نموذج حصر للخدمات التوعوية واالرشادية والتأهيلية المقدمه من الجمعيات ألسر األشخاص ذوي
اإلعاقة
اسم الجمعية او المركز
الفئة العمرية و نوع اإلعاقة التي
تخدمها الجمعية او المركز؟

اسم الخدمة التوعوية او االرشادية او
التأهيلية المقدمة لألسر؟

رقم التواصل:

جمعية نور نجران النسائية لخدمة
ذوي اإلعاقة
مختلف انواع االعاقات الفئة العمرية:
نوع
ك ( االعاقات الحركية ,
اإلعاقة:
فكرية  ,سمعية و
بصريه  ,نطق و
تخاطب  ,توحد  ,فرط
حركة و تشتت انتباه
,متالزمة داون )

0556431127
_الذكور الى سن  13سنة
_االناث جميع االعمار .

1

توجيه االهل للمدارس المناسبة للطفل .

2

_تحديد مواعيد في الدوائر الحكومية
_تحديد مواعيد تشخيص في المصحة انفسيه

 3مساعدة االهل في توفير مستلزمات الطفل
 .1هل هناك منصات تواصل
اجتماعي أو إلكترونية لتقديم
الخدمات؟

 .2ماهي آلية تقديم الخدمة ؟ ورش
عمل ام جلسات فردية /جماعية
ام غيرها؟

 4التعاون مع الصحة في جلب االدوية من خارج المنطقة
تويتر  ,فيس بوك  ,انستقرام  ,سناب
نعم يوجد
المرجو
شات
ذكرها:
ايضا هنالك قناة تعليمية على التليجرام و
قروب واتساب للتواصل مع االمهات
وتقديم الدورات و االستشارات
ايضا برنامج زووم للتواصل و عقد
الدورات و االجتماعات .
تم تقديم الخدمات بشتى الصور
أخرى:
حيث تم تدريب االهالي على
انفراد على ايدي اخصائيات
متخصصات بذات المجال و
جماعيا من خالل عقد بعض
التدريبات كما تم تقديم العديد
من الدروات وورش العمل التي
ساهمت االمهات في تطبيقها
وتدريبهم على اعداد بعض

 .3مدة الخدمة التوعوية او
االرشادية او التأهيلية؟ الرسوم
الخاصة بذلك؟
 .4هل الخدمة التوعوية او
االرشادية يتم داخل الجمعية ام
عن طريق اطراف خارجية ؟
.5

.6
.7
.8

عدد االسر المخدومة حتى اآلن؟
هل هناك خطط لألسر؟ المرجو
ذكرها؟
هل الخدمة متوفرة لجميع االسر
ام فقط لفئة اإلعاقة التي تخدمها
الجمعية؟
هل الخدمة موجهه للوالدين معا ً
ام فقط لألم؟
المرجو ذكر الخدمة الموجهه
للوالدين معا ً او الخدمة الموجهه
لألم فقط ان وجدت؟

الوسائل المفيدة للطفل .
ال يوجد هناك مدة محدده و لكن الى ان يصل الوالدان لمرحلة الوعي الكامل بكيفية التعامل
مع طفلهما ايضا  ,الى ان يحصل الطفل على كامل الخدمات و االستفادة منها و ظهور ذلك
على سلوكياته و انماطه الشخصية .
عن طريق الجمعية حيث يتم تقديم الخدمات التوعوية واالرشادية اما عن طريق المقابالت
الشخصية او التواصل عبر برامج التواصل االجتماعي
أسرة 160
نعم ,
لجميع األسر المسجلة من ضمن قائمة مستفيدي جميعة نور نجران
نعم  ,للوالدين و العاملة المساعدة لألم و ايضا لمحيط الطفل .
عقد تدريبات لكل من يحيط بالطفل من إخوه وأخوات أو غيرهم ممن يقوم على رعاية
_الطفل
إقامة سلسلة دورات وورشات عمل تهدف لتمكين األهل من تدريب أطفالهم على
أكمل وجه
تحقيق الموازنة المالية لألهل بين احتياج أطفالهم وبين خدمات المراكز عن طريق
كوبونات وبطاقات مسبوقة الدفع

-

استحداث غرف جديدة في المقر كغرف العالج الطبيعي والتكامل الحسي والعالج بالفن
التشكيلي واللعب ،بعد تأهيل وتدريب الكادر في هذه المجاالت وتوفير الميزانية لهذه
الغرف
إقامة مركز لخدمات التشخيص والتقييم الشامل للطفل على المدى البعيد -

