
عقل. جسم. أفضل.

دعم نتائجكم 
األفضل

Arabic | العربية



ال ينبغي أن تكون اإلعاقة حاجًزا أمام التمتع باللياقة البدنية، لذلك نقدم مجموعة واسعة من البرامج الفردية 
والجماعية التي يمكن تخصيصها وفًقا الحتياجاتك. لدينا مسبح وصاالت لأللعاب الرياضية وهي أيضا متوفرة بشكل 

كامل.

صالة لأللعاب الرياضية
نوفر صالة عامة لأللعاب الرياضية يمكن الوصول إليها بالكامل، حيث نقدم دروسًا جماعية وفردية ستجعلك تتمتع 

بالصحة والحماس واللهو. 

أما بما يختص بالدروس الفردية، يمكنك االختيار بين معالج فيزيائي، أو اختصاصي في علم وظائف األعضاء أو 
معاون بالصحة المساعدة يدعمون أنشطتك في المسبح أو صالة األلعاب الرياضية. نحن نرحب أيضا بمقدم الرعاية 

لك أو أحد أفراد أسرتك!

مسبح المعالجة المائية
العالج المائي إلدارة األلم والتنقل. يمكنك اختيار برامج فردية أو جماعية. 

العالج

الصحة والعافية

يتم تقديم خدماتنا العالجية بطرق متنوعة، بما في ذلك جلسات فردية، وبرامج جماعية، وصفوف مكثفة. سيعمل 
فريقنا معك إليجاد العالج المناسب الحتياجاتك.

العالج الفيزيائي
تطوير مهارات حركية جديدة	 
إدارة األلم	 
تطوير الحركة والتنقل	 
المعالجة المائية	 

العالج الوظيفي
الوصول إلى البيئة	 
تعديالت المنزل	 
الرعاية الذاتية، استعمال المرحاض	 

عالج النطق والبلع
عالج النطق واللغة	 
 التواصل المعزز والبديل	 

أجهزة توليد الكالم  >
تناول الطعام، والشراب والبلع	 

اختصاصي في علم وظائق األعضاء 
المحافظة على القدرة على التنقل واالستقاللية من خالل 	 

برامج تم تصميمها حسب الطلب

وصفة المعدات
 تقنية مساعدة للتنقل )كراسي متحركة، مشايات، 	 

مقاعد الخ(

تقنية مساعدة للوصول إلى البيئة )مما يجعل الوصول 	 
الى منزلك أكثر سهولة(

تقنية مساعدة لالتصال )جهاز اتصال يناسب احتياجاتك(	 
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برامج مكثفة
استنادًا إلى مبادئ المرونة العصبية وأحدث األبحاث الدولية، فإن برامجنا المكثفة تمّكن من تسريع التعلم عند األطفال 
 ،Treasure Island CIMT و ،HABIT-ILE ، Mighty Kids وتنمية المهارات عبر مجموعة من مجاالت الحياة. البرامج تتضمن

لألطفال الذين يواجهون تحديات مع الوظيفة الحركية الدقيقة واالجمالية. 

المخيمات
بالنسبة ألولئك الذين يرغبون بتجربة وممارسة المهارات المعيشية واالجتماعية المستقلة نحن نوفر مجموعة من 
 المخيمات. يوفر مخيمنا Survivor Camp مذاقًا لما ستكون عليه الحياة عند الخروج من المنزل، في حين أن مخيمنا 

Xtreme TeenAdventure سيخدم الزبائن في المخيم، في بيئة يسهل الوصول إليها لثالث لياٍل.

نحن المؤسسة الرائدة في مجال التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة للرضع واألطفال الذين يعانون من مجموعة 
من االعاقات. نحن نقدم أحدث العالجات وبرامج التعلم المبكر المصممة لتحقيق أقصى قدر من النتائج، بحيث 

يمكن لألطفال الوصول إلى إمكانياتهم الكاملة.

نحن نفعل ذلك باستخدام أفضل مبادئ ممارسة التدخل المبكر وأحدث العلوم الدولية في المرونة العصبية لخلق 
تدخالت عالجية مبتكرة تمنح األطفال نتائج هامة وطويلة األمد.

دعم شخصي من فرد لفرد
إن موظفينا مؤهلين ومنفتحين ومن ذوي الخبرة، مجهزين بشكل جيد لتوفير الدعم الشخصي في منزلك أو 

في الخارج. نحن نوفر بيئة آمنة وودية ومهتمة، بينما التفكير األوسع هو في تقديم مستوى من الرعاية يجعلك 
مطمئنا وتتطلع إلى المجيء مرة ثانية لتكون معنا.

سواء أكان رسمًا في المنزل، أو يومًا في المتاجر، أو حتى في رحلة صيد، فإن فريقنا لدعم اإلعاقة بإمكانه فعل 
ذلك.

البرامج النهارية
إذا كنت تبحث عن رعاية جماعية، فنحن نقدم أيًضا مجموعة من البرامج النهارية، مع إضافة برامج جديدة دائما بناًء 

على اهتمامات زبائننا. حاليا العرض هو على الموسيقى والفنون البصرية، والتكنولوجيا ودروس الطبخ، على 
سبيل المثال ال الحصر.

 نحن نحب تجربة أشياء جديدة، لذلك إذا كان لديك تجربة أخرى تدور في بالك ، تحدث معنا حول كيف يمكننا 
أن نطبقها.

برامج ومخيمات مكثفة

التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة

دعائم نمط الحياة
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يتوفر دعم السكن لألشخاص الذين لديهم مجموعة من اإلعاقات المعقدة، عبر شبكة من المنازل المبنية لغرض محدد 
في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز، ويقدمون دعًما إلقامة قصيرة األمد / ليلة أو إقامة طويلة األمد. 

الراحة
لدينا مواقع راحة في جميع أنحاء سيدني، نيو ساوث ويلز تلبي احتياجات البالغين والمراهقين واألطفال لإلقامة القصيرة 

والراحة الليلية. يعتبر تأمين الراحة عنصرًا أساسيًا في توفير أفضل رعاية لذوي اإلعاقة. يسمح للوالدين وأفراد العائلة 
ومقدمي الرعاية بالحصول على فترات راحة والشعور باالنتعاش. 

السكن
بالنسبة ألولئك الذين يرغبون باالقامة على المدى الطويل، نحن متحمسون لتحويل بيت ليكون بمثابة منزل للسكن. نحن 

نشجع جميع الزبائن على لعب دور نشط في اإلدارة اليومية للخدمة، أو المساعدة في وضع قوائم وقت الطعام، أو 
اختيار مقاطع فيديو لفيلم ليلي، أو حتى إنشاء حديقة. 

التبّحر في برنامج التأمين الوطني للمعاقين )NDIS( لوحدك قد يكون صعبًا، لذلك نحن نقدم المعلومات، والرؤى، والتعلم 
 .NDIS والوسائل لمساعدتك في الحصول على أفضل النتائج من

بالنسبة لألشخاص الذين يتعاملون معنا للمرة األولى، يمكننا مساعدتك في تحديد أهدافك وتحضيرك الجتماعات 
التخطيط مع NDIS. فلو تم وضع خطط NDIS حيز التنفيذ، يمكننا المساعدة في انجازها لنضمن أن يحقق الزبائن أهدافهم، 

يمكننا أيضًا المساعدة في مراجعة وتحضير أية خطة مستقبلية.

تعتبر البرامج الجماعية طريقة رائعة بالنسبة لك لاللتقاء باألشخاص ذوي التفكير المماثل وتطوير مهارات جديدة في بيئة 
آمنة ومسلية.

 .ACT نحن نقدم برامج محلية لمجموعات عمرية والحتياجات مختلفة عبر نيو ساوث ويلز وأراضي العاصمة األسترالية
ويمكن أن تتضمن هذه برامج العطل المدرسية، ومختبرات الشباب، وبرامج التوجيه، وحتى مهارات ركوب الدراجات 

والقيادة.

هل تريد معرفة المزيد؟
لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا بناءالدعم المناسب لك، 
تحدث مع أحد مستشارينا الودودين لخدمة الزبائن على 

الرقم 378 888 1300. 

 أو أرسل رسالة عبر البريد اإللكتروني للفريق على 
ask@cerebralpalsy.org.au، واتخذ الخطوة األولى 

نحو وضع أفضل لك

الراحة والسكن

NDIS تخطيط ودعم

برامج جماعية



اتصل بنا اليوم 378 888 1300

يمّكنك من أن تكون األفضل
تمّكنا في Cerebral Palsy Alliance )تحالف الشلل الدماغي - CPA(، من تحقيق نتائج رائعة 

للزبائن ذوي اإلعاقة ألكثر من 70 عاًما. وقد تم االعتراف دولًيا بنوعية عملنا.

نهج تم إثباته
تكمن خبرتنا في تقديم نهج قائم على األدلة والتعدد في االختصاصات للزبائن ليمكنهم بأن يكونوا 

أفضل ما يمكنهم من خالل ربط صحتهم العقلية والبدنية.

 )Mind. Body. Best.( نحن نسميها عقل. جسم. أفضل

كما يسمح لنا هذا النهج بتقديم أفضل دعم لألشخاص الذين يعانون من مجموعة من اإلعاقات 
الجسدية العصبية. بغض النظر أين وصلَت في رحلتك من االعاقة، وال يهم عمرك، يمكن أن يقدم 

فريقنا مجموعة من الخدمات المصّممة خصيًصا لتناسبك.

مؤسسة واحدة تلبي جميع احتياجاتك
نظًرا لوجود أكثر من 20 موقًعا عبر نيو ساوث ويلز وأراضي العاصمة األسترالية )ACT( التي تقدم 
سلسلة واسعة من الدعم، فإن Cerebral Palsy Alliance )تحالف الشلل الدماغي CPA( هو موقع 

واحد يوفر لك إمكانية الحصول على جميع العالجات والخدمات والدعم التي انت تحتاجها. سوف يعمل 
موظفونا المحترفون والمدربون تدريبًا عاليًا معك لدعمك لتحقيق أهدافك. 

الحصول على الدعم المناسب
إّن الحصول على كل عالج وخدمة، يبدأ بمشاورة شخصية. ففي خالل هذا االجتماع، نأخذ وقتنا 

لنتعرف عليك، ولنعرف ماهي التحديات التي تواجهها وما هي أهدافك. من خالل هذه المعرفة، 
يمكننا أن نوصي ونضع مع بعضنا البعض خطة من أفضل البرامج لك. تسمح هذه العملية لنا أيًضا 

بإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمساعدتك في تحقيق أهدافك.
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187 Allambie Rd, Allambie Heights,
NSW 2100. (02) 9975 8000

Packforce, Unit 4, 2 Aquatic Drive,
Frenchs Forest,

NSW 2086. (02) 9975 7555

Western Sydney University, Building G,
Second Ave, Kingswood,

NSW 2751. (02) 4736 8722

Community Access Centre,
14A Mill Rd, Liverpool,

NSW 2170. (02) 9601 2866

Community Access Centre,
74 Agincourt Rd, Marsfield,
NSW 2122. (02) 9805 0625

469 Forest Rd, Penshurst,
NSW 2222. (02) 9586 1077

224-244 Restwell Rd, Prairiewood,
NSW 2176. (02) 8777 1777

3A Smalls Rd, Ryde,
NSW 2680. (02) 8878 3500

Community Access Centre,
6 Stanley St, St Ives

NSW 2075. (02) 9449 3048

Packforce, 22-24 McIlwraith St,
Wetherill Park,

NSW 2164. (02) 9756 4666

61 Parklea Ave, Croudace Bay,
NSW 2280. (02) 4979 4333

18-20 Day St, East Maitland,
NSW 2323. (02) 4939 4100

6 Teamster Close, Tuggerah
NSW 2259. (02) 4356 6300

96 Main St, Alstonville,
NSW 2477. (02) 6628 5976

124a O’Dell St, Armidale,
NSW 2350. (02) 6772 0978 

140 Gipps St, Dubbo,
NSW 2830. (02) 6882 1077

51 Plunkett St, Nowra,
NSW 2541. (02) 4423 6244

95 Prince St, Orange,
NSW 2800. (02) 6360 1455

77 Lake Rd, Port Macquarie,
NSW 2444. (02) 5526 3800

38 Murray St, Wagga Wagga,
NSW 2650. (02) 6921 9743

5 Ross Smith Crescent, Scullin, 
ACT 2614. (02) 6199 0600 
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