حزمة

الترحيب

القسم 1

المقدمة
سوف تجد في هذا القسم:
 .1رسالة ترحيب من الرئيس التنفيذي جيسيكا سارتوري واعضاء مجلس العائلة
 .2الرسالة والقيم
 .3دور مركز جون ماكفني لالطفال في مساعدة عائلتك
 .4القدوم الى مركز جون ماكفني لالطفال
 .5دليل ادارة مركز جون ماكفني لالطفال
 .6اسماء وارقام لنتذكرها في مركز جون ماكفني لالطفال
 .7تفصيل خدماتنا
 .8مكتبة اعارة االلعاب
 .9معلومات طفلك الطبية
 .10كيفية التحضير لالجتماعات  /او التقييمات
 .11كيف يستخدم مركز جون ماكفني لالطفال نهجا يركز على الحل في كل شيء نقوم به
 .12اسئلة قد ترغب في طرحها على معالج طفلك
 .13كلمات  6تبدأ بحرف ف لتفسير نمو طفلك
 .14كلمات  6تبدأ بحرف فلتعزيز تنمية الطفل
 .15سجل الدواء
 .16سجل التشخيص
 .17سجالت المختصين المشاركين في الرعاية الصحية
 .18سجل االستشفاءو /او العمليات الجراحية
 .19سجل المواعيد القادمة
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عزيزي ولي االمر /الوصي،
مرحبا بكم في مركز جون ماكفني لالطفال ،وهو مركز عالج لالطفال يخدم مقاطعة وندسور واسكس،
بتمويل من وزارة الطفولة والمجتمع والخدمات االجتماعية.
المركز موجود لخدمة طفلك وعائلتك ،اذا كنا قادرين على مساعدتك باي شكل من االشكال ،الرجاء ابالغنا
بذلك .انا على ثقة بانك ستجد خدماتنا عالية الجودة والموظفين ذوي المهارات العالية لمساعدتك في تلبية
احتياجات طفلك وعائلتك.
تم تطوير هذا الموثق الترحيبي بعناية من قبل العائالت من اجلك ،ومن اجل عائالت مركز جون ماكفني
لالطفال ،باالضافة الى تعريف عن المركز ،اردنا تزويدك بالمعلومات والموارد الالزمة الموجودة في
مجتمعنا المحيط لتعليمك وايصالك الى مبتغاك.
يرجى استخدام هذا الموثق لتنظيم التقارير والوثائق المتعلقة برعاية طفلك .احضره معك الى مواعيد طفلك
حتى يكون لديك معلومات مهمة في متناول اليد .استخدمه كدليل خالل نمو طفلك.ال تتردد في االتصال
باعضاء وفريق مركز جون ماكفني لالطفال اذا كان لديكم اي اسئلة .هم موجودون لمساعدتكم ويرحبون
بالتواصل معكم!
نيتنا واملنا بان تجد هذا الموثق الترحيبي مصدرا مفيدا لك.
المدير التنفيذي ،جيسيكا سارتوري
مع اطيب التحيات
لجنة موثق الترحيب لمجلس العائلة االستشاري
انجيال كيلي  ،ماريا ساندرز ،شايال روكغابر و كيفين ماكشين
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الرسالة والقيم

رسالتنا
يقدم مركز جون ماكفني لالطفال للمجتمع رعاية شاملة تركز على االسرة ،وعلى اثراء حياة االطفال
والشباب وذوي االحتياجات الخاصة من خالل مساعدتهم الى الوصول الى امكاناتهم الكاملة
رؤيتنا
نحن مركز االمل والدعم وااللهام لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة واسرهم ،العمل معا نحو مستقبل من
المشاركة والقبول والفرص.
القيم
قيمنا توجيه عمل المركز:
المسؤولية
نحن نقبل المسؤوليات عن اعمالنا وقراراتنا ونظهر االلتزام بانجاز العمل بطريقة اخالقية وفعالة من حيث
التكلفة.
التعاون
نعمل معا كمنظمة مع العائالت ومع شركاؤنا لدعم وتحقيق االهداف المشتركة لصالح االطفال واالسر
والمجتمع.
الجودة
نحن نقدم الخدمات التي تلبي االحتياجات المستجدة لعمالئنا والبحث عن فرص جديدة لتحسين الخدمات.
الحيلة
نضيف المعرفة االبداعية والمبتكرة والجماعية للعثور على اجوبة للمجتمعات والتحديات.
االحترام

نحن نقدر التنوع واالنصاف  ،ونعامل الناس بعدالة وتجاوب ونزاهة.
الشفافية
نحن نعمل في امان بطريقة تجعل من السهل على االخرين تقدير وفهم افعالنا كمنظمة
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دور مركز جون ماكفني لالطفال
لمساعدة عائلتك

في مركزنا لدينا فريق نابض بالحياة ويعمل بجد مع المعالجين والمعلمين وموظفي الدعم الملتزمين بتقديم
بعض الدعم الذي يحتاجه طفلك وعائلتك للمساعدة في تحقيق افضل ما لديكم على المستوى الشخصي .
ويشمل دورنا:
توفير رعاية عالية الجودة تركز على اسرتك ككل  /رعاية تتمحور حول االسرة
اعتمادا على احتياجات طفلك قد يراك معالج طفلك بشكل مستقل ،او باالشتراك مع معالجين آخرين ،او في
جلسة عالجية جماعية .ايضا اعتمادا على احتياجات طفلك وعائلتك ،قد يتم تقديم بعض الخدمات في المنزل
او في المدرسة .بمعزل عن نوع العالج الذي تتلقاه ،اعلم ان المعالجين يضعون مصلحة طفلك في االعتبار
وسيعملون على تحقيق االهداف لطفلك وقد يعني هذا توفير العالج في فترات زمنية قصيرة ،والتوقف مؤقتا
واعادة بدء الجلسات مع تغير تلك االهداف واالحتياجات.
مقابلة طفلك بانتظام لتقديم الرعاية
على مدار االيام او االسابيع او االشهر ،سيعمل المعالجون لدينا مع اسرتك (وفي بعض الحاالت مع
متخصصي الرعاية الصحية االخرين) لتوفير العالج الذي من شأنه تحسين نوعية حياة طفلك .قد تجد انه
من المفيد مقابلة كامل فريق العالج لطفلك ويمكنك ان تطلب القيام بذلك في اي وقت.
تحضير عائلتك للعالج القادم (الالحق)
تهدف خدماتنا الى اعداد طفلك وعائلتك للحياة بعد التجربة معنا  .نتيجة لذلك ،تشمل الخدمات خطة للتسريح
او النقل.بمجرد تحقيق اهداف العالج ،سيناقش معالج طفلك االهداف والخطط المستقبلية معك .قد تكون
هناك ايضا اوقات تتم فيها احالتك الى خدمات او برامج اخرى تقدمها وكاالت اخرى.
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ألقدوم الى مركز
جون ماكفني لالطفال

من زيارتك االولى ،سيتم الترحيب بك من قبل موظف االستقبال.لدينا والذي سوف يشجعك على تسجيل
وصولك وتوجيهك الى صالة االنتظار .ستلتقي ايضا بمعالجك المعين الذي سيسعى جاهدا لفهم (من سيقيم
ويراقب) احتياجات طفلك ،وسيعمل معك لتطويراالستراتيجيات لتحقيق التأثير االكثر ايجابية .من تلك
النقطة فصاعدا ،ستكون كل زيارة فريدة من نوعها حيث يعمل معالجك او فريق المعالجين معك بشكل
تدريجي لتحسين احتياجات طفلك.
بينما انت تنتظر....اذا اتيت في وقت مبكر ،فهناك بعض االشياء التي يمكنك القيام بها اثناء االنتظار.
تصفح االنترنت او تحقق من رسائل البريد االلكتروني باستخدام محطة كومبيوترالضيف ،يمكنك السؤال
عن كلمة المرور عند موظفة االستقبال





قم بزيارة جدول المعلومات الخاص بنا
استمتع بوجبة خفيفة او مشروب
استكشف مكتبة اعارة االلعاب
استخدم الشبكة المخصصة للضيوف لتسجيل الدخول على هاتفك الذكي ،كما للتحقق من رسائلك
وتصفح االنترنت
سوف يتمكن طفلك من اللعب بالعاب متنوعة وتصفح الكتب في صالة االنتظار(غير متوفر خالل
الجائحة).

موقف السيارات :ستسعد بمعرفة ان هناك موقف سيارات مجاني متاح لكم امام المبنى
رأيك مهم :بعد ان تتعرف علينا اكثر ،نود ان نسمع اراءك حول تجربتك في المركز .لديك اقتراحات؟
اعلمنا بذلك.اقتراحاتك سوف تساعد على اجراء التحسينات لمركزنا
لديك شكاوى او مخاوف؟ اعلمنا بذلك .سوف يتم توثيق شكواك او مخاوفك والتعامل معها بطريقة ايجابية
ومحترمة .توجد بطاقات "اخبرنا برأيك" على الحائط في منطقة االنتظار الرئيسية لدينا .من فضلك خذ
لحظة من وقتك لكتابة واحدة .على الصفحة الرئيسية لموقعنا على الويب يوجد لدينا ايضا نموذج مالحظات
االسرة الذي يمكنكم ارساله الكترونيا الينا https://jmccentre.ca/family-feedback-form
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دليل االدارة في مركز
جون ماكفني لالطفال

رقم هاتف (519) 252-7281:
رقم مجاني )1-800-976-JMCC (5622

الوظيفة

االسم
جيسيكا سارتوري .

المقسم

الرئيس التنفيذي.

221

ليندسي تيسين.

موظف مالي .

227

لوسي كوبوال .

مدير الخدمات.

225

ان جيرارد .

مدير خدمات اعادة التأهيل في المركز.

529

ميليفا فوليتيك

مدر برنامج اعادة التاهيل في المدرسة.

232

وندي تافاريس .

مدير برنامج خدمات االسرة.

242

ناتالي ماكليالن.

مشرف التوحد.

233

برندا سارتوسا .

مدير هيئة المدرسة.

