فن

$بذور األعشاب   

$$$ المناظر الطبيعية الخاصة ببيئات التعلم الخارجية   

فات والباحات     ي ذلك الطوابق والرسر
$$$ مساحات التجمع الخارجية، بما فن

$$$ سياج منطقة األلعاب    

$$$ -$تغطية سطح منطقة األلعاب   

ي الجاهزة     $$ مساحات التخزين الخارجر

ات    ن ي ذلك المظالت والتجهير
اتيجية التظليل، بما فن $$ -$اسي 



 

المساحات الحالية خارج الفصول الدراسية  

تشمل التشطيبات والمعدات السكنية / التجارية

ي ذلك الثالجات وغساالت األطباق والمواقد    
$$ -$المعدات الثابتة، بما فن

$$$$ - $$$المطبخ     

$$$ -$$غرفة غسيل المالبس   

$$$$ - $$$المساحة المكتبية    

$$$ -$$غرفة المرضن / الهدوء   

ن     احة الموظفير $$$$ - $$$غرفة اسي 

الموقع العام 

$$$ تغطية األسطح باألسفلت   

$$$ تغطية األسطح بالخرسانة    

$$$$ أنبوب الرصف    

$$$$ إصالح الممرات واألرصفة والفناء )تغطية األسطح باألسفلت والخرسانة(    

$$$ -$$األبواب الخارجية   

$$$ المولد    

$$$$ إصالحات البالوعات أو نظام الرصف الصحي    

$$$ -$$أنظمة األمان لمراقبة التوصيل واإلنزال    

$$ -$الالفتات   

$$$ -$$إزالة األشجار    

الرسوم  

الخدمات المهنية والتصاريح وعمليات التفتيش وغيرها من المراجعات التنظيمية لدعم أي فئة ذات أولوية

$عمليات التفتيش عىل البناء   

$العمالة المتعاقدة   

ي    
$$ الهدم الداخىلي ألغراض االستبدال العيتن

$رسوم التصاري    ح   

$رسوم مراجعة الخطة   

$$ إعداد الخطط المعمارية   

$$ إدارة المشاري    ع   

$دعم متطلبات / فروق / رسوم تقسيم المناطق    



ي األساس أو السقف أو األرضية أو الجدران الخارجية أو الحامل
ات الهيكلية فن ة، أو التوسع أو التعديل  يحظر إجراء تجديدات رئيسية للمساحة الحالية تشمل التغيير

ي ذلك النوافذ الجديدة وأعمال األنابيب / التهوية. وتوجد أدناه قائمة باالستخدامات اإلضافيةالشامل لتغيير استخدام 
غير   المرافق أو زيادة مساحة األرضية، بما فن

المؤهلة، مرتبة أبجدًيا حسب الفئة. 

مصاريف األعمال والتشغيل 

تأجير المعدات    

ن     التأمير

نت    مقدم خدمة اإلني 

مدفوعات اإليجار   

اخيص     الي 

ويجية     المواد التسويقية أو األنشطة الي 

النقل أو االنتقال     

اللوازم المكتبية أو المرصوفات اإلدارية األخرى    

الخزائن من أي نوع    

ن ومرصوفات التوظيف     رواتب الموظفير

ن     تدريب الموظفير

اء أو استئجار المركبات     ي ذلك شر
حال واالنتقاالت، بما فن الي 

المرافق    

الخدمات المهنية

المحامون أو الخدمات القانونية    

ل واألجهزة واألنابيب      ن ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص تنظيف المين
خدمات التنظيف، بما فن

كتابة طلب المنحة     

العمل المقدم من مزود الخدمة أو أحد األقارب   

معدات أو خدمات العناية بالحدائق أو إزالة الثلوج    

ات    مكافحة الحرسر

ائب     إعداد الرصن

امج والمواد دعم  الير

المناهج والتدريب    

وبات    األغذية والمرسر

معدات أو لوازم قائمة بذاتها لدعم المناهج الدراسية    

أدوات اللعب التعليمية    

التجديد والمرصوفات المرتبطة به

مدفوعات المكافآت للموردين    

ي    
االستحواذ عىل المبانن

تكاليف البناء الطارئة    

التكاليف المتصلة بمطالبات المقاول ضد الجهة المستفيدة    

وع    ح المرسر ي مقي 
الضمانات الممددة للبنود غير المدرجة فن

ن أو اللوائح أو اللوائح الفيدرالية أو الخاصة بالوالية أو المحلية     الغرامات أو العقوبات الناجمة عن انتهاك القوانير

وع    رسوم الفائدة أو المدفوعات عىل السندات أو المديونية الالزمة لتمويل تكاليف المرسر

ي     الري الخارجر

وع المتكبدة قبل منح      المنحة   سداد تكاليف المرسر

وع    ي نتيجة لإلهمال أثناء المرسر
معالجة التلوث البيت 

نت     ي ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة الوسائط وخدمات اإلني 
أنظمة التكنولوجيا، بما فن

االستخدامات غير المؤهلة



 

اتبع اإلرشادات التي تعكس  -نوعين من التحكم في الموقع )الملكية واإليجار/التأجير( التحقق من إرشادات التحكم في الموقع تتناول وثيقة 

 وضعك.  

