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خدمات الرعاية والتأهيل  



ــات  ــن الخدم ــتوى م ــى مس ــى أعل ــة عل ــال ذوي اإلعاق ــول األطف ــة لحص ــى حثيث ــة بخط ــعى الجمعي تس

ــر  ــاً للمعايي ــك وفق ــاء، وذل ــن األبن ــة م ــة الغالي ــذه الفئ ــاملة له ــة الش ــال الرعاي ــي مج ــة ف المتخصص

القياســية الدوليــة فــي مختلــف مجــاالت العــاج والتعليــم والتأهيــل، يضــاف إلــى ذلــك البرامــج التأهيليــة 

ــى: ــة إل ــات الجمعي ــم خدم ــث تنقس ــة، حي ــية والترفيهي ــة النفس واالجتماعي

أواًل: الخدمات العالجية الطبية 
 تقــدم مراكــز الجمعيــة خدمــات التقييــم والتشــخيص والعــاج والتأهيــل عبــر وحــدات القســم الطبــي، 

وتضــم: وحــدات االســتقبال، العيــادات االستشــارية، العــاج الطبيعــي، العــاج الوظيفــي، عيــادات 

ــة.  ــة الطبي ــكام، الورش ــل ال ــق وعل ــوب النط ــاج عي ــنان، ع األس

وتطبق داخل األقسام العاجية برامج مبتكرة مثل:

البدلة العالجية: 
وهو أحد برامج العاج الطبيعي لتقوية العضات وتدريب األطفال على الحركة.

برنامج التدخل المبكر:
يســتوعب هــذا البرنامــج األطفــال دون ســن الثالثــة لتقديــم الخدمــات التأهيليــة ويركــز علــى تدريــب األم 

وتعريفهــا بطبيعــة اإلعاقــة عــن طفلهــا وطــرق تافــي المضاعفــات مــع التدريبــات المنزليــة.

برنامج التأهيل المكثف: 
يســتقبل األطفــال فــوق ال 3 ســنوات لمــدد تتــراوح مــن مــن 6-8 أســابيع، يتــم خالهــا تقييــم قــدرات 

ــة  ــى كيفي ــات عل ــب األمه ــى تدري ــرص عل ــع الح ــبهم م ــي تناس ــل الت ــات التأهي ــم خدم ــال وتقدي األطف

ــواء األطفــال.  ــة أي برامــج إلي ــى الجمعي التعامــل مــع الطفــل. وال تتبن

برنامج التكامل الحسي: 
يســتقبل هــذا البرنامــج األطفــال الذيــن لديهــم إضطــراب فــي المســتقبات الحســية وأثنــاء البرنامــج يتــم 

تقييــم الطفــل مــن قبــل المتخصصيــن ووضــع خطــة عــاج لتحســين الزيــادة أو النقــص فــي التحســس 

عنــد الطفــل ممــا يســاعده علــى التعايــش فــي بيئتــه.

الخدمة اإلجتماعية:
توفــر مراكــز الجمعيــة خدمــات اجتماعيــة تشــمل الطفــل وأســرته وتقــدم مســاعدات للحــاالت الخاصــة 

وفقــاً للدراســات الميدانيــة.

هــذا إلــى جانــب االستشــارات الطبيــة والنفســية لألطفــال ذوي اإلعاقــة، وتدريــب األمهــات علــى كيفيــة 

التعامــل مــع الطفــل ومســاعدته علــى اكتســاب المهــارات.  



ثانيًا: خدمات الرعاية والتأهيل التربوي:

 التعليم:
تقدم الجمعية خدمات تعليمية لألطفال حسب أعمارهم، وتشمل المراحل التعليمية:

 1 - الطفولة المبكرة         2 - التمهيدي         3 – االبتدائي 

كمــا تضــم األقســام التعليميــة وحــدات لتنميــة المهــارات وتكتمــل جهودهــا بتأهيــل الطفــل للدمــج فــي 

الحيــاة العامــة، وتشــمل البرامــج التعليميــة والتربويــة أيضــاً:

برنامج الدمج:
مــن البرامــج الرائــدة التــي تتبناهــا الجمعيــة وتطبقهــا بالتعــاون مــع وزارة التعليــم فــي المــدارس العامــة 

حيــث يتــم مــن خــال البرنامــج دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة في عــدد مــن المــدارس والروضــات والمعاهد 

الفكريــة وذلــك بعــد اكتمــال برامــج التعليــم والتأهيــل وتخرجهــم مــن مراكــز الجمعيــة.

برامج األطفال:
مــن البرامــج الرائــدة فــي تأهيــل األطفــال ذوي اإلعاقــة وتطويــر مهاراتهــم وذلــك للتعامل بعــض األدوات 

التــي يحتاجهــا فــي حياتــه اليوميــة، باإلضافــة الــى التدريــب علــى اســتخدام األجهــزة والتقنيــات الحديثــة 

فــي عمليــات التعليــم.

البرامج المساندة:
تقدم مراكز الجمعية خدمات وبرامج حيوية تشمل:

القرآن الكريم- الحاسب اآللي- األعمال الفنية- األنشطة والرحات - المكتبة.

ثالثًا: التدريب:
تقــدم الجمعيــة برامــج التدريــب والتأهيــل المتخصــص للعامليــن فــي المجــاالت ذات العاقــة حيــث يتــم 

تدريــب الطــاب والطالبــات، وكذلــك منســوبي األقســام المتخصصــة فــي الجامعــات فــي مجالــي الرعايــة 

والتأهيــل، ومنســوبي وزارة التعليــم مــن معلمــات ومعلمــي التربيــة الخاصــة والتعليــم العــام، باإلضافــة 

إلــى بعــض الجهــات التــي يتطلــب منســوبيها التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة. 

برامج توعية أولياء األمور:
تقديــم برامــج توعويــة ألوليــاء األمــور واألســر داخــل الجمعيــة وخارجهــا، وتنفيــذ برنامــج توعــوي تثقيفــي 

لألمهــات داخــل المســاكن حــول كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــم بالمنــازل.