236
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اسماء وارقام لنتذكرها في
مركز جون ماكفني لالطفال

فريقكم في مركز جون ماكفني لالطفال موجود لمساعدتكم وهم يريدون السماع منكم .الرجاء االتصال
باعضاء فريقكم لمناقشة جلسات عالج طفلكم واالهداف ،والسئلتكم او التعبير عن مخاوفكم.
معلومات التواصل لمركز جون ماكفني لالطفال
العنوان3945 Matchette Road, Windsor, ON, N9C 4C2:
فتاهلا مقر519-252-728 1 :
مجاني1-800-976-JMCC (5622):

رقم
رقم الفاكس519-252-5873:
لجدولة او تغيير موعد519-252-7281:

Website: www.jmccentre.ca

لالتصال بمعالج طفلك استخدم الصيغة التالية
first name.last name@jmccentre.ca

ساعات العمل
من االثنين الى الجمعة من 8,00صباحا وحتى  5,00مساءا
المقسم

الوظيفة

اسم الموظف
المعالج الفيزيائي
المعالج المهني

اخصائي امراض النطق واللغة
عامل اجتماعي

الكراسي المتحركة والقاعد
التواصل التقريبي
مهنيين ووكاالت اخرى
مهم
في حال غيرت رقم هاتفك او عنوانك
الرجاء ابالغنا في اقرب وقت ممكن
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وصف خدماتنا

العاملين االجتماعيين:
يقدمون خدمات استشارية داعمة لالباء واالوصياء باالضافة الى االستشارات لالطفال والمراهقين
والشباب.
 يقدمون برنامجا للتوعية باالعاقة وهو برنامج مدرسي لالطفال من عمر رياض االطفال وحتى
عمر الثامنة لتعزيز الوعي باالعاقة واالندماج االجتماعي.
 يساعدون العائالت على تنسيق الخدمات داخل وخارج مركز جون ماكفني لالطفال
 يساعدون على ايجاد التمويل
 يساعدون في خطة االنتقال الى خدمات البالغين والشباب من سن  14وما فوق
موصل الخدمة:
 يضمنون وصول االفراد والعائالت الى الخدمات الصحيحة عند احالتهم
 يدعمون العائالت خالل مرحلة االنتقال الى المدرسة
العالج الفيزيائي:
 يدعم المعالجون الفيزيائيون االطفال الذين يعانون من صعوبة في الحركة ،مشاكل العظام (العظام
والعضالت والمفاصل) و /او االطفال الذين قد يكونون في خطر( اي ولدوا قبل اوانهم او كان لديهم
صعوبات عند الوالدة) لتلبية مراحل نموهم.
 تعليم تمارين وظيفية لتعزيز الحركة بما في ذلك الزحف ،والمشي ودفع كرسي متحرك الخ.
 الوصفات الطبية للمعدات العالجية ( الجبائر ،المشايات ،اجهزة الوقوف).
 تعليم الوالدين وتدريبهم ،البرمجة المنزلية والتشاور لمقدمي الرعاية والمهنيين.
 تعزيز الحركة والمشاركة واالستقاللية في المنزل وفي الحضانة وبيئات المجتمع
العالج الوظيفي -المهني
 يعمل المعالجون المهنيون مع االطفال ومقدمي الرعاية لهم لتنمية المهارات ،استخدام المعدات
المناسبة (مقاعد خاصة ،اواني مناسبة ،مقابض قلم رصاص او مقاعد االستحمام الخ) او تعديل
المهام او البيئة ( تعديالت المنزل والمركبة)
 مساعدة العائالت على تسهيل حركة الوصول داخل المنزل بما في ذلك التقدم بطلب الحصول على
تمويل  ،واجراء تعديالت على المنزل لتسهيل عملية الدخول والخروج والوصول.
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توصيف خدماتنا

عالج النطق ( برنامج لغة الكالم)
 يقدم المعالجون تقييما لالفراد في مجاالت التغذية والبلع وفهم اللغة واالستخدام التعبيري
للغة.
 يشمل العالج االداء الوظيفي في التغذية والكالم واللغة والطالقة والصوت.
 يشمل العالج الفردي والجماعي وبرامج تدريب الوالدين وورش العمل التعليمية.
خدمات التوحد
 تقدم خدمات لالطفال والشباب المصابين بالتوحد في وندسور /اسكس كجزء من برنامج
خدمات التوحد في مركز تامز فالي لالطفال.
 توسط مقدم للرعاية في السنوات االولى لالهل ومقدمي الرعاية لالطفال الصغار
المصابين بالتوحد مجانا
 يتم شراء الخدمات السريرية االساسية للعالج الفردي والجماعي لالطفال  /والشباب
المصابين بالتوحد من خالل تمويل
 خدمات االسرة التأسيسية بما في ذلك التعليم والمعلومات واالستشارات ألسر االطفال/
الشباب المصابين بالتوحد ( مجانا)
التواصل المعزز
 يساعد االطفال او الشباب الذين يعانون من مشاكل حادة في الكالم او اللغة و /او صعوبة
في امساك قلم حبر او قلم رصاص  ،ومساعدتهم على ايجاد طرق بديلة للتواصل.
المقاعد والكراسي المتحركة
 يتالف من معالجين مهنيين وفنيين وموظفين اخرين يدعمون االطفال والشباب الذين
يعانون من صعوبات في الحركة ويحتاجون الى معدات ( عربات االطفال والكراسي
المتحركة،الخ) للمساعدة في تحسين الراحة والقدرة على اداء االنشطة اليومية .
االستجمام العالجي
 يستخدم هذا الفريق وسائل الترفيه والتدخالت االخرى القائمة على االنشطة لتعزيز
الصحة المثلى لالطفال والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة.
 نحن ندعم الرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية الصدقائنا من خالل العمل على تقليل والحد
من االكتئاب والتوتر والقلق ،وتحسين االداء الحركي االساسي وقدرات التفكير والبناء
والتواصل االجتماعي بشكل فعال.
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توصيف خدماتنا

العيادات التخصصية
 يسر مركز جون ماكفني لالطفال تقديم العديد من العيادات الطبية التخصصية من خالل الشراكات
المحلية واالقليمية
 لدينا عدد من اطباء االطفال الزائرين الذين يقيمون عيادات في مركز جون ماكفني لالطفال على
مدار السنة ،والتي تقدم للعائالت واعضاء فريق مركز جون ماكفني لالطفال الفرصة لتنسيق
خطط العالج معا وبالتالي تقديم خدمة بارزة للعائالت
 العيادات تتضمن :عيادة التوعية المعقدة لالطفال في اونتاريو ،وعيادة التغذية ،عيادة العظام،
والعيادة االنتقالية ،برنامج شق الشفة واعلى الحلق وبرنامج الجمجمة /الوجه واالسنان في
اونتاريو ،عيادة علم النفس وعيادة الروماتيزم
االبحاث
 بالشراكة مع الوكاالت المجتمعية ومراكز عالج االطفال و /او مراكز االبحاث ،تشارك العائالت
والموظفين في مركز جون ماكفني لالطفال في مشاريع االبحاث التي تمت الموافقة عليها من قبل
لجنة مراجعة البحوث
 اذا كنت مهتما في المشاركة في مشروع ابحاث او كنت ترغب في دعوة مركز جون ماكفني
لالطفال .للمشاركة في مشروع بحثي ما ،يرجى االتصال من خالل research@jmccentre.ca

3945 Matchette Road
Windsor, Ontario N9C 4C2
T: 519.252.7281
Toll Free: 1. 1.800.976.JMCC
F: 519.252.5873
www.jmccentre.ca

مكتبة اعارة االلعاب

مركز الموارد لعائالتنا موجود في صالة االنتظار الرئيسية ،وهو مكان لتبادل االحاديث مع العائالت االخرى ،طرح االسئلة عن
تجربة االهل وعن تجربة التالمذة المتطوعين ،تناول القهوة ،الوصول الى مصادر التمويل واشياء اخرى

احدى ميزاتنا الرئيسية في مركز موارد االسرة هي مكتبة اعارة االلعاب الخاصة بنا والتي يمكن للعائالت التسجيل الستخدامها
مجانا .المكتبة مليئة بااللعاب والمعدات العالجية التي يمكن للعائالت استعارتها مجانا للعمل على نمو اطفالهم في المنزل .قد
تشمل هذه العناصر اجهزة االتصال وااللعاب والكتب وااللعاب المصممة للمساعدة في تطوير المهارات الحركية الدقيقة
والجسيمة وغير ذلك الكثير! اذا كنت ترغب باستخدام مكتبة اعارة االلعاب الرجاء التحدث الى معالج طفلك

يمكن للعائالت ايضا شراء اشياء للفم وللحركة الدقيقة مثل مقابض اقالم الرصاص ،االكواب المقطوعة ،وضواغط تيرا_ بودي
والمزيد
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معلومات
طفلك الطبية

ضع في اعتبارك الخيارات التالية لالحتفاظ بسجل محدث للمعلومات الطبية الخاصة بطفلك
 طلب نسخ من الوثائق الطبية الهامة والتقييمات ونتائج الفحوصات حسب الحاجة
 استخدم هذا الملف لتنظيم مواعيد طفلك ،واالدوية ،والتقارير وما الى ذلك ( مالحظة:
احضار الملف الى المواعيد العالج /الطبية والى المستشفى في حال الطوارئ)
 احضر الملف معك الى المواعيد
 تنظم منظمة "مجموعة تفهم" ورش عمل بعنوان " انشاء ملف " تساعد العائالت في
تطوير كتيب شامل الحتواء المعلومات المهمةwww.ensembleunderstands.com
. هناك ايضا برنامج على االنترنت بعنوان" جواز السفر الصحي الخاص بي" وهو
عبارة عن بطاقة بحجم محفظة تتيح لك الوصول الفوري الى المعلومات الطبية لطفلك
. www.sickkids.ca/myhealthpassport

 اسال معالج ابنك او الموظف االجتماعي للمساعد عند الضرورة
.
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كيفية التحضير
لالجتماعات و/او
التقييمات

عند تربية طفل ذي احتياجات خاصة ،من المهم ان تتذكر بانك انت الخبير فيما يتعلق بطفلك وان المهنيين
هم موارد لعائلتك.
فيما يلي بعض االرشادات المفيدة التي ستساعدك على االستعداد لالجتماعات او التقييمات مسبقا







لتكون جاهزا عليك ان تعرف الوقت ،المكان ،الغاية ،المشاركين واذا ما كان عليك احضار
اي شيئ معك
قبل االجتماع اكتب اي نقاط تريد مناقشتها،او اسئلة لديك ،او قرارات تريدها ان تتخذ
اكتب المالحظات الخاصة بك خالل االجتماع
اطلب ملخصا عن االجتماع
في نهاية االجتماع احرص على انك قد فهمت القرارات المتخذة ،ومن وماذا سيفعل ،وما هي
المدة الزمنية لذلك
احتفظ بسجالتك الخاصة لتعطيها لمقدمي الرعاية االخرين كمورد و/اولمتخصصين طبيين
في اوقات الطوارئ .في هذه السجالت يجب عليك ابراز المعلومات التالية والمتضمنة:
 °االسماء ومعلومات االتصال للمهنيين الذين تلتقيهم
 °تاريخ المواعيد
 °نتائج االختبارات
 °تفاصيل العالج (،مثل كيف تتصرف عند اصابة طفلك بنوبات)
 °نسخ عن تقارير العالج ،تقارير االخصائيين ،ملخص الخروج من المستشفى ،الخ
 °اي معلومات اخرى تظن بانها مهمة
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االسئلة التي قد ترغب
بسؤالها لمعالج طفلك

بصفتك احد الوالدين من الطبيعي ان يكون لديك الكثير من االسئلة عن صحة طفلك ،يجب ان يكون لديك
دور نشط في نمو طفلك وسيساعدك طرح االسئلةعلى القيام بذلك .نحن في مركز جون ماكفني لالطفال
نريدك ان تشعر بالراحة خالل حديثك مع معالج طفلك وال يجب عليك ان تخاف من طرح االسئلة .تذكر
بانه ال يوجد سؤال خاطئ .هذه قائمة باالسئلة التي قد ترغب بان تسألها:
 .1كيف ستحاول مساعدة طفلي ؟
 .2ماذا يمكنني ان اتوقع في موعدي االول ؟
 .3هذا امر مربك حقا ،هل هناك اي شخص اكلمه من اجل المساعدة ؟
 .4هل يوجد اي دعم مادي لعائلتي ؟
 .5كيف استطيع االتصال بك في حال لدي اسئلة ؟
 .6ما هي نتائج اختبارات طفلي ؟
 .7كم هو عدد الجلسات التي نحتاجها ؟
 .8هل يمكنك ان تعطيني مثاال عن شكل الجلسة النموذجية ؟
 .9هل ستعمل مع طفلي بشكل مباشر؟
 .10متى يمكننا الحديث عن تقدم طفلنا ؟
 .11كيف يمكنني ان اكون جزءا من عالج طفلي ؟
 .12ما هي مسؤوليتي كوالد /او مقدم الرعاية /اوكوصي ؟
 .13ما هي التمارين /الواجبات المنزلية التي يمكنني القيام بها لضمان استمرار طفلي في التعلم
 .14في اي اطار سوف يتم تقديم الخدمات ( المنزل ،العيادة ،الرعاية النهارية،الخ) ؟
 .15كيف يساعد عالج طفلي عائلتي لتلبية اهدافها ؟
 .16كيف سنعرف ما اذا كان طفلنا يحرز تقدما ؟
 .17ماذا افعل اذا كنت اعاني من ازمة بين جلسات العالج ،او احتاج الى المساعدة ؟
 .18ماذا يمكنني ان اعمل في المنزل لمساعدة طفلي على التقدم ؟
 .19هل تعرف لغتنا االم؟ واذا ال ،هل لديك استراتيجيات لتوفير الدعم المناسب لعائلتنا ؟
 .20كم عدد سنوات الخبرة لديك ؟
 .21ما هي االعمار واالضطرابات التي عملت معها ؟
 .22ما هو نوع التدريب الذي لديك في الكالم واللغة وهل انت على اطالع دائم بالبحوث واللغة التي
ستدعم تعلم طفلي ؟
 .23هل هناك اي مواد يمكنني قراءتها حول قضايا طفلي ومخاوفه ؟
ما هي سياستك الخاصة بااللغاء واعادة المعاينة اذا كنت انا او طفلي غير قادرين على
.24
الحضور الى الموعد ؟
:

كيف يستخدم مركز جون ماكفني
لالطفال نهجا يركز على الحلول
في كل ما نقوم به
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انت هو افضل من يعرف طفلك ،في مركز جون ماكفني لالطفال ،سيرغب االطباء الذين يعملون مع طفلك
ومع عائلتك ان يسمعوا منك ما هو مهم لطفلك ولك .لمساعدتنا على فهم الدعم والمساعدة االكثر فائدة
لطفلك ولعائلتك بشكل افضل ،نشجعك على مشاركتنا ما هو مهم بالنسبة لك .سيساعدنا هذا على تطوير
االهداف وخطط الدعم معك التي تلبي احتياجاتك على افضل وجه .من خالل مشاركة المعلومات بشكل
مفتوح وطرح االسئلة ،نأمل ان تشترك انت وفريق طفلك في فهم مشترك لما هو مهم بالنسبة لك وان
االهداف التي نطورها بشكل متبادل ستكون ذات مغزى.
االسئلة التي نطرحها ستساعدناعلى العمل معا اليجاد الحلول التي تلبي احتياجات طفلك واسرتك .قد نطرح
عليك اسئلة قد تفاجأ بها او تحتاج الى وقت للتفكير فيها ،مثل نقاط قوة طفلك ونقاط قوة عائلتك ،او" ما
الذي تود ان يحدث لطفلك في المرحلة التالية" .
فيما يلي المزيد من االمثلة عن االسئلة التي قد نطرحها عليك او قد ترغب في طرحها علينا
عندما ال تسير االمور على ما يرام
اسئلة تحديد االهداف
ما هي االفكار التي لديك حول ما يمكن ان يحدث ما الذي تود رؤيته يحدث بشكل مختلف ؟
تاليا ؟
ما الذي وجدته مفيدا ؟ ماذا بعد ؟
اليك بعض االشياء التي حدثت والتي ال تعرفها

كيف تعلم ان طفلي جاهز لهذه الخطوة التالية ؟
…ما الذي يجب توفيره لطفلي التخاذ هذه الخطوة
التالية .؟
هل يمكننا قضاء بعض الوقت في مراجعة االهداف
كيف يمكنني المساعدة في دعم طفلي في المنزل
التي نعمل عليها ؟
لتحقيق هذه االهداف ؟
اذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول هذا النهج ،يرجى التحدث مع احد اعضاء فريق طفلك
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كلمات  6ف لتنمية الطفل

في عام ، 2011نشر د .روزنباوم و د .غورتر ورقة تركز على ستة مجاالت رئيسية لتنمية الطفل:
الوظيفة ،العائلة ،اللياقة البدنية ،المرح ،االصدقاء والمستقبل .يشجعنا نسيج هذا النهج على التركيز على
العوامل المهمة لنمو جميع االطفال :مشاركتهم وانشطتهم وبيئتهم .ال يوجد عامل اهم من اآلخر .هم
مترابطون ومتساوون في التأثير على الصحة واالوالد ). (www.canchild.ca
كأباء تزودنا هذه الكلمات باداة الستخدامهاعندما نتواصل مع المعالجين والطاقم الطبي والمعلمين والعائلة
واالصدقاء ومع اي شخص آخر في حياة طفلنا .وال تتجاهل او تقلل من التشخيص الطبي او االعاقة ،ولكن
تسمح لنا باعادة صياغة الطريقة التي نتحدث بها عن االعاقة بطريقة اكثر تفاؤال .انها تلهمنا بان نتذكر بان
الكلمات الستة مهمة الطفالنا لتجربتها والتي ستكون مميزة لكل طفل .من خالل التحدث والتفكير باطفالنا
بطريقة ايجابية وممتعة ،تصبح نظرتنا اكثر امال! نأمل انك تجد هذه الكلمات السته هي استراتيجيا جيدة
للعيش بشكل جيد مع طفلك.

سجل الدواء

اسم الدواء

وصف وتفاصيل االستخدام
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سجل التشخيص

اسم التشخيص
تاريخ التشخيص

واضع التشخيص

اختبارات
اخرى،احاالت،عالج،الخ
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االسم

سجل اخصائيي الرعاية الصحية المشاركين

الوكالة

الوظيفة

معلومات االتصال

او العمليات الجراحية/سجل االستشفاء و

التاربخ

التفاصيل
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سجل المواعيد القادمة

التاريخ

التفاصيل
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القسم الثاني
خدمات مركز جون ماكفني لالطفال
والدعم االضافي
في هذا القسم سوف تجد
 .1رسالة من انجيال كيلي ،منسقة المشاركة االسرية
 .2حكاية لمقدمي الرعاية الذين لديهم طفل من ذوي االحتياجات الخاصة
 .3وثيقة الحقوق لمقدمي الرعاية الذين لديهم طفل من ذوي االعاقة
 .4برنامج االباء المتحدون
 .5مجموعة دعم الوالدين
 .6طرق المشاركة
 .7الجدول الزمني للنمو
 .8مساعدة انتقال طفلك الى المدرسة
 .9االطفال هم اطفال الكتيب
 .10كيف يساعد مركز جون ماكفني لالطفال الشباب واسرهم على االنتقال الى خدمات الكبار
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رسالة من منسق المشاركة
االسرية لدينا

مرحبا
اسمي انجيال كيلي ،يسعدني العمل لدى مركز جون ماكفني لالطفال كمستشار للمشاركة االسرية ،ومن خالل
المنحة السخية التي تقدمها مؤسسة اسرة سولز.
انا اعمل كصوت ورسول للعائالت ،وايضا كرابط لموظفي مركز جون ماكفني لالطفال لغرض تحسين
الخدمات ،مشاركة الخبرات والمعلومات ،ربط العائالت وخلق موارد جديدة ،كما وايضا دعم فريق مركز
جون ماكفني لالطفال.
احضر معي الى هذا المنصب اكثر من  23عاما من الخبرة الشخصية كوالدة تقوم بتربية ابنة مصابة بالشلل
الدماغي وصعوبة خفيفة في التعلم .تلقت ابنتي خدمات متعددة خالل سنوات نموها في مركز جون ماكفني
لالطفال .لدي خلفية تعليمية في دراسات االعاقة وانا اتطوع مع العديد من المنظمات داخل مجتمعي والتي
تدعم االشخاص الذين يعيشون مع اعاقات مختلفة.
بالتعاون مع فريق مركز جون ماكفني لالطفال ،آمل واعتزم انشاء مجتمع من االتصال والتحقق من الصحة
والدعم لكم ،وللآلباء الذين سيوفرون لكم تغييرا ايجابيا هادفا ،باالضافة الى دعم موظفي مركز جون ماكفني
لالطفال
يسعدني ان التقي بكم وباطفالكم في المركز .ال تترددوا باالتصال بي عبر البريد االلكتروني لمشاركة
االفكار او المالحظات ،الخ ،او بخصوص خدمات تلقيتها او طلب الموارد التي ترغب بالحصول عليها
يمكنك االتصال بي عبر FamilyEngagement@JohnMcgivney.ca .
انني انتظر مكالمتكم

بصدق

انجيال كيلي
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حكاية لمقدمي الرعاية الذين لديهم
طفل من ذوي االحتياجات الخاصة