ن هذه الوثائق   بعض هذه العنارص خاص بمقاطعتك وموقعك وبلديتك وما إىل ذلك.  وتهدف هذه الوثيقة إىل تقديم إرشادات بشأن تأمي 

ن المرافق )  (.   CFMF FIFألغراض رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي 

 

 

 العقار المملوك 

 ( العناصر المدرجة في القائمة أدناه إلظهار التحكم في الموقع: يجب تقديم أحد )

 صك الملكية  •

 سجل ضريبة األمالك / إيصاالت ضريبة األمالك •

 العقاري بيان الرهن العقاري / إيصال سداد الرهن  •

 

 العقارات المؤجرة / المستأجرة

 يجب أن يتضمن عقد اإليجار أو االستئجار ما يلي:  

 وصف واٍف للعقار  •

 طول عقد اإليجار وإطاره الزمني  •

 فترات التجديد  •

 االستخدام واإلشغال والحق في التحسين  •

 التوقيع والتنفيذ من كال الطرفين •

 

 من العنارص المذكورة أعاله. سنقدم أدناه المزيد من المعلومات حول كل 
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العناصر والطرق المقبولة لتوفير التحكم في الموقع 



 

 عنارص العقارات المملوكة مفصلة:  

 

 صك الملكية   •

 
ي المقاط

ي المقاطعة أو مكاتب التسجيل فن
عة  الصك وثيقة قانونية توضح من يمتلك العقار. ويتم تسجيل صكوك الملكية بواسطة مسؤوىلي التسجيل فن

ي يوجد بها العقار. ويتوافر العديد من هذه السجالت 
ي قواعد بيانات قابلة للبحث فيها. وبينما جعل هذا معرفة من يمتلك الصك  الت 

نت فن اآلن عبر اإلنب 

ا إلجراء بحث مكثف. 
ً
 أسهل، إال أنه ال يزال من الممكن أن يكون عملية معقدة، لذلك من األفضل أن تكون مستعد

 عىل مستوى المقاطعة، فإن الحصول عىل هذه   .
ً
ي يوجد بها العقار. ونظًرا ألن سجالت الصكوك يتم تسجيلها عادة

حدد المقاطعة الت 

وري.  ي يوجد فيها العالمعلومات رصن
 قار. توجد عدة طرق لمعرفة المقاطعة الت 

ي مقاطعتك:   .
 deeds-of-https://www.michigan.gov/taxes/collections/registerابحث عن مكتب سجل الصكوك فن

.  انقر عىل . ن ن المنتخبي  ا لموقع ويب المقاطعة مع قائمة بالمسؤولي 
ً
 الرابط الخاص بمقاطعتك، ويجب أن يزودك بمعلومات تتضمن رابط

 اطلب نسخة من الصك )ربما توجد رسوم خاصة بالطلب( .

 : ن في  ي أو المؤسسة  نصيحة المحتر
لك، فقد يتمكن البنك أو االتحاد االئتمانن ن  المالية من تقديم نسخة من الصك. إذا كان لديك رهن عقاري عىل مبن

 

ي والية ميشيغان. 
ن
ي "لسند الضمان" ف  مثال عىل الشكل النموذج 

 

  

https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
https://www.michigan.gov/taxes/collections/register-of-deeds


 

 

 سجل ضريبة األمالك / إيصاالت ضريبة األمالك  •

 
أخصائي تقييم  ابدأ مع أخصائي تقدير الضرائب. وستكون جميع المعلومات التي سيحتاجها معظم األشخاص أو يريدون معرفتها عن الصك مسجلة لدى 

اطعة مسؤولة الضرائب في المقاطعة، مثل المالك الحالي وتواريخ البيع وسجل األسعار والتقييم الحالي. وتعتبر مكاتب أخصائي تقييم الضرائب في أي مق

نه يجب على جميع مالكي  عن تقييم وتقدير العقارات ألغراض ضريبة األمالك، لذلك فهي من بين أول من يعرف عندما يتغير مالك الصك. ونظًرا أل

