
اتصل بخط املساعدة عىل مدار 24 ساعة

مبادرة النجاح يف املدرسة
نظرة عامة عىل الربنامج

عملية املستويات

عملية اإلحالة
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يتم فحص األطفال من قبل طبيب 
مرخص باستخدام استبيان القوة 

(SDQ) والصعوبات

بناًء عىل الدرجة التي يحصل عليها الطفل يف 
استبيان القوة والصعوبات (SDQ)، يتم تعيني 
الطفل/ الشاب يف املستوى 1 أو املستوى 2 

أو املستوى 3

املستوى 1: املراقبة، الرعاية كاملعتاد، 
توفري املوارد، العروض التعليمية

املستوى 2: وضع برنامج للوقاية بناًء 
عىل حاجة الطفل

املستوى 3: اإلحالة إىل مقدمي 
الخدمات املتخصصني داخل شبكة 

ديرتويت واين الصحية املتكاملة 
(DWIHN)

* يرجى مالحظة: يجب أن يكون تأمني امليديكيد (Medicaid) أو ماي-تشايلد (MI-Child) هو التأمني الصحي 
األسايس لطفلك ليكون مؤهالً للحصول عىل خدمات العالج يف املدرسة.

TIER 2:  Prevention programming
based on child's need

TIER 3: Referral to specialized
providers within Detroit Wayne
Integrated Health Network
(DWIHN)  

Step 2: Eligibility screening
via SDQ  is conducted and
determines intervention

measures

School Success Initiative 

Step 3: Children who score
within TIER 1 can receive

monitoring and care as usual 

TIER 1: Monitoring, Care as usual,
Provide resources, Educational
presentations

Referral Process

Utilize evidence-based practices
to deliver prevention-
based services 
Designed to be delivered to
children in the school setting (K-
12) during school hours
Provides  parent education and
engagement groups 
Professional development and
psycho-education for teachers and
school administrators

What Do We Do?

Services are delivered virtually
and face-to-face with students

TIER Process

Step 1: Child is identified and
referred for screening

Step 5: Children who score within
TIER 3  can receive a referral to a 
 community mental health
(CMH) provider 

Step 4: Children who score
within TIER 2  can

receive prevention-based 
 programming and resources  

Children are screened by a licensed
clinician using the Strengths and
Difficulties Questionaire (SDQ) 

Based on the SDQ score 
 child/youth is designated to     
 Tier 1, Tier 2, or Tier 3 

Program Overview

Integrative health care and
coordinate full-spectrum health
and mental health needs

Sessions are generally once per
week ( 20 to 45 minutes) during
school hours   

*PLEASE NOTE: Medicaid or MI-Child must be your child’s primary
insurance to be eligible for school-based therapy services.