اهال بكم في هولندا
اميلي برل كينغسلي

غالبا ما يطلب مني ان اصف تجربة تربية وتنشئة طفل من ذوي االعاقة – لمحاولة مساعدة االشخاص
الذين لم يشاركوا تلك التجربة الفريدة ،لفهمها وتخيل شعورها .انها مثل هذا ...
عندما تنتظر والدة طفل ،فهذا يشبه التخطيط لرحلة اجازة رائعة الى ايطاليا .تشتري مجموعة من الكتيبات
االرشادية وتضع خططك الرائعة ،كوليسيوم ،دايفيد مايكل انجلو ،الجندول في البندقية .قد تتعلم بعض
العبارات باللغة االيطالية  .كل شيئ مثير للغاية.
بعد شهور من الترقب الشديد ،يصل هذا اليوم اخيرا ،تاخذ حقائبك وتذهب .بعد عدة ساعات تهبط الطائرة،
"اهال بك في هولندا" ،هولندا؟!؟ "ماذا تقصد بهولندا" ،لقد سجلت لرحلة ايطاليا! من المفترض ان اكون في
ايطاليا .طوال حياتي وانا احلم بالذهاب الى ايطاليا.
لكن كان هناك تغيير في مخطط الرحلة .لقد هبطوا في هولندا وهناك يجب عليك البقاء.
المهم انهم لم ياخذوك الى مكان فظيع ،مقرف ،قذر ،مليئ بالوباء واالمراض .انه مجرد مكان مختلف.
لذلك يجب عليك الخروج وشراء كتب ارشادية جديدة .وتعلم لغة جديدة بالكامل .وستلتقي بمجموعة كاملة
جديدة من االشخاص الذين لم تكن لتلتقي بهم ابدا.
انه مجرد مكان مختلف .انه ابطأ من ايطاليا ،واقل بهرجة من ايطاليا .ولكن بعد فترة وجيزة من التقاط
انفاسك ،تنظر حولك وتالحظ بانه في هولندا يوجد طواحين هواء ،وازهار التوليب ورامبرانتز.
لكن كل شخص تعرفه مشغول بالذهاب واالياب الى ايطاليا ،وهم جميعا يتفاخرون بالوقت الرائع الذي
قضوه هناك .ولبقية حياتك ستبقى تقول" نعم هذا هو المكان الذي كان من المفترض ان اذهب اليه والذي
خططت له".
والم ذلك لن يزول ابدا الن فقدان هذا الحلم سيكون خسارة كبيرة جدا.
ولكن اذا قضيت حياتك في الحداد على حقيقة انك لم تصل الى ايطاليا ،فقد ال تكون حرا مطلقا باالستمتاع
باالشياء الخاصة جدا والرائعة جدا في هولندا
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ميثاق الحقوق لمقدمي الرعاية
الذين لديهم اطفال من ذوي االحتياجات
الخاصة

غالبا ما يضع مقدمو الرعاية احتياجات اطفالهم في المقام االول واكثر من ذلك عندما يكون طفلهم معوق،
استخدم هذه االشارات المفيدة لتذكير نفسك بحقوقك كمقدم رعاية.
لديك الحرية في :
















اعلم بانك بذلت قصارى جهدك
استمتع بالحياة
دع طفلك يتمتع بالخصوصية
ال تشعر بالذنب اذا ما فكرت سلبا من وقت الخر
استمتع بالبقاء وحيدا في اوقات محددة
دلل نفسك (،اذهب في نزهة مشيا ،تمتع بحمام فقاعات الصابون ،المنتجعات الصحية ،امسيات
مشاهدة االفالم ،شارك في االنشطة الترفيهية،الخ)
اعمل اشياء لتحسين زواجك او العالقة بشريكك ( مثال ،اذهب الى مواعيد لقاء ،احتفاالت ،تمتع
بعطالت نهاية االسبوع ،الخ)
كن صريحا وقل بانك ال ترغب في الحديث ( مثال ،دعنا ال نتحدث عن اعاقة طفلي ،اخبرني كيف
كان يومك؟)
اكذب من وقت الى اخر ،قل ان كل شيئ على ما يرام ،ال تشعر بانك مضطر لقول الحقيقة لكل من
يسأل
توقع اشياء ممكنة (واقعية) لطفلك
كن مدافعا وكن شريكا على قدم المساواة في فريق طفلك
اخبر الناس عن تطور طفلك وانجازاته
تمتع بروح الدعابة
ليكن لديك هواياتك واهتماماتك الخاصة
اطلب المساعدة والدعم من االصدقاء والعائلة ،من المجموعات والمنظمات في محيطك ومجتمعك

Excerpted from, “A Survival Guide for People Who Have Handicaps,” by Sol Gordon, Institute for Family Research
and Education, Syracuse, New York. Taken from: ACLD Newsbriefs, Association for Children with Learning
Disabilities, 5225 Grace Street, Pittsburgh, PA.

مجموعة دعم الوالدين
تقابل مع آباء آخرين الطفال ذوي احتياجات خاصة.
يتم تيسير الجلسات من قبل احد الوالدين من ذوي الخبرة العملية واالخصائي االجتماعي.
المواضيع







التعرف على بعضنا البعض ومشاركة قصتك
استراتيجيات للتعامل مع التحديات اليومية
خلق توازن صحي وتوقعات معقولة
التعامل مع الغضب والقلق والحزن والذنب والتوتر
استراتيجيات لدعم الحزم والدعوة والمرونة
نصائح عملية للمستقبل

لمزيد من المعلومات
اتصل على الرقم  519 252 7281مقسم  264او 235
للتحدث مع العاملين االجتماعيين كيلي جيليز و جيسيكا الركين
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طرق للمشاركة

يوجد في مركز جون ماكفني لالطفال العديد من الفرص للعائالت ومقدمي الرعاية والمستفيدين
والخريجين للتطوع والمشاركة في مركزنا .وهذه تشمل
 مستشاري االسرة
 مركز موارد االسرة
 المجلس االستشاري لالسرة
 اتحاد االهل ،برنامج الدعم االسري
 القيادة الشبابية
ما هو دور مستشار االسرة؟
كونك مستشارا عائليا يعني ان تعمل كل ما يتعلق بإحداث فرق في حياة اطفالنا .يعمل مستشارو االسرة جنبا
الى جنب مع المعالجين والمديرين في مركز جون ماكفني لالطفال في المشاريع او مع مجموعات العمل
للفترات القصيرة المدى ،مع فعاليات جمع التبرعات و فرص التوعية العامة ،والمزيد.
الوقت المطلوب منك كمستشار عائلي هو الوقت الذي يمكنك تقديمه ،كما ويمكنك اختيار المجاالت التي
ترغب بان تكون جزءا منها .معظم المشاريع واالحداث تتطلب بضع ساعات فقط من وقتك ،ويتم جدولة
اكبر قدر ممكن من االوقات التي تكون مالئمة اكثر لالهل ولخريجي مركز جون ماكفني لالطفال
عادة ما يكون لدى مستشاري االسرة احد افراد عائلتهم يتلقى الخدمات في مركز جون ماكفني لالطفال ،او
احد افراد االسرة الذين كانو قد تلقوا الخدمة في الماضي .كما ويمكن ان يكون المستشارون من متلقي
الخدمة الحاليين او السابقين
المشاريع او الفعاليات التي يشارك فيها مستشارونا االسريون:
 اعادة تصميم برامج العالج لجعلها اكثر مالءمة لالسرة
 تعيين لجان المعالج الترفيهي وموصل الخدمة في في مركز جون ماكفني لالطفال
 تعريف وتقديم الوعي الثقافي لموظفي مركز جون ماكفني لالطفال
 مشاركة الخطابات العامة للتوعية ببرامج وخدمات مركز جون ماكفني لالطفال
 بدء مركز موارد االسرة لدينا
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طرق للمشاركة

مركز موارد العائلة
يساعد متطوعوا مركز موارد االسرة الوالدين واالطفال على الشعور بالراحة اثناء انتظارهم لموعدهم .انهم يوفرون الفرصة
للدردشة اثناء شرب فنجان من القهوة لمشاركة معلوماتهم عن مركز جون ماكفني لالطفال والخدمات المجتمعية باالضافة
الى الدعم بالتمويل .يدير متطوعونا ايضا مكتبة اعارة االلعاب الخاصة بنا والتي يمكن االانضمام واالستفادة منها مجانا،
وهي مجهزة بااللعاب العالجية والمعدات التي يمكن للعائالت استعارتها للعمل على تنمية تطوراطفالهم في المنزل .يقدم
المتطوعون ساعتين من وقتهم كل اسبوع او اسبوعين.
المركز االستشاري لالسرة في مركز جون ماكفني لالطفال
يتالف المجلس االستشاري لالسرة في مركز جون ماكفني لالطفال من ثمانية آباء الطفال يتلقون الخدمات او تلقوا الخدمات
سابقا في مركز جون ماكفني لالطفال وكذلك من الرئيس التنفيذي لدينا ،ومدير خدمات متلقي الخدمة او المدير الموازي.
يقدم الجلس االفكار لتعزيز الخدمات والدعم لالطفال والعائالت الذين يدعمهم مركز جون ماكفني لالطفال ،كما يقدم المركز
مدخالت وتوصيات حول المواضيع والقضايا المقدمة من قبل المنظمة والمتعلقة بتجارب االطفال واالسرة ،وكذلك البرامج
والخدمات والتوجيهات االستراتيجية ،والمبادرات وسياسات البحث واالجراءات
اتحاد االهل :برنامج دعم االهل
تم تصميم هذا البرنامج من قبل اعضاء المجلس االستشاري لالسرة في مركز جون ماكفني لالطفال لربط الوالدين بمتطوعين
من ذوي الخبرة والمدربين لتقديم الدعم العاطفي ومشاركة تجاربهم المعيشية والتعلم من بعضهم البعض .الدعم يوفر
للوالدين فرصة للتحدث مع شخص قد عاش نفس التجربة ويفهم حقا ما يمر به خالل التجربة.
المجلس االستشاري للشباب
يهتم مركز جون ماكفني لالطفال باالستماع الى الشباب الذين يتلقون خدماتنا ومن الخريجين الجدد .قد تكون لديك فكرة
لمجموعة ما ،او طريقة جديدة للقيام باالشياء ،او للبحث عن طريقة للمشاركة .اذا كان االمر كذلك فنحن نحب ان نسمع منك.
اذا كان عمرك يتراوح ما بين  25 – 14سنة وتتلقى او تلقيت خدمات من مركز جون ماكفني لالطفال وتريد االنضمام
الى المجلس االستشاري للشباب لدينا فيرجى االتصال بنا بشأن االنضمام
لمعلومات اكثر عن فرص التطوع في مركز جون ماكفني لالطفال ،الرجاء االتصال ب وندي تافاريس على مقسم  242او
البريد االلكتروني wendy.tavares@jmccentre.caا
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دعم انتقال طفلك الى المدرسة

يحصل كل طفل من متلقي الخدمات في مركز جون ماكفني لالطفال على خطة انتقال فردية الى المدرسة.
يتم تسهيل هذا التخطيط بواسطة احد موصلي الخدمة لدينا .هذا ما يمكن ان تتوقعه منا :









سيتواصل معك معالج طفلك قبل عام من ان يصبح طفلك مؤهال لاللتحاق بالمدرسة ليسألك عما اذا
كنت تفكر في ارسال طفلك الى المدرسة في شهر ايلول التالي
حتى في حال لم تكن قد قررت في الكامل  ،فمن المهم ان تبدأ عملية التخطيط حتى يتوفر الدعم
المناسب .يمكنك تغيير رأيك في اي وقت بشأن ارسال طفلك الى المدرسة ،ولكن اذا لم تبدأ عملية
التخطيط ثم قررت انك تريد ان يذهب طفلك الى المدرسة ،فقد يكون هناك تأخيرعند البدء ألن
الدعم قد ال يكون موجودا حينئذ
سيتصل بك احد موصلي الخدمة لدينا في شهر تشرين االول لشرح العملية ودعوتك الى جلسة
معلومات تسمى "رنين جرس المدرسة "في شهر تشرين الثاني.
ابتداء من شهر اذار سيقوم موصل الخدمة لديك بترتيب موعد لمقابلتك واعطائك معلومات حول
نقاط القوة لدى طفلك واحتياجاته لمشاركتها مع المدرسة
ابتداء من شهر ايار ،ستبدأ المدرسة في االتصال بالعائالت العداد اجتماعات انتقالية للمدرسة.
بحلول هذا الوقت ،ستكون المعلومات التي وافقت على تقديمها ،مثل تقارير العالج ونقاط القوة لدى
طفلك واحتياجاته قد تم ارسالها بالفعل الى مجلس المدرسة
سيتصل بك موصل الخدمة في فصل الخريف ليرى كيف سارت عملية االنتقال الى المدرسة.
نشجعك على التواصل مع موصل الخدمة او اي شخص آخر.
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كيف يساعد مركز جون ماكفني لالطفال
الشباب وعائالتهم في االنتقال
الى خدمات البالغين الكبار

