
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األطفال حياة وجودة الصحة لتحسين الواقع أرض على الفعلية والتجارب االستجمامية واألنشطة المهارات بناء أنشطة تستخدم واالنتقالية واالسترخائية الحياتية المهارات إن
 األنشطة في والمشاركة بأنفسهم بالمهام القيام كيفية تعلم لهم يتسنى حتى األهداف تحقيق نحو قُُدًما الُمضي في الشباب تساعد خدماتنا إن .الخاصة االحتياجات ذوي والشباب

 .والمجتمعية المنزلية

 
 الحياتية؟ المهارات هي ما

 
 الحياتية المهام إلدارة العمالء إعداد على تعمل الحياتية المهارات إن

 :المثال سبيل على ومنها مختلفة مجاالت في اليومية
 الذات إدارة 
 والصداقات االجتماعية المهارات 
 المجتمعية المشاركة 
 االسترخائية أو الترفيهية األنشطة 

 والتطوع للتوظيف االستعداد 

 بالخدمة؟ المستهدفة الفئة ما

 

 :يلي بما يتسمون الذين العمالء

 (الثانوية المرحلة في يزال ال كان إذا 21) عاًما 18-7 من سن في 
 إعاقة من يعاني 
 أهداف تحديد على قادر 
 الحياتية المهارات تعلم في يرغب 

 الترفيهية األهداف تحديد تعلم في يرغب 

 فريقنا؟ أعضاء هم من

 

 العالجي االستجمام اختصاصيو 
 العالجي االستجمام اختصاصيو مساعدو 
 المهني العالج اختصاصيو 

 المهني العالج اختصاصيو مساعدو 
 الحياتية المهارات مدربو 

 الشباب استشاريو 
 السريرية الرعاية مساعدو 

 نقدمها؟ التي الخدمات ما

 

 الفردي الهدف تعيين 

 على والتدرب للتعلم فرد إلى فرد من فرق في العمل 
 جديدة مهارات

 المهارات بناء ومجموعات عمل ورش 

 االجتماعية والموارد بالبرامج االرتباط 

 عليها؟ العمالء يعمل التي األهداف أنواع ما
 والطهي الوجبات إعداد طرق على التعرف 
 األموال استخدام كيفية تعلم 
 المجتمعية االستجمامية األنشطة في المشاركة 
 صداقات تكوين مهارات على التعرف 

 العامة النقل وسائل استخدام كيفية على التعرف (،حافالت/الحافالت/األنفاق مترو مثل Wheel trans) 
 مهام أو مناصب في للتطوع االستعداد 
 نفسك على باالعتماد للعيش االستعداد 

 المهيأ االستجمام جهاز إلى الوصول 
 

 مطلوبًا شخص إلى شخص من الدعم كان إذا. الطبية أو السلوكية باالحتياجات يتعلق فيما شخص إلى شخص من الدعم تقدم ال الخدمة هذه أن مالحظة الرجاء

 .لذلك الالزمة بالترتيبات القيام مسؤولية يتحملون العميل/الرعاية مقدمو فإن الخدمة، تلقي أثناء

 
 

 
 

: الرقم على االتصال يُرجى جيد، بشكلٍ  لك الخدمة هذه مالءمة من وللتأكد المعلومات، من المزيد على للحصول

 مواعيد حجز أو الذاتية لإلحالة 6044. الداخلي بالرقم االتصال أو 6208 الداخلي الرقم 6220-425-416

 .واالنتقالية واالستجمامية الحياتية بالمهارات خاصة

 

 

 

 
 الحياتية والمهارات واالستجمام االنتقاالت – اإلحالة معيار

 المجتمعية الخدمات
 

 
 

 

 hollandbloorview.ca/referrals: العنوان على اإلنترنت عبر الموجود اإلحالة نموذج استخدام الرجاء
 لتأهيل األطفال Holland Bloorviewمستشفى 

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8  
T 416 425 6220 6591 425 416 الفاكس   363800 2440 الهاتف 

www.hollandbloorview.ca 

 مستشفى تعليمي تابع بالكامل لجامعة تورونتو

http://www.hollandbloorview.ca/