Once Enrolled

ماذا نفعل؟
 اإلستفادة من املامرسات املستندة عىل 

األدلة لتقديم خدمات قامئة عىل الوقاية

مصممة لتسليمها لألطفال يف محيط 
املدرسة (من الروضة إىل الصف الثاين عرش 

K12) خالل ساعات الدوام املدريس

يوفر تعليم الوالدين و  مجموعات املشاركة

التطوير املهني والتعليم النفيس للمعلمني 
ومديري املدارس

الرعاية الصحية التكاملية
 والتنسيق الشامل  لإلحتياجات

 الصحية والصحة النفسية

 الخطوة 5: ميكن لألطفال الذين يحصلون 
عىل درجة ضمن املستوى 3 الحصول عىل 

إحالة إىل مقدم خدمات الصحة النفسية 
(CMH) املجتمعية

يتم تقديم الخدمات بشكل افرتايض (عرب 
اإلنرتنت) ووجهاً لوجه مع الطالب

تكون الجلسات بشكل عام جلسة واحدة يف 
األسبوع (من 20 إىل 45 دقيقة) خالل ساعات 

الدوام املدريس

مبجرد أن يتم التسجيل

الخطوة 1: يتم التعرف عىل الطفل وإحالته 
إىل الفحص

الخطوة 2: يتم إجراء فحص األهلية عرب 
(SDQ) استبيان القوة والصعوبات

 وتحديد التدخل املناسب املقاييس

الخطوة 3: ميكن لألطفال الذين
 يحصلون عىل درجة ضمن

 املستوى 1 تلقي املراقبة والرعاية
 كاملعتاد

الخطوة 4: ميكن لألطفال الذين يحصلون 
عىل درجة ضمن املستوى 2 الحصول

 عىل الربامج املستندة عىل الوقاية
 واملوارد
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      - 800 - 630 - 10441

الخط الساخن
عىل مدار 24 ساعة:

School Success Initiative 

 Classroom Observations
Conflict Resolution
Consultation
Crisis Intervention
Group Prevention
Individual Prevention services 
MI Model for Health
Psychoeducation
Restorative Justice
Restorative Practices
TRAILS Group 
And other services as needed

What are Tier 2 Services? What are Tier 3 Services?

Program Overview

Additional Help
DWIHN can connect families to a Trauma-
Focused Mental Health Professional.

strength-based 
non-judgmental
 supportive

Services are: 

TTY: 1 - 800 - 630 - 1044

24/7 Hotline
1 - 800 - 241 - 4949

Case Management
Classroom Observations
Conflict Resolution
Consultation
Crisis Intervention
Family Therapy
Group Therapy
Individual Therapy
MI Model for Health
Psychoeducation
Restorative Justice
Restorative Practices
And other services as needed

ما هي خدمات املستوى 3؟

إدارة امللف
املالحظات يف الصفوف الدراسية

حل الخالفات
تقديم اإلستشارة

التدخل يف األزمات
العالج األرسي

العالج الجامعي
العالج الفردي

منوذج MI للصحة
الثقافة النفسية

العدالة التصالحية
املامرسات التصالحية

وغريها من الخدمات حسب الحاجة

بإمكان شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة 
(DWIHN) ربط العوائل بأخصايئ  الرتكيز.

الخدمات هي:
 الرتكيز عىل َمواِطن القوة  

غري اإلنتقادية
الهاتف النيص  (TTY):  الداعمة

ما هي خدمات املستوى 2؟

مساعدة إضافية

1 - 800 - 241 - 4949

املالحظات يف الصفوف الدراسية 
حل الخالفات

تقديم اإلستشارة
التدخل يف األزمات

الوقاية الجامعية
خدمات الوقاية الفردية

منوذج MI للصحة
الثقافة النفسية

العدالة التصالحية
املامرسات التصالحية

(TRAILS) مجموعة املستويات
وغريها من الخدمات حسب الحاجة 



الخط الساخن
عىل مدار 24 ساعة:

معلومات اإلتصال برشيك ضمن مجتمع الصحة النفسية

إسم الوكالة
إسم جهة اإلتصال / اإلدارة

العنوان

الهاتف
الربيد اإللكرتوين

الفاكس
مة الخدمات املُقدَّ

      - 800 - 630 - 10441

بإمكان شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة 
(DWIHN) ربط العوائل بأخصايئ الصحة 

النفسية الذي يركز عىل الصدمات.

الخدمات هي الرتكيز عىل َمواِطن القوة، 
غري اإلنتقادية، الداعمة

 :(TTY)  الهاتف النيص

مساعدة إضافية

1 - 800 - 241 - 4949

Community Mental Health Partner Contact Information 

Agency Name

Contact Name/Department

Address

Phone 

Email
Fax

Services Offered

Additional Help
DWIHN can connect families to a Trauma-
Focused Mental Health Professional.

Services are strengths-based, non-
judgmental, and supportive TTY: 1 - 800 - 630 - 1044

24/7 Hotline:
1 - 800 - 241 - 4949