ن المعلومات  العقارات تقريبًا دفع ضرائب على العقارات )وبالتالي يتعين عليهم التعامل مع متخصصي تقييم الضرائب(، فإن هذه المعلومات أيًضا من بي

 [فهذا أسهل مكان للبدء.] األكثر سهولة في الوصول إليها في أي مقاطعة. وحتى إذا كنت بحاجة لمعرفة المزيد من المعلومات الحقًا،

 

دقة قد تكون مواقع الويب الخاصة بحكومات المقاطعات من بين أقل مواقع الويب سهولة في االستخدام. ولن يكون من غير المألوف أن يبحث شخص ب

ي منطقة غامضة. وعندما تكون في موقع ويب المقاطعة عن مكتب داخل حكومة المقاطعة دون جدوى، ليجد فحسب أن الرابط إلى هذا المكتب مخفي ف

لمة مع  على موقع ويب المقاطعة، ولم تجد رابًطا لمكتب أخصائي التقييم في غضون بضع دقائق من البحث، فقد توفر على نفسك بعض الوقت بإجراء مكا

 .المقاطعة والتأكد من أن مكتب أخصائي التقييم يمتلك موقعًا على اإلنترنت وأن السجالت متاحة للبحث فيها

 

قاري"،  ال داعي لالنزعاج من التغييرات في الصياغة وعليك االنتباه للكلمات األساسية. وتعتبر مصطلحات "أخصائي تقييم الضرائب"، و"المثمن الع

ذا يستدعي هذا "وتقييم العقارات"، و"مفوض الضرائب" إما مرادفة أو وثيقة الصلة من الناحية التنظيمية. وإذا رأيت أيًا من هذه المصطلحات، فإن ه

 إجراء بحث أكثر تخصًصا. 

 

وهي مجموعة عبر اإلنترنت من خدمات البلدية   BS&Aتستخدم العديد من المقاطعات والبلديات في والية ميشيغان قاعدة بيانات عبر اإلنترنت تسمى 

 https://bsaonline.com/MunicipalDirectoryتوفر وصوالً فوريًا ومريًحا ألنواع مختلفة من المعلومات الهامة لدى حكومتك المحلية. 

 

حدد المقاطعة التي يوجد بها العقار. نظًرا ألن سجالت الضرائب يتم تسجيلها على مستوى المقاطعة، فإن الحصول على هذه المعلومات  .

 توجد عدة طرق لمعرفة المقاطعة التي يوجد فيها العقار. ضروري. 

michigan/michigan-https://www.michigan.gov/som/about-ابحث عن مكتب متخصصي تقدير الضرائب في مقاطعتك:  .

ountiesc . 

انقر على الرابط الخاص بمقاطعتك، ويجب أن يزودك بمعلومات تتضمن رابًطا لموقع ويب المقاطعة إلى جانب صفحة / رابط إلى أخصائي  .

 ب المقاطعة / ضرائب األمالك، وما إلى ذلك. تقدير ضرائ

 احصل على نسخة عبر اإلنترنت على الفور أو اطلب نسخة من ضريبة األمالك الخاصة بالعقار. )قد توجد رسوم خاصة بالطلب( .

إيداعها )المدفوعة من خالل    من المحتمل أن تتلقى إقراًرا بضريبة األمالك مرتين في السنة بغض النظر عن الضرائب التي يتم نصيحة المحترفين:

 شركة الرهن العقاري الخاصة بك(، وإذا كان األمر كذلك، يُرجى تحميل أحدث بيان أو إيصال لضريبة األمالك. 

 

 لكنه
ً
ي والية ميشيغان. وقد تكون كل مقاطعة مختلفة قليال

ن
يبة األمالك ف ي لبيان / إيصال رصن ي الصفحة التالية مثال عىل الشكل النموذج 

ن
لمستندات  ا ا ف

 تحتوي عىل المعلومات األساسية نفسها. 

 

 

https://bsaonline.com/MunicipalDirectory
https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties


  



 

 

 بيان الرهن العقاري / إيصال سداد الرهن العقاري  •

 

ن  مستند من الُمقرض الذي تتعامل معه يوفر تفاصيل حول قرضك  ما المقصود ببيان الرهن العقاري؟ بيان الرهن العقاري . وُيطلب من المقرضي 

، وتكون عادة شهرية. وُيوفر بيان الرهن العقاري تفاصيل محدثة حول قرضك واسمك وعنوان العق ار  إرسال بيان الرهن العقاري لكل دورة فواتب 

ن المرافق من رعاية مستقبل ميشيغان، نحتاج فقط إىل التحقق من معل ومات مزود الخدمة  وتفاصيل القرض األخرى.  وللتقديم إىل منحة تحسي 