يحلم الجميع بان ينعم طفلهم بحياة مكتملة ،وانشطة ذات مغزى وامن مالي ومنزل يعيش فيه .بالنسبة لالهل
الذين لديهم اطفال معوقين ،فان هذا يتطلب مزيدا من التخطيط والعمل .االنتقال ليس حدثا منفردا ،ولكنه عملية
تدرجية لدعم الشاب وعائلته خالل سنوات المراهقة وحتى سن الرشد ،وبناءا على ثقتهم وقدرتهم على ادارة
االهتمام والدعم الذي يحتاجون.
يقدم مركزجون ماكفني لالطفال الفرصة للقاء اخصائي اجتماعي لبدء التخطيط لمستقبل طفلك كشخص بالغ.
حيث ينتهي التمويل واشكال الدعم االخرى مثل خدمات اراحة العائلة عندما يبلغ طفلك 18عاما ،من المهم ان
نبدأ التخطيط في وقت مبكر .لدى مركز جون ماكفني لالطفال اخصائيين اجتماعيين سيساعدونك انت وطفلك
على فهم الخدمات والدعم المتاحين للبالغين باالضافة الى ارشادك عند التخطيط لالنشطة التي قد يرغب طفلك
في المشاركة فيها كشخص بالغ .نشجع العائالت على بدء عملية التخطيط لمعرفة ماهو متاح عندما يبلغ طفلك
 14سنة .للحصول على هذه الخدمة الرجاء االتصال ب بيث رايدي على الرقم 252 7281مقسم  271او
تحدث مع معالج طفلك او االخصائي االجتماعي.
نقدم عيادة انتقالية شهرية للعائالت التي ترغب في مقابلة فريق عالج المراهقين ،وطبيب محلي لالنتقال الى
المتخصصين الطبيين لعالج البالغين ،وتمويل البالغين لخدمات العالج ،اذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات
حول العيادة االنتقالية  ،الرجاء التحدث مع معالج طفلك او االخصائي االجتماعي.
فيما يلي قائمة الموارد المفيدة عبر االنترنت التي يمكن ان تساعدك ايضا في البدء في التخطيط لهذا االنتقال
_https://www.autismontario.com/transition?utm_source=october+newsletter&utm
medium=email&utm_campaign=Have+a+beautiful+October+with+Autism+Ontari
o
https://connectability.ca/2018/04/24/transition-planning-milestones-for-youth-withdevelopmentaldisabilities/?fbclid=IwAR1t9tsWTq4autu7_iwlGjMIc6TRZDgNkzoTOo3tle0zof8b6
AnbQn7XReE
https://hollandbloorview.ca/services/programs-services/timetable-growing







قسم 3
الدعم والخدمات المجتمعية
في هذا القسم سوف تجد :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المساعدة التمويلية
معلومات عن مؤسسة ايستر سيلز
وسائل نقل مجهزة
موارد المجتمع
موارد الترفيه
موارد لالهل على الفايسبوك
موارد لالهل عبر االنترنت
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المساعدة في الحصول على التمويل

لالسئلة حول اي من البرامج المذكورة ادناه ،الرجاء التحدث مع احد اعضاء فريق طفلك في مركز جون ماكفني لالطفال.

المساعدة لالطفال من ذوي االعاقة الشديدة – (اي سي اس دي)
اي سي اس دي يساعد من خالل توفير منحة مالية لالباء /او مقدمي الرعاية للمساعدة في تلبية التكاليف غير العادية الناشئة
عن االعاقة .هذه االستفادة تحسب على اساس الدخل.
من يمكنه التقدم بطلب؟ االهل  /مقدمي الرعايةالذين لديهم طفل اقل من  18عاما ويعاني من فقدان وظيفي كبير ،وهم من
سكان اونتاريو ،ولديهم تكاليف مستمرة غير عادية.
دوالرا في الشهر إلى  500دوالر شهريًا كحد أقصى .االستحقاق
ما هي نوعية المساعدة؟ تتراوح االستحقاقات المالية من 25
ً
هو الدخل الذي تم اختباره على أساس الدخل اإلجمالي .يعتمد مبلغ االستحقاق على حجم األسرة  ،وإجمالي دخل األسرة ،
والتكاليف غير العادية الجارية المعتمدة والمرتبطة مباشرة بإعاقة الطفل ( ،على سبيل المثال  ،النقل إلى المواعيد العالجية أو
الطبية  ،ورسوم وقوف السيارات للمواعيد  ،ومساعدة الوالدين  ،وتكاليف رعاية األطفال غير العادية  ،والتكاليف الطبية
ورسوم المخيم الصيفي وعناصر أخرى بنا ًء على االحتياجات الفردية للطفل) .تشمل المزايا اإلضافية بمجرد الموافقة على
برنامج اى سي اس دي :بطاقة األدوية  ،وبطاقة األسنان  ،والنظارات  ،و  /أو تغطية المعينات السمعية.
مالحظة :مطلوب تأكيد من طبيب بخصوص إعاقة الطفل كجزء من الطلب.

لتقديم الطلب :الطلبات متاحة عن طريق االتصال بالمكتب المحلي لوزارة الخدمات االجتماعية على الرقم 254 1651
( )519مقسم  2298او  1 800 387 7327مقسم  2298او على اللينك التالي
www.acsdapply.mcss.gov.on.ca.

التسليف الضريبي لالعاقة )(DTC
التسليف الضريبي لالعاقة يقلل من ضريبة الدخل التي قد يضطر الشخص المعوق او الشخص الذي يساعده ( بما في ذلك
الوالد) الى تسديده .اذا كان لديك طفل يعاني من اعاقة جسدية او من التوحد ،فقد تكون مؤهال لتقديم نموذج تي 2201مع
اقرارك الضريبي .يجب ان يشهد الطبيب الممارس في شهادة ائتمان ضريبة االعاقة(تي )2201على ان اعاقة الطفل تفي
بالشروط المعينة.
لتقديم الطلب :لمزيد من المعلومات  ،اتصل بوكالة الجمارك وااليرادات الكندية على الرقم  1800 387 1193اوقم بزيارة

www.ccra.gc.ca/benefits
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المساعدة في الحصول على التمويل

مستحقات بدل اعاقة الطفل)سي دي بي(

سي دي بي هو إعانة شهرية معفاة من الضرائب للعائالت التي تعتني بطفل يقل عمره عن  18عا ًما يعاني من إعاقة جسدية
أو عقلية شديدة وطويلة األمد .تكون االعاقة طويلة االمد اذا استمرت او كان من المتوقع ان تستمر لفترة ال تقل عن 12
شهرا .العائالت المؤهلة للحصول على اعانة ضريبة الدخل الكندية ،سوف تتلقى مخصص بدل اعاقة الطفل فقط في حال كان
الطفل مؤهال للحصول على االعفاء الضريبي لالعاقة.
لتقديم الطلب :قدم نموذج تي 2201مكتمل ،وشهادة ائتمان ضريبة االعاقة الى وكالة االيرادات الكندية .ستحدد وكالة
االيرادات الكندية ما اذا كنت مؤهال لتلقي مبلغ االعاقة والتعويض بدل اعاقة الطفل ام ال .يمكنك ارسال النموذج في اي وقت
خالل السنة .لمزيد من المعلومات قم بزيارة
www.servicecanada.gc.ca/eng/goc/cdb.shtml
حساب التوفير المسجل للمعوقين(ار دي اس بي)
ار دي اس بي هي خطة ادخار تهدف إلى مساعدة اآلباء واآلخرين على االدخار من أجل الضمان المالي طويل األجل
للشخص المؤهل للحصول على ائتمان ضريبي لإلعاقة .ستدفع الحكومة الكندية منحا مماثلة ل ار دي اس بي للشخص
اعتمادا على دخل اسرة المستفيد ،والمبلغ الذي ساهم به.ستدفع الحكومة الكندية أيضًا سندات ادخار كندا الخاصة باإلعاقة
والتي تصل إلى  1000.00دوالر سنويًا للكنديين ذوي الدخل المنخفض من ذوي اإلعاقة .ال توجد مساهمات مطلوبة الستالم
السند.
من هو المؤهل؟ الشخص المؤهل للحصول على ائتمان ضريبي لالعاقة هو الشخص الذي يملك رقم تأمين اجتماعي صالح
ومقيم في كندا وقت تقديم الطلب وعمره اقل من  60عاما
لتقديم الطلب :لفتح حساب التوفير المسجل للمعوقين ،يجب على الشخص امؤهل ان يكون صاحب الطلب( الشخص المقدم
للطلب او الشخص الذي سينوب عن المستفيد) ،ويجب عليه االتصال بالمصدر الذي يقدم حسابات التوفير المسجلة
للمعوقين.لمزيد من المعلومات اتصل بالرقم  1 800 959 2221او قم بزيارة موقع
www.cra.gc.ca/forms
خدمات خاصة في المنزل (اس اس اى اتش)
يقدم برنامج الخدمات الخاصة في المنزل التمويل للمساعدة ب:
• التطور الشخصي والنمو  -تشمل األمثلة المساعدة في نقل تمارين العالج في المنزل  ،وتعليم المهارات الحياتية  ،والمساعدة
في تنمية المهارات االجتماعية والتواصلية  ،و  /أو
• إغاثة ودعم األسرة  -يوفر هذا راحة للوالد  /مقدم الرعاية ويمكن أن يحدث في مركزنا المسمى خارج المنزل
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المساعدة في الحصول على التمويل

من يمكنه التقدم بطلب؟ اآلباء  /مقدمو الرعاية  ،الذين لديهم طفل يتراوح عمره بين  0و  18عا ًما  ،مصاب بإعاقة تطورية و
 /أو جسدية ومن سكان أونتاريو.
مالحظة :مطلوب تأكيد من طبيب بخصوص إعاقة الطفل كجزء من الطلب .ال يعتبر دخل األسرة جز ًءا من تقييم األهلية.
لتقديم الطلب :يرجى االتصال بأي من الوكاالت المذكورة أدناه
:
Community Living Essex at (519) 776-6483
Community Living Windsor at (519) 974-4221
Family Respite Services at (519) 972-9688





منحة الحفاضات
تُعرف منحة الحفاضات أيضًا باسم برنامج منحة لوازم سلس البول لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة  ،والذي يتم إدارته من
خالل جمعية أختام عيد الفصح.
من يمكنه التقدم بطلب؟ سكان أونتاريو الذين تتراوح أعمارهم بين  3و  18عا ًما  ،والذين يعانون من إعاقة مزمنة تؤدي إلى
سلس البول الذي ال رجعة فيه أو مشاكل االحتفاظ التي تتطلب منهم استخدام مستلزمات سلس البول ( ،مثل الحفاضات أو
القسطرة).
ما نوع المساعدة؟ لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5-3سنوات 400 ،دوالر في السنة ؛ لألطفال من سن  6إلى  18عا ًما
 900 ،دوالر في السنة.
مالحظة :االشخاص الذين يعانون من التبول الال إرادي او سلس البول االجهادي غير مؤهلين لتلقي هذه المنحة.
لتقديم الطلب :الطلبات متاحة عن طريق االتصال على الرقم  1 800 278 7797او عبر االنترنت على اللنك التالي
Services.easterseals.org>incontinence-supplies-grant

** NOTE: As a community partner, JMCC is pleased to provide information about community resources
that may be of interest to clients and their families. JMCC does not assume any responsibility whatsoever
for such resources. For more information on funding programs, see www.jmccentre.ca.

