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 لتأهيل األطفال Holland Bloorviewمستشفى 
150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8 

 800-363-2440 الرقم المجاني: 416-425-6220 الهاتف:
البريد اإللكتروني:  416-425-6591 الفاكس:

info@hollandbloorview.ca 
 

www.hollandbloorview.ca 

لتأهيل  Holland Bloorviewنبذة عن مستشفى 

 األطفال
 

لتأهيل األطفال يخلق عالًما من الفرص  Holland Bloorviewمستشفى 
من خالل دعم األطفال والشباب الذين يعانون من إعاقات، أو تعقيدات طبية، 

هو األفضل بين  Holland Bloorviewأو أمراض، أو إصابات. مستشفى 
مستشفى أبحاث كندي تابع بالكامل لجامعة تورنتو ويخدم ما يزيد على  40

بخبرته في  Holland Bloorviewعائلة سنوي ًا. يشتهر مستشفى  7,500
الشراكة مع العمالء والعائالت لتوفير رعاية استثنائية بفضل تقديمه خدمات 

٪ في 100المرضى الداخليين والخارجيين، وهو المنظمة الوحيدة التي تحقق 
شركة استطالعين متتاليين للجودة من مؤسسة االعتماد الكندية. تعد 

Holland Bloorview  وهو عبارة لتحالف صحة األطفالعضًوا مؤسًسا ،
عن مجموعة من أولياء األمور الذين يعملون على وضع منهج أفضل من 

حيث الجودة واالتساق والتعاون فيما يتعلق بالعناية بصحة األطفال ويتمحور 
علومات حول العناية باألطفال والشباب واألسر. للحصول على مزيد من الم

أو االتصال عبر  hollandbloorview.caأو للتبرع، يرجى زيارة 
Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn  ومدونة أولياء
 .BLOOMاألمور 

 
 
 

 

 معلومات التسجيل
 

 Hollandتقام جميع الفعاليات المتعلقة باألسرة في مستشفى  •
Bloorview لتأهيل األطفال 

 جميع الفعاليات المذكورة في هذا الكتيب مجانية •

عند إصدار مستقال ً كل فعالية من هذه الفعاليات تستلزم تسجياًل  •
 المنشورات

بالرغم من أنه بإمكان أي شخص حضور الفعالية المتعلقة باألسرة  •
 هذه، فإن أولياء األمور ومقدمي الرعاية ممن لديهم

 أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة لهم األولوية في التسجيل

 ور الفعاليات المتعلقة باألسرة محدودعدد المقاعد المتاحة لحض •

يرجى االطالع على أوصاف الفعاليات عبر اإلنترنت لمعرفة  •
 التفاصيل

 
 الرجاء مالحظة ما يلي: 

 . يلزم التسجيل المسبق في الفعالية
لالطالع على األوصاف الكاملة للفعالية األسرية ومعلومات التسجيل، 

 انتقل إلى:
www.hollandbloorview.ca/familyevents 

 

   معلومات رعاية األطفال

Ronald McDonald Playroom 
 

من  محدودتتوفر رعاية األطفال داخل الموقع الخاضعة لإلشراف لعدد 
 شهًرا أو أكبر. 30األطفال ممن يبلغ عمرهم 

  باب التسجيل في غرفة األلعاب لمدة أسبوعين ويومين قبل ُيفتح
 48تاريخ إقامة كل فعالية من الفعاليات، وُيغلق قبل بدء الفعالية بـ 

 ساعة.

  ال يتم تأكيد حجز األماكن في غرفة األلعاب إال بعد إكمال مكالمة
تلقي الطلبات عبر الهاتف. )يلزم تلقي طلب لكل فعالية من 

 يمكن استقبال األطفال غير المسجلين بالغرفة(.الفعاليات وال 

  في  شهًرا 30األصغر من هذه المرة، ال يمكن استقبال األطفال
 غرفة األلعاب أو في األحداث الخاصة.

  الرجاء االتصال بـDaniel Scott على الرقم 
، لمناقشة احتياجات 3438، الرقم الداخلي 416-425-6220 

 األلعاب. طفلك وللتسجيل في منطقة غرفة
 

 برنامج دعم األخوة
يستهدف هذا البرنامج إخوة األطفال المعاقين ممن تتراوح أعمارهم من 

عاًما، ويتم تقديمه في نفس الوقت في شكل ورش عمل. لمزيد  18إلى  7
من المعلومات، يرجى االتصال عبر 

siblingsupport@hollandbloorview.ca 
 

لالطالع على معلومات  مركز موارد األسرة عبر اإلنترنتتفضل بزيارة 
حول رعاية األطفال، والتعليم، واألعمال الممتعة التي يمكن القيام بها، 

 وبرامج العناية بالراحة، والتمويل.
www.hollandbloorview.ca/resourcecentre 
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 ورش العمل الخاصة باألسرة
 
يقدم مركز موارد مؤسسة البقالة ورش عمل غنية بالمعلومات وذات 
صلة بالعمالء الذين يعانون من بعض اإلعاقات وأسرهم. ويرحب 

 المركز بحضور كافة أفراد المجتمع.