ل.   ن  المرخص، ومطابقة معلومات صاحب الرهن العقاري للتحقق من أنك مؤهل إلجراء تحسينات عىل المبن

 

 : ن في  ا استخدام بوابة دفع الرهن العقاري   نصيحة المحتر
ً
اضية.  ويمكنك أيض يد أو بصورة افب  من المحتمل أن تتلق  كشف حساب شهري إما عبر البر

نت لفحص المعلومات المذكورة أدناه.    عبر اإلنب 

 

ي والية ميشيغان. وقد يكون كل ُمقرض 
ن
 لكن المستندات تحتوي عىل  مثال عىل شكل بيان الرهن العقاري أو إيصال دفع الرهن العقاري ف

ً
مختلف قليال

 المعلومات األساسية نفسها الالزمة ألغراض التحقق. 

  



 

 عناصر العقارات المؤجرة مفصلة:

الموقعة في سن قانونية راف يعد عقد اإليجار العقاري عقًدا قانونيًا وملزًما بين صاحب العقار أو المالك والمستأجر. ولكي يكون ملزًما، فإنه يتطلب أن تكون األط

ية مستقبل ميشيغان: ومؤهلة إلبرام اتفاقية.  وفيما يلي بعض البنود الرئيسية التي يجب أن تكون مدرجة في عقد إيجار موقع وموثق ألغراض األهلية لمنحة رعا

 (. CFMF FIFصندوق تحسين المرافق ) 

 

 وصف واٍف للعقار  •
لغة في وصف العقار الذي يتم تأجيره. وقد يكون العنوان الكامل مع رقم الوحدة أو الشقة هو كل ما تحتاجه.  قد يبدو األمر واضًحا، لكن ال يمكنك المبا

 خرى. ومع ذلك، ال بأس بتقديم اسم مشروع الشقة أو رقم المبنى أو أي معلومات أخرى تجعل هذا العقار المؤجر فريًدا عن غيره من العقارات األ 

 

 منيطول عقد اإليجار وإطاره الز •
خالء خطوة ال يكفي مجرد تحديد إطار زمني، على سبيل المثال "ستة أشهر". ويجب أن يتضمن العقد تاريخ بداية وتاريخ انتهاء دقيقًا. وتعتبر وقت اإل

المفترض أن تكون الوحدة أخرى مهمة أيًضا. وسواء كان ذلك في منتصف الليل أو الخامسة مساًء، يجب أن يعرف المالك والمستأجر بالضبط متى من 

(، ينبغي أن يكون الوقت المتبقي سنتين بحد أدنى، CFMF FIFخالية من متعلقاته. وألغراض منحة رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسين المرافق )

 أو يلزم وجود خيار للتجديد يعادل سنتين على األقل.

 

 فترات التجديد  •
ار على وجه التحديد. وقد تتضمن هذه المنطقة أيًضا بيانات عن سعر اإليجار الجديد لهذه الفترة. ويضع بعض  يجب ذكر القدرة على التجديد في عقد اإليج

لجديد.  مديرو العقارات شروًطا تصاعدية لإليجار. ومن األفضل تقديم إشعار مكتوب بنيتك في التجديد وأن يوقعوا على مستند تمديد عقد اإليجار ا

(، إذا كان عقد اإليجار سينتهي في غضون عامين، فنحن بحاجة إلى CFMF FIFميشيغان: صندوق تحسين المرافق )  وألغراض منحة رعاية مستقبل

 االطالع على شروط التجديد التي تحدد مدة ال تقل عن عامين ضمن المساحة. 

 

 االستخدام واإلشغال والحق في التحسين  •
مستند اإليجار، وتشمل األمثلة هل يمكن استخدام المساحة لرعاية األطفال، أم أنها مخصصة يجب تحديد االستخدامات المقصودة المؤهلة للمساحة في 

ار.  وإذا  للمساحات المكتبية فقط، وما إلى ذلك. ويجب أن يوجد بند ُمدرج يمنح المستأجر الحق في إجراء تحسينات أو تعديالت أو تجديدات على العق

 أدناه: "الحق في تحسين الممتلكات المؤجرة".  استُبعد هذا البند، يُرجى إكمال النموذج

 

 التوقيع والتنفيذ من كال الطرفين •
وقيع لتشكيل عقد  يجب توقيع عقد اإليجار أو بواسطة كل من الساكن والمالك )أو ممثل الشركة المعنية بإدارة العقار(، ويلزم كذلك تحديد تاريخ بجانب الت

 إيجار / استئجار ملزم قانونًا. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 نموذج الرسالة: الحق في تحسين الملكية المؤجرة / غير المملوكة 

 

  الشهر رقم 

  

  اسم المالك

  عنوان المالك

  رقم هاتف المالك

  

  إلى من يهمه األمر،

    أقر أنا ]اسم مالك العقار[ أنني مالك العقار الموجود في ]العنوان الكامل للمنشأة المؤجرة[.

]عنوان الشارع، رقم الجناح )إن   اإليجار[ لتحسين الممتلكات المؤجرة في: أقدم بموجب ذلك الموافقة ألجل ]اسم المستأجر أو الشركة كما هو مكتوب في عقد 

  وجد( المدينة، الرمز البريدي هنا[.

  يتضمن ذلك تحسينات المشروع التالية المخطط لها بواسطة المستأجر المذكور:

  قائمة التحسينات هنا •

 

  قائمة التحسينات هنا •

 

  قائمة التحسينات هنا •

 

  هناقائمة التحسينات   •

 

  قائمة التحسينات هنا •

  

  ولكم وافر االحترام والتقدير،

  

               _____]توقيع المالك هنا[

  ]اسم المالك مكتوب أو مطبوع بخط واضح هنا[

 



 لمرحلة التعليم مساحات في  الشامل للتصميم  البسيطة التجديد فرص  على أمثلة
 المبكرة  الطفولة

 

 ممكن، حد أقصى إلى األشخاص لجميع لالستخدام متاحة بيئات تصميم الشامل  التصميم يمثل
 .المتخصص التصميم أو التكيف إلى الحاجة دون

 حالة وفي( ADA) اإلعاقة ذوي األمريكيين قانون مع متوافقة الضغط طريق  عن بزر دخول أبواب: والردهة المدخل
 كليهما  بفتح الشامل التصميم يسمح أحدها، فتح

 
 :االنتظار قاعة

 الدوران بسهولة الصلبة المسطحة واألرضيات المفتوح التصميم يسمح -
 المتحركة  الكراسي ميمستخد الستيعاب مصممة االستقبال مكاتب -
 للحواس  مناسبان طبيعي وضوء مهدئة ألوان لوحة -

 :المشتركة المناطق
 الصغيرة والعربات األطفال وعربات المتحركة للكراسي مالئمة األرضية بمستوى عتبات -
 المناطق كل في رفع معدات -
 للمس  تحتاج وال آليًا  تعمل حمام ملحقات -
 ومشتركة منفصلة حمامات  توافر -
 (التوحد بطيف المصابين األشخاص على صعبة تكون قد التي) الحمامات في الطاقة عالية الهواء مجففات  تجنب -
 إمساك  مقابض مع منخفضة بعتبة بدش للموظفين حمام -
 المكتبة ركن في مباشرة غير وإضاءة منخفض وسقف الحسية الغرفة في دوار خطاف للحواس المالئمة الميزات  تشمل -

 :الدراسة حجرات
 للحواس  مالئمة للتعديل قابلة إضاءة -
 المراقبة  وغرف للمعلمين التحضير مناطق  في تحتها  فارغة بمساحات طاوالت -
 للحواس  مالئمة ألوان اختيارات -
 الخاص االستخدام مناطق  لتحديد تلميح كنظام اللون يستخدم -
 اإلمكانات  من وعةمجم لتوفير لمس دون آلية بصورة تعمل التي السباكة تركيبات استخدام -
 عتبة  دون الخارجية المناطق  إلى الوصول إمكانية -
 مختلفة  أوقات في  المختلفة االجتماعية االحتياجات لدعم للنقل قابل أثاث -

 :الخارجية المناطق
 الطريق تحديد مع بالمطاط  مغطاة لعب أسطح -
 للماء  وطاولة  شاملة مرتفعة أسّرة -
 األخرى  باللع ووسائل الشجرة بيت إلى منحدر مدخل -
 المتحركة الكراسي أو األطفال عربات لدفع مهيأة مساحات على اللعب مناطق تحتوي -

 :الصوتية التجهيزات
 ويسمح هادئ وقت لتوفير المياه أصوات أو العصافير أصوات مثل الخلفية في تكون التي باألصوات االستعانة اعتباركم في ضعوا -

 ألواح - التشويش لتقليل التخطيط بتعديل ويمكن( الميكانيكية المعدات/  الغرف) لالنتباه  المشتتة الضوضاء استخدام في وفّكروا - بالتركيز
 الصدى مع والتعامل التشويش من للتخفيف صوتية

1 ° ° . 

 الماهية 

 الكيفية 

 غير المنظمات تعزيز
 التي والمجتمعات الربحية
 .تخدمها 
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