واترلو

كتشنر

غويلف

غويلف

فيرغوس

كامبريج

كامبريج

500 Hallmark
Drive
Waterloo, ON
N2K 3P5

65 Hanson Ave
Kitchener, ON
N2C 2H6

c/o ErinoakKids
340 Woodlawn
Rd W #18 & 19
Guelph, ON
N1H 7K6

West End
Comm. Ctr
21 Imperial Rd.
S. Guelph, ON
N1K 1X3

160 St. David
St. S Fergus,
ON
N1M 2L3

887 Langs
Drive
Cambridge, ON
N3H 5K4

Chaplin Family
YMCA 250
Hespeler Rd
Cambridge, ON
N1R 3H3

مركز تنمية األطفال
(ذوي االحتياجات الخاصة)

مرحبا ً بكم!
يقدم فريق أطباء ومتطوعي وموظفي مرك ز  KidsAbilityالمتحمسين والموهوبين العالج لألطفال والشباب ذوي
االحتياجات الخاصة .فالخدمات تقدم في جميع انحاء منطقة واترولو وإقليم غويلف  -ولينغتون في مواقعه المتواجدة في
كامبريج وفيرغوس وغويلف وكتشنر و واترلو .يوفرمرك ز  KidsAbilityخدماته لألطفال والشباب الذين يعانون من
تحديات البدنية او التنموية او التواصلية منذ والدتهم وحتى إنهاء تعليمهم المدرسي.

البرامج والخدمات
يقدم مركز  ydilibdsdiKمجال واسع من خدمات العالج والدعم من خالل فريق محترف وعلى مستوي عالي من التدريب
والمعرفة ويكرس هذا الفريق اهتمامه على النمو السليم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
يي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االتصال المتزايد
التوحد – التدخل السلوكي المكثف
التوحد  -تحليل السلوك التطبيقي
المكفوفين -ضعيفي النظر
السمع عند األطفال الرضع  -فحص السمع ،عالج السمع شفويا
الخدمات الطبية
معالجة المريض بإعطائه عمال يدويا
العالج الطبيعي
الجلوس والتنقل
الخدمة االجتماعية
تقويم نطق اللغة
العالج من خالل اللعب



نقدر:





الطابع الفريد لكل طفل وحقه في إدراك إمكاناته الكاملة .
تشجيع العالقة الشمولية مع االسر وما يقدمون من حكم.
قوة العمل باالشتراك مع العائالت والشركاء والمانحين
والممولين .
ثقافة االحتراف والمعرفة واالبتكار والمسؤولية ممارسة تقرير
القدرة على التكيف في كل ما نقوم به.



بإمكان أي شخص أن يحيل أي طفل الى مرك ز  KidsAbilityباالتصال :
 6881151115أو الرقم المجاني 81112788868 :تحويلة 8881

رسالتنا:

يعمل مرك ز  KidsAbilityعلى
تشجيع األطفال والشباب من ذوي
االحتياجات الخاصة من إدراك
إمكاناتهم بشكل كامل.