 
: تستلزم جميع ورش العمل التسجيل عبر اإلنترنت عبر

www.hollandbloorview.ca/familyevents 
 

 :إذا كانت لديك أسئلة عن ورش العمل، فيرجى االتصال على
 

 6348، الرقم الداخلي (416) 425-6220: الهاتف
: اإللكترونيالبريد 

resourcecentre@hollandbloorview.ca 
 
 

نصائح ألولياء األمور حول األلعاب ووسائل التواصل : ورشة العمل
 االجتماعي
 مساء 8-6|  2019مارس  21الخميس 

 
 باضطراب طيف التوحدحوار أولياء األمور حول األطفال المصابين 

 مساء 8-6|  2019أبريل  4الخميس 
 

حوار أولياء األمور حول األطفال ذوي االحتياجات الخاصة المصابين 
 بشلل دماغي

 مساء 8-6|  2019أبريل  17األربعاء 
إنها فرصة ألولياء األمور للمشاركة، والتعلم، ودعم أولياء األمور 

وجميع ( CP)اآلخرين ممن لديهم أطفال يعانون من الشلل الدماغي 
 .اإلعاقات البدنية األخرى

على الرقم  :Susan Cosgroveلمزيد من المعلومات، تواصل مع 
 3498، الرقم الداخلي  6220–425 (416)

 scosgrove@hollandbloorview.ca :البريد اإللكتروني

 
 يحلم بها طفلك توفير الحياة التي: ورشة العمل

 مساء 12–صباًحا 9:30|  2019أبريل  27السبت 
 

 حوار أولياء األمور حول األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد
 مساء 8-6|  2019مايو  2الخميس 

 
 اإلخوة وأولياء األمور: ورشة العمل

 مساء 8-6 | 2019مايو  28الثالثاء 
 

 حوار أولياء األمور حول األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد
 مساء 8-6|  2019يونيو  6الخميس 

 
 العناية الالزمة لمقدمي الرعاية: ورشة العمل

 مساء 8-6|  2019يونيو  12األربعاء 
 
 
 

 

 المدرسةقانون التعليم والدفاع عن حقوق الطفل داخل : ورشة العمل
 مساء8-6 |  2018أكتوبر  22االثنين 

 
 حوار أولياء األمور حول األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

 مساء 8-6|  2018نوفمبر  1الخميس 

 
 الجنسانية والهوية الجنسية والعالقات الحميمية : ورشة العمل

 مساء 8-6|  2018نوفمبر  21األربعاء 

 
 األطفال المصابين باضطراب طيف التوحدحوار أولياء األمور حول 

 مساء 8-6|  2018ديسمبر  6الخميس 

 
ومجموعة ( RDSP)خطة توفيرات اإلعاقة المسجلة : ورشة العمل

Wills & Estates  
 مساء  8:30-6| 2018ديسمبر  10االثنين 

 
 حوار أولياء األمور حول األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

 مساء 8-6|  2019يناير  3الخميس 

 
 معرض معلومات حول أساليب الراحة واالستجمام والمهارات الحياتية 

 مساء 2–صباًحا 10|  2019يناير  12السبت 

 
 حوار أولياء األمور حول األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

 مساء 8-6|  2019فبراير  7الخميس 
 

االحتياجات والخدمات إعداد رسوم معلوماتية لدعم : ورشة العمل
 والرعاية
 مساء 8:30-5:30|  2019فبراير  26الثالثاء 

 
 حوار أولياء األمور حول األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

 مساء 8-6|  2019مارس  7الخميس 

 
 
 حوار أولياء األمور حول:

 اضطراب طيف التوحد واإلعاقات النمائية األخرى
 
إنها فرصة ألولياء األمور للمشاركة، والتعلم، ودعم أولياء األمور اآلخرين 

واإلعاقات ( ASD)ممن لديهم أطفال يعانون من اضطراب طيف التوحد 
 .النمائية األخرى

 
 .يلزم التسجيل للتمكن من حضور جميع حوارات أولياء األمور

ألمور، يرجى للحصول على المزيد من المعلومات حول حوارات أولياء ا
 :Susan Cosgroveالتواصل مع 

 
 3498، الرقم الداخلي (416) 425-6220 :الهاتف

 scosgrove@hollandbloorview.ca: البريد اإللكتروني

 
 

 :توجد فيما يلي قائمة بالفعاليات المتعلقة باألسرة حسب التاريخ ومميزة باأللوان حسب النوع
 ،محادثات أولياء أمور األطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد وغير ذلك من اإلعاقات النمائية األخرى، ورشة عمل خاصة باألسرة

 األمور بشأن األطفال المصابين بالشلل الدماغي وغيرها من اإلعاقات البدنية األخرىحