
ينبغي عمله؟ الذي  ما 
 من يوم األثنين الي الجمعة من الساعه ٨ صباحا الي٥

لألستشارة ميعاد  علي  معنا  .مساءا)الساعه١٧(واتفق 

تليفونيا برقم : ٠٣١٦٤٦٨٢٢٢٤ بنا  اتصل 

la_vida@a1.net : البريد االلكتروني

الطلب : تقديم 
الحي محل سكنك او  المدينة  ادارة  المبكرة في  الرعاية   تقديم طلب 

.ونحن نرشدك بكل سرور في هذا األمر

التكاليف :
المالية الموارد  من  )مقاطعة(اشتيرمارك  محافظة   تتحملها 

المعوقين لمساعدة                      المخصصة 

النشئ او رعاية 

الشخص ١٠%من يتحمل  االعباء عن االسرة  تخفيف  الي   وبالنسبة 

ليف لتكا .ا
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جمعية مبادرة الوالدين

للدعم المبكر المتعلق بالنظر لتحقيق امكانية التنقل
وللدعم المبكر العام

ولتخفيف االعباء عن االسرة

جمعية مبادرة الوالدين



نحن؟ من 
المبكرة مع دراسة الرعاية  دبلوم  الحاصلين علي   نحن فريق من 

الميالد وحتي البصر من  العمي وضعيفي  االطفال  لدعم   اضافية 

السادسة في سن  بالمدرسة   .االلتحاق 

العائلة العبء عن  تخفيف  المتخصصين في  اخر من  فريق  .وايضا 

في : يتمثل  عملنا 
مع الهدف  والمحدد  وعقليا  ونفسيا  جسمانيا  المتكامل  الداعم    العمل 

المبكرة الرعاية  المنزل او في مقر  .ابنك في 

االسرة وارشاد   .متابعة 

االخري المجاالت  في  المتخصصين  مع  المشترك  .العمل 

 الوصول لالهداف يعني دائما ان نسير معا„
الطريق “.علي 

تخفيف االعباء عن االسرة :

ماذا يعني تخفيف االعباء عن االسرة ؟
لجميع باشتيرمارك  الخاص  االعاقة  لقانون  طبقا  المساعدة   تقديم 

الميالد وحتي سن ٦١ سنة المعاقين من 

والمرافقة والعناية  الدعم  توفير 

االقارب الوالدين وباقي  العبء عن  تخفيف 

معينة ايام  او  معينة  لساعات  منه  االستفادة  يمكن 

المعتاد الوسط  ادارة حياة مستقلة بقدر االمكان في  الهدف هو 

ونرافق طفلك„ نرافقك  “نحن 

لتحقيق النظر  بحاسة  المتعلق  المبكر     الدعم 
العام المبكر  التنقلوالدعم   امكانة 

للطفل:  بالنسبة 
النظر والسمع واللمس والشم الحواس حاسة   دعم كل مجاالت 

.والتذوق

 دعم خاص لحاسة النظر او القدرة علي االبصار التي مازالت

متوافرة

االتجاه التنقل وادراك  التدريب علي 

قدر ممكن الذات القصي  باالعتماد علي  المتعلق  االرشاد 

بالمدرسة وااللتحاق  الحضانة  لمرحلة  االعداد 

لك: بالنسبة 
للوالدين واالستشارات  المعلومات  تقديم 

العالجي التربوي  المجال  في 

بالطفل المحيط  الوسط  تشكيل  في 

االلعاب وتنظيم  اللعب  اختيار  في 

الجمعية التواصل مع االباء واالمهات االخرين عن طريق 

بهم الخاص  للوضع  الوالدين طبقا  مرافقة ودعم 