معلومات ايستر سيلز

نظرة عامة على تمويل المعدات
تساعد ايستر سيلز اونتاريو العائالت في تكلفة المعدات التي يحتاجها األطفال والشباب الذين يعانون من إعاقة جسدية .يمكن
فقط لألطفال والشباب المسجلين كعمالء اليستر سيلزأونتاريو التقدم لبرنامج تمويل المعدات .لكي تكون مؤهالً لبرنامج تمويل
المعدات  ،يجب أن يستوفي األطفال والشباب ذوو اإلعاقات الجسدية المعايير التالية:





تحت سن  19عاما وان يكون مسجال مع ايستر سيلز اونتاريو
مقيم شرعي في اونتاريو
لديه بطاقة صحية صالحة من اونتاريو
لديهم اعاقة جسدية دائمة تقيد حركتهم المستقلة وتؤدي الى استخدامهم لجهاز تنقل اساسي

معدات الحركة والوصول والتعديالت المنزلية
تمول ايستر سيلز الفئات التالية من المعدات
 معدات الحركة :الكراسي المتحركة والمشايات
 اجهزة االتصال :اجهزة الكومبيوتر الممولة من برنامج االجهزة المساعدة
 معدات تقويم العظام :جهاز تثبيتىعظام الكاحل ،جهاز تثبيت الركبة والكاحل والقدم ،وجهاز تثبيت الوقوف
 معدات تسهيل الوصول :انظمة الرفع والحمل ،انظمة مصاعد السيارات ،السكك المنحدرة
 معدات االستحمام والمراحيض :رافعات الحمام ،كرسي المرحاض البديل
مارش اوف دايمز ،برنامج تعديل المنزل والمركبة
ً
تمويال لتعديالت المنزل و  /أو السيارة األساسية ويهدف إلى مساعدة المقيمين الدائمين في أونتاريو الذين
يوفر البرنامج
يعانون من ضعف كبير يُتوقع أن يستمر لمدة عام أو أكثر في إدارة إعاقتهم .لكي تكون مؤهالً  ،يجب عليك:






ان تعيش في اونتاريو
مؤهال ماليا
لديك ضعف شديد بسبب اصابة جسدية ،او عيب خلقي،او مرض مستمر اومتكرر ويتوقع ان يستمر لمدة عام او
اكثر ،هذا الضعب يجب ان
يعيق التنقل والحركة
يؤدي الى تقييد كبير في االنشطة الحياتية اليومية(مثال ،االهتمام بنفسك،مشاركتك في المجتمع)
Telephone Number: (1-800) 668-6252
Website: https://services.easterseals.org/equipment-funding/what-equipment-we-fund/
Application Link: https://services.easterseals.org/wp-content/uploads/2021/09/ChildRegistration-Application-2021.pdf

اذا كان لديك اسئلة وترغب في تقديم طلب الى ايستر سيلز ،الرجاء التحدث الى المعالج او الموظف االجتماعي في مركز جون ماكفني لالطفال
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وسائل نقل متاحة
(سهلة المنال)
خدمات نقل سهلة المنال في مقاطعة وندسور ـ أسكس

كيرلنك هيلث لخدمات النقل :يفخر مركز جون ماكفني لالطفال بالشراكة مع كيرلنك هيلث لخدمات النقل من مركز دعم
المجتمع لتقديم وسائل نقل سهلة المنال وباسعار معقولة لعائالت مركز جون ماكفني لالطفال
 الخدمات المتوفرة :خدمات من الباب الى الباب لعوائل مركز جون ماكفني لالطفال ولمقدمي الرعاية للقدوم الى
المركز ،والى االنشطة الترفيهية والمواعيد الطبية .سيتم منح وسائل النقل لمقدم الرعاية للقدوم الى المركز بشرط
ان يكون المريض اتيا بمفرده
 االهلية :متاحة للعائالت التي تتطلب مواصالت للقدوم الى مركز جون ماكفني لالطفال والى مواعيد طبية اخرى.
مقاعد السيارة غير مقبولة في هذا الوقت.
 التكلفة :تبلغ رسوم الرحلة ذهابا وايابا  $18ـ هارو /كولشستر $25
 يرجى التحدث مع معالج طفلك اذا كنت مهتما ،التسجيل يتم عبر الهاتف( 519 728 1435 :اضغط على الرقم1
للمواصالت) .سوف تحتاج العائالت الى االشارة بان طفلهم يتلقى الخدمات في مركز جون ماكفني لالطفال.
كراون لنقليات المرضى
.الى خارج المدينة تحتاج الى تسعيرة مقدما
Phone: 519-977-0666 or toll-free at 1-855-977-0666 | www.crownaccessible.com
هاندي -ترانزيت
خدمة نقل محجوزة مسبقًا  ،من الرصيف إلى الرصيف ألولئك غير القادرين على استخدام نظام حافالت وندسور العادية،
يجب ان يكون االطفال الذين تقل أعمارهم عن  14عا ًما برفقة شخص بالغ .عملية التقديم المطلوبة والحجوزات متاحة حتى
ثالثة أسابيع مقد ًما .إجراء قائمة االنتظار لألوقات والتواريخ المناسبة بنا ًء على المساحة المتاحة .تتطلب الحجوزات في نفس
ارا بحد أدنى ساعتين وتخضع لتوفرالحافالت.
اليوم إشع ً
Phone: 519-966-0930 | windsoressex.cioc.ca

خدمات نقل المرضى
متوفرعلى مدار  24ساعة يوميا ،ويرافق ممرض مجاز المريض في جميع الرحالت الطويلة ،وهناك متسع لراكب اضافي
Phone: 519-996-2108 | www.ptswindsor.com
ترانزيت وندسور
هذه الخدمة المتاحة توفر




ارضية منخفضة مسطحة من االمام الى الخلف
ارضية الحافلة وابواب الركاب العريضة تكون على نفس المستوى
التحكم الكترونيا بالتدفئة والتبريد




إحكام تأمين الكراسي المتحركة لكرسيين( المطلوب من الزبائن ضبط المكابح على الكراسي المتحركة و /او
الدراجات الكهربائية)
الفتات الكترونية كبيرة
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وسائل نقل ميسرة

يتم تذكير الركاب الذين يستخدمون أجهزة التنقل بالصعود والنزول عبر الباب األمامي  ،ويتم تشجيعهم على السفر في غير
أوقات الذروة لتجنب احتمال التجاوز .سيقدم السائقون  ،عند الطلب  ،المساعدة في استخدام أحزمة الحضن .يجب أن يتم النقل
والتوصيل في محطات الحافالت المنتظمة .قد يتم التوقف لسبب مساعدة ما شريطة أن يتم إجراؤها بأمان وفقًا لتقدير السائق
Phone: 519-944-4111 | www.citywindsor.ca

خدمات اسكس المجتمعي Care-A-Van:
يوفر خدمات النقل من الباب إلى الباب التي يمكن الوصول إليها لجميع األعمار .تتسع لـ  16راكبا بما في ذلك أربعة كراسي
متحركة.
Phone: 519-776-4231 | www.essexcs.on.ca
هارو وكولشستر جنوبا Care-a-Van:
يوفر خدمة النقل من الباب إلى الباب لالشخاص من مختلف االعمار من ذوي االعاقة الجسدية إلى وندسور وهارو
وكينغسفيل وليمينجتون.
Phone: 519-738-1105
Care Medical Transportation Services
Phone: 519-735-9420 or 1-866-900-9420 | www.caremedicaltransport.com
TLC Patient Transfer: Kingsville
Phone: 519-792-4310

الحصول على تصريح الوقوف للسيارات الخاصة
يمكن الحصول على طلبات الحصول على تصريح وقوف السيارات في أي مكتب من مكاتب وزارة النقل أو من خالل زيارة
موقع الويب الخاص بهم
www.mto.gov.on.ca
السفر الى خارج مقاطعة وندسور اسكس:

وكالة النقل الكندية :قم بزيارة موقع النقل الذي يسهل الوصول إليه للحصول على مجموعة متنوعة من المعلومات واإلجابات
المتعلقة بالنقل الجوي أو بالسكك الحديدية لألشخاص ذوي اإلعاقة .في كثير من األحيان  ،سوف تطلب الشركات التسجيل
المسبق .مقدمي االتصال قبل االستخدام للحصول على مزيد من المعلومات.
السفر بالقطار:توفر شركة فيا رايل كندا معلومات محددة عن الخدمات التي تقدمها لالفراد من ذوي االحتياجات الخاصة
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موارد المجتمع

خدمات لالطفال
ستجد في هذا القسم الخدمات المحلية واإلقليمية التي تعزز رفاهية الصحة التنموية والعقلية لألطفال الذين يعانون
من إعاقة .توفر هذه الخدمات الدعم الجسدي والعقلي والعاطفي لألطفال وكذلك لعائالتهم.

شرح للخدمات
تساعد جمعية السمع الكندية على إزالة العوائق التي تحول
دون التواصل  ،وتعزيز الصحة السمعية  ،وتعزيز المساواة
لألشخاص الذين يعانون من الصمم الثقافي  ،والصم في الفم
 ،والصمم  ،وضعاف السمع .تشمل الخدمات المقدمة من
خالل جمعية السمع الكندية ما يلي :ترجمة لغة اإلشارة.
تطوير لغة فردية لألطفال الصم وضعاف السمع باستخدام
اللعب كوسيلة للتعلم ؛ استشارات التوظيف تعليم لغة
اإلشارة تدريب قراءة الكالم .اختبار السمع مساعدات
للسمع؛ تقديم المشورة؛ والمجموعة األكثر اكتماال من أجهزة
االتصال التي تساعد وتعزز االتصاالت  ،بما في ذلك
(الهواتف النصية) ،وأجهزة الكشف عن الدخان المرئي
وأجهزة مراقبة األطفال  ،وأجهزة اإلشارات والمنبه.

معلومات التواصل
300 Giles Boulevard East,
Unit A3, Windsor, ON, N9A 4C4
Phone: (519) 253-7241
TTY: (519) 254-1704
HAP/Audiology: (519) 253-8831

الوكالة
مجتمع السمع الكندي

يوفر المعهد الوطني الكندي للمكفوفين الدعم والمعلومات
لألفراد الذين يعيشون في مناطق تشاتم ـ كنت ،مقاطعة
اسكس ،ومناطق وندسور التي تتأثر بفقدان البصر  ،والتي
ال يمكن تصحيحها عن طريق النظارات وتؤثر على
أنشطتهم اليومية ووظائفهم. .

 4900 Wyandotte St., E. Suite 200المعهد الوطني الكندي
 Windsor, ON, N8Y 1H7للمكفوفين ،مقاطعة
 (519) 253-1900اسكس ـ كنت

تقدم "تشيلدرن فيرست" خدماتها لألسر التي لديها أطفال من
الوالدة حتى سن ست سنوات من ذوي االحتياجات الخاصة.
قد تشمل هذه االحتياجات تحديات الصحة العقلية والتنموية ،
والتي قد تكون متعددة ومعقدة .سيقوم عمال "تشيلدرن
فيرست" بزيارة األطفال واألسر في منازلهم  ،وفي مراكز
رعاية األطفال المرخصة  ،وفي أماكن الطفولة المبكرة
األخرى في وندسور ومقاطعة إسيكس.

 3295 Quality Way, Windsor, ON,االطفال اوال" تشيلدرن
 N8T 3R9فيرست"

www.cnib.ca

(519) 250-1850
www.children-first.ca

تعمل هذه المنظمة مع العائالت التي ترعى األطفال ذوي
اإلعاقات التطورية و  /أو الجسدية .نحن نساعد العائالت
التي تعيش في وندسور ومقاطعة إسيكس من خالل توفير
خدمات الراحة التي تثري نوعية حياة األسرة وتسعى إلى
المشاركة الكاملة للطفل في المجتمع.
الغرض الرئيسي من جمعية صعوبات التعليم في وندسور
اسكس  ،هو توفير المعلومات وخدمات اإلحالة لألفراد
واآلباء والمهنيين وغيرهم من األشخاص المهتمين
بصعوبات التعلم واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.
تتمنى " اصنع معجزة " تحقيق االمنيات لألطفال المصابين
بأمراض خطيرة إلثراء التجربة اإلنسانية باألمل والقوة
والفرح.
منذ عام  1987حققت مؤسسة صن شاين احالما مخصصة
لألطفال والشباب في كندا الذين يعانون من إعاقات جسدية
شديدة أو أمراض تهدد الحياة.
تحدث معي هو برنامج للرضع واألطفال الصغار واألطفال
في سن ما قبل المدرسة منذ الوالدة وحتى سن  5سنوات ،
و  /أو األطفال الذين يلتحقون بالمدرسة الذين يعانون من
اضطرابات التواصل  ،بما في ذلك :تأخيرات  /اضطرابات
اللغة االستقبالية والتعبيرية  ،والطالقة (التلعثم)  ،والتعبير
وعلم األصوات ،صعوبات الكالم ،والصوت تغذية االطفال
والبلع ،وهذا ضعف السمع.
ً
حلوال مبتكرة لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية من
يبني
خالل توظيف متطوعين مهرة من المهندسين والفنيين
إلنشاء أجهزة مساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

 2565 Ouellette Ave Unit 150,اراحة العائلة
Windsor, ON N8X 1L9
(519) 972-9688
www.familyrespite.org

 Herb Gray Centre for Non-Profitجمعية صعوبات التعليم
 Excellence, 647 Ouellette Avenue,لمقاطعة وندسور ـ
 Suite 101, Windsor, ON, N9A 4J4اسكس
(519) 252-7889
www.ldawe.ca

 4211 Yonge St Suite 520 Northاصنع معجزة
York, ON, M2P 2A9
)(416) 224-9474 or toll free (1-800
461-7935

 300 Wellington St, London, ON,مؤسسة صن شاين
 N6B 2L5الكندية
(519) 642-0990
www.sunshine.ca

 St. Mary's Family Learning Centreتحدث معي
795 Giles Blvd East, Windsor, ON,
N9A 4E5
(519) 252-0636
http://smflc.ca/talk_2_me/index.html

 (519) 818-4187مجتمع تترا ـ فصل
 Email:وندسور
windsortetrasociety@gmail.com
Web:
www.tetrasociety.org/index.php

موارد لالطفال
ستجد في هذا القسم الموارد المحلية لوندسور ـ اسكس باالضافة الى البرامج االقليمية والدولية التي يمكن الوصول اليها
عبراإلنترنت .قد توفر هذه الموارد الوعي والتعليم وحتى التمويل بنا ًء على احتياجات أسرتك.
شرح للخدمات
هو مجتمع إنترنت مجاني  ،حيث يستطيع الشباب ذوو
اإلعاقة والمرض التواصل مع جميع أنواع االحتماالت.

الوكالة
معلومات التواصل
 250 Wincott Drive, RPO PO Boxشبكة دعم القدرة عبر
 18515, Etobicoke, ON, M9R 4C8االنترنت
1-866-650-6207
www.abilityonline.org

ً
كبيرا للشخص الداعم الذي
دخوال مجانيًا أو خص ًما
يوفر
ً
ً
صا معاقا يدفع رسوم دخول منتظمة.
يرافق شخ ً

يقدم برنامج " سارجع قريبا" رعاية أطفال قصيرة المدى
بدون تكلفة وغير مرخصة لألطفال الصغار .يتم توفير
الرعاية لآلباء المؤهلين مجانًا أثناء حضورهم مقابالت
العمل أو التدريب أو الخدمة الطبية أو القانونية أو
االجتماعية أو مواعيد االستشارة .سيتم الترحيب بطفلك في
منطقة لعب برنامج " سارجع قريبا" حيث يوفر معلمو
الطفولة المبكرة المسجلون والموظفون المدربون بيئة محفزة
مع بروتوكوالت أمان محسّنة .يتوفر البرنامج في أوقات
مختلفة .يرجى االتصال بمركز "اسرة اتصاالت السنوات
المبكرة" لحجز موعد.

مهمة لتعزيز وتعزيز رفاهية األشخاص الصم المكفوفين من
خالل التوعية والتعليم وتقديم الدعم لفروعنا وشركائنا في
المجتمع.

 https://access2card.ca/الحصول على بطاقة
الترفيه

 https://connectwithus.ca/programs/bبرنامج سارجع قريبا
bs/
For more information or to register,
please call Connections Early Years
Family Centre at 519.252.9696.

 1860 Appleby Line, Unit 14,جمعية الصم /العمي
 Burlington ON L7L 7H7الكندية
(905) 331-6279
www.cdbanational.com

هو موقع إلكتروني تم تطويره بواسطة الجمعية الكندية لطب
األطفال  ،وهو مصمم لتزويد الوالدين بمعلومات حول
صحة أطفالهم ورفاههم.

 www.caringforkids.cps.caرعاية االطفال

يقدم المساعدة في شكل استبدال الشعر لألطفال الذين يعانون
من أي شكل من أشكال تساقط الشعر على المدى القصير أو
الطويل المرتبط طبياً.

 12776 South Dixie Hwy., Southاالطفال الذين يعانون
 Rockwood, MIمن فقدان الشعر

يقوم هذا البرنامج بتحويل أجهزة الكمبيوتر واإللكترونيات
غير المرغوب فيها التي تم التبرع بها من المجتمع إلى
أدوات تعليمية لألطفال المحتاجين حتى يتمكن جميع األطفال
من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر بشكل متسا ٍو  ،بغض
النظر عن الحالة االجتماعية أو االقتصادية .تلعب أجهزة
دورا نش ً
طا في إعادة التدوير
الكمبيوتر لألطفال أيضًا ً
المسؤول للنفايات اإللكترونية.
هو مكان لآلباء ومقدمي الرعاية لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  0و  6سنوات للمشاركة في البرامج
واألنشطة مع أطفالهم  ،وللحصول على المعلومات التي
يحتاجونها حول نمو أطفالهم والخدمات التي تدعم نموهم.

(1-888) 4-KIDS-HAIR
www.childrenwithhairloss.us

 4150 Sandwich Street, Windsor, ON,حواسيب لالطفال
N9C 1C5
)(519) 253-KIDS (5437
http://www.cfkcanada.org

 (519) 255-5344مركز السنوات
 http://www.oeyc.ca/االولى في اونتاريو

توجد مواقع مختلفة في جميع أنحاء مقاطعة وندسور
وإسيكس .يرجى االطالع على موقع الويب أو االتصال
برقم الهاتف المذكور أعاله لمزيد من المعلومات.
يتم توفير اللعب العالجي واإلعداد المناسب للنمو و للجراحة
والفحوصات الطبية.

 1995 Lens Avenue, Windsor, ONمستشفى وندسور
 (519) 254-5577 ext. 53408االقليمي ـ خدمات
 https://www.wrh.on.ca/PaediatricProحياة الطفل
gram

موارد لالهل ولمقدمي الرعاية
ستجد في هذا القسم الموارد التي تعزز الترابط بين الوالدين والموارد المستخدمة بشكل متكرر محليًا وإقليميًا .تستند
هذه الموارد إلى توصيات من فريق المشاركة العائلية في مركز جون ماكفني لالطفال .هناك شبكات اهلية وقوائم مراجعة
وخدمات يمكنك االتصال بها بحال كان لديك اسئلة طبية طارئة.
شرح للخدمات
نحن نخدم احتياجات أولئك في مجتمعنا في وندسور
ومقاطعة إسيكس الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد
واألشخاص المقربين منهم.

الوكالة
معلومات للتواصل
 3600 Curry Avenue, Windsor,خدمات التوحد
 ON, N9E 2T6المدمجة في وندسور
 (519) 966-7283ومقاطعة إسيكس

يغطي هذا الدليل الموضوعات ذات الصلة باحتياجات
االستعداد للطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقات المرئية و /
أو غير المرئية وكبار السن من ذوي االحتياجات الخاصة.

 (1-877) 314-3723دليل االستعداد
 www.getprepared.gc.ca/_fl/pub/epللطوارئ لألشخاص gd-psn-eng.pdfذوي اإلعاقة  /ذوي
االحتياجات الخاصة

هي شبكة أم توفر الموارد والدعم للعائالت.

http://www.autismservicesinc.com/

 372 Talbot Street North, Essex, ON,الفرقة
N8M 1A3
(519) 776-6486 ext. 225
www.ensembleunderstands.com

يمر الشباب وأسرهم بالعديد من التغييرات أثناء نموهم .تم
تصميم هذه القوائم لمساعدة االطفال والشباب ذوي االعاقة
على االستعداد لحياة البالغين .الجدول الزمني للنمو هو
مخطط ألشياء يجب التفكير فيها في مختلف األعمار
والمراحل  ،بد ًءا من الوالدة .تستخدم قوائم مراجعة مهارات
النمو مع األطفال الذين تبلغ أعمارهم  7سنوات فما فوق.
يمكن لسكان أونتاريو الذين ليس لديهم مقدم رعاية صحية
عائلي االتصال للتسجيل في قاعدة بيانات المرضى .يجب
أن يكون لديك بطاقة صحية صالحة من اونتاريو،بمجرد
التسجيل يعمل رابط الرعاية مع مقدمي الرعاية الصحية
لألسرة المحليين في المجتمع لتحديد مقدمي الخدمة الذين قد
يقبلون المرضى الجدد.

https://hollandbloorview.ca/services/
programs-services/timetable-growing

قوائم االنتظار لتكبر
ولحياة جاهزة

 (1-800) 445-1822وزارة الصحة
 https://www.ontario.ca/page/findوالرعاية طويلة family-doctor-or-nurse-practitionerاالمد :ربط الرعاية
الصحية

هو عبارة عن بطاقة بحجم المحفظة تسرد الحاالت الطبية
للشخص  ،واإلجراءات  /العالجات السابقة  ،واألدوية ،
والحساسية  ،والمشكالت الصحية األخرى.

منزل رونالد ماكدونالد هو "منزل بعيد عن المنزل"  ،وهو
عبارة عن منشأة سكنية مؤقتة حيث يمكن لعائالت األطفال
المصابين بأمراض خطيرة اإلقامة أثناء تلقي أطفالهم
ً
أطفاال
العالج .تنجب العائالت التي تستخدم " بيت لندن"
بشكل أساسي في مستشفى األطفال في أونتاريو الغربية
ومركز سانت جوزيف الصحي .يجب أن يكون عمر
األطفال الذين يتلقون العالج  18عا ًما أو أقل.

هي خدمة هاتفية مجانية وسرية يمكنك االتصال بها
للحصول على المشورة الصحية أو المعلومات الصحية
العامة من ممرضة مسجلة.
هي مجموعة للتواصل بين الوالدين تدعم وتقوي وتعلم
العائالت التي لديها أحد أفراد األسرة من ذوي اإلعاقة .يتم
توفير الدعم من األسرة إلى األسرة وورش العمل
والمعلومات.

http://www.sickkids.ca/Good2Go/Wh
at-we-do/MyHealthPassport/index.html

الباسبورت الصحي

London Location:
741 Base Line Road East, London,
ON
)(1-877) 848-8188 (Toll Free
http://www.rmhlondon.ca/

منزل رونالد
ماكدونالد

Toronto Location:
26 Gerrard Street East, Toronto,
Ontario
(1-416) 977-0458
http://www.rmhtoronto.org/

) (1-866) 797-0000 (Toll Freeالرعاية الصحية عن
 http://www.health.gov.on.ca/en/publiبعد
c/programs/telehealth/

 7025 Enterprise Way, Windsor, ON,شبكة عائلة وندسور
 N8T 3N6إسيكس ومركز
 (519) 974-1008الموارد
http://www.windsoressexfamnet.ca

موارد لالهل على الفايسبوك
ستجد في هذا القسم موارد تعزز الترابط بين العائالت وأفراد المجتمع واألصدقاء والعاملين في مجال الصحة الطبية.
يتراوح مستوى صفحات الفيسبوك هذه من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني مع أعضاء قريبين وبعيدين
كيفية الدخول
الوصف
صفحة للمشاركة وطرح األسئلة وتقديم الدعم لمن نحبهم من اطلب العضوية عبر الفايسبوك
التوحد

المنظمة
أسر التوحد ل وندسور
إسكس

لتوفير معلومات عامة عن موارد التوحد والخدمات ذات
الصلة

يجب أن تطلب عضوية على
الفايسبوك

تحالف أونتاريو للتوحد

المساعدة وتقديم الخدمات لألفراد المصابين بالعمى الخلقي

ضع اعجاب على الفايسبوك

الرابطة الكندية للصم
المكفوفين (وطنية)

يتخذ نه ًجا شامالً لتقديم مجموعة خدمات لألشخاص الصم
وضعاف السمع وغير اللفظيين والصم المكفوفين والتي يتم
تخصيصها وفقًا لالحتياجات الفريدة لكل فرد

ضع اعجاب على الفايسبوك

خدمات أونتاريو للصم

يرفع مستوى الوعي ويوفر معلومات حول متالزمة داون
من خالل مراحل ما قبل الوالدة  ،والطفولة المبكرة ،
وسنوات الدراسة  ،والبلوغ  ،ومراحل التقاعد في الحياة

ضع اعجاب على الفايسبوك

جمعية متالزمة داون
الكندية

يتألف المجلس من جمعيات محلية لمتالزمة داون من جميع
أنحاء المقاطعة  ،ويحدد الطرق التي يمكن أن تكون مفيدة
للغاية ألفراد أونتاريو المصابين بمتالزمة داون وأسرهم ؛
تشمل مجاالت التركيز الرعاية الصحية والتعليم والخدمات
االجتماعية في أونتاريو

ضع اعجاب على الفايسبوك

جمعية متالزمة داون
في أونتاريو -

تنسيق األحداث واللقاءات الممتعة ؛ لمشاركة األسئلة
واألفكار واالقتراحات والرؤى والصور وإنشاء الذكريات

يجب أن تطلب عضوية على
الفايسبوك

مصمم للعائالت التي لديها أطفال متأثرون بالتثلث الصبغي
الفسيفسائي  13أو  18أو أي رقم آخر ؛ مجموعة لمشاركة
اإلنجازات وطرح األسئلة واألهم من ذلك كله مقابلة
عائالت وأطفال آخرين في هذه الرحلة

يجب أن تطلب عضوية على
الفايسبوك

Up About Down
Windsor-Essex
County Down
Syndrome
Association (6-12
)years
Mosaic Trisomy
18 & 13 Miracles

ملتزمون بإيجاد عالجات ووسائل وقائية جديدة للتثلث
الصبغي  18ودعم العائالت المتأثرة بتشخيص التثلث
الصبغي  18للطفل

ضع اعجاب على الفايسبوك

Trisomy 18
Foundation

صفحة جماعية لاللتقاء ومشاركة القصص والتجارب
واالنتصارات والحصول على النصائح واألفكار ومشاركة
األحداث القادمة وتقديم الدعم لبعضنا البعض

تطلب عضوية على الفايسبوك

اآلباء ومقدمو الرعاية
في ج م سي سي
(ماضي حاضر
ومستقبل)

مجموعة الدعوة والدعم للبالغين ذوي اإلعاقات التنموية
وأسرهم وأصدقائهم (وندسور  ،أونتاريو)

تطلب عضوية على الفايسبوك

مجموعة مناصرة ودعم
أولياء أمور األطفال
البالغين واألطفال ذوي
اإلعاقة

الموقع اإللكتروني للطب والصحة والعافية ؛ يدعم مقدمي
الرعاية من خالل كونهم نقطة واحدة للوصول إلى
المعلومات  ،بحيث يكون لديهم ما يحتاجون إليه ليكونوا
ناجحين في دورهم

ضع اعجاب على الفايسبوك

منظمة اونتاريو
لللرعاية

مجتمع حيث يمكن آلباء األطفال المصابين بالشلل الدماغي
مناقشة القضايا واالحتفال بالنجاحات وطرح األسئلة المتعلقة
بأطفالنا واحتياجاتهم الخاصة (الواليات المتحدة وكندا
والعالم)

تطلب عضوية على الفايسبوك

مجموعة معلومات
اآلباء عن الشلل
الدماغي

صوت الكنديين الذين يعانون من استسقاء الرأس والسنسنة
المشقوقة

ضع اعجاب على الفايسبوك

استسقاء الرأس الكندي
سابقًا)(SB & H

تتمثل المهمة في مساعدة األشخاص الذين يعانون من
االضطرابات العصبية والعضلية على عيش الحياة وفقاً
لشروطهم الخاصة

ضع اعجاب على الفايسبوك

الحثل العضلي كندا

مجتمع من العائالت ومقدمي الرعاية والباحثين الطبيين
والمعلمين الذين يعيشون مع متالزمة برادر ويلي
ويدعمونهم

ضع اعجاب على الفايسبوك

جمعية متالزمة
أونتاريو برادر ويلي

موارد لالهل عبر االنترنت
ستجد في هذا القسم موارد عبر اإلنترنت تتراوح من المجالت إلى مؤسسات تويتر إلى شبكات البحث .يوفر كل مورد
المعلومات واالتصال والتعليم للعائالت وأولئك الذين يبحثون عن الدعم.
الوصف

مجتمع اإلنترنت الخاضع للمراقبة مجانًا حيث يمكن للشباب
ذوي اإلعاقة أو المرض وأولياء أمورهم مقابلة آخرين مثلهم
 ،وتكوين صداقات  ،ومشاركة آمالهم ومخاوفهم  ،والعثور
على قدوة وموجهين  ،والشعور باالنتماء ؛ بمجرد التسجيل
 ،يتواصل األعضاء من أجل الصداقة والدعم وفرص تنمية
المهارات بما في ذلك المساعدة في الواجبات المنزلية ،
والمساعدة في التعامل مع التنمر (سواء في وضع عدم
االتصال باإلنترنت)  ،والمساعدة في التفكير االجتماعي /
المهارات االجتماعية لتعزيز اإلدماج والمعلومات من أجل
االنخراط في الرياضة والترفيه المجتمعية
تم تصنيفها في أفضل  50مجلة في العالم ؛ من مرض
السكري إلى إصابة الحبل الشوكي ومقابلة المشاهير لملفات
الرؤساء التنفيذيين ؛ يغطي أحدث ما يتعلق بالصحة ،
وحماية البيئة  ،والتكنولوجيا المساعدة  ،والتوظيف ،
والرياضة  ،والسفر  ،والتصميم الشامل  ،والصحة العقلية ،
وما إلى ذلك.
يغير حياة األشخاص المصابين بالشلل الدماغي من خالل
البحث واالبتكار والتعاون

كيفية الدخول
http://abilityonline.org

https://abilitymagazine.co
m/

المنظمة

القدرة على اإلنترنت

القدرة من مجلة

FDN Follow @yourcpf onالشلل الدماغي
Twitter

يركز على تحسين الصحة والعافية مدى الحياة لألشخاص
المصابين بالشلل الدماغي وأسرهم من خالل البحث عالي
الجودة والتعليم والبرمجة المجتمعية

 Follow @CPRN_org onشبكة أبحاث الشلل
 Twitterالدماغي

موقع يشارك فيه األشخاص تجاربهم الشخصية مع اإلعاقة
والمرض واألمراض العقلية ؛ يمكن أن تتلقى رسائل البريد
اإللكتروني

 www.themighty.comالعظيم (المزمن
والقدير)

المعلومات واإللهام والمشورة والدعم من اآلباء وبعض
المهنيين ؛ يوفر معلومات عن األبوة واألمومة واألنشطة
والصحة والمنتجات والتخطيط والتعليم والعالج

 https://www.parentingspecمجلة األبوة واألمومة
 ialneeds.org/لذوي االحتياجات
الخاصة

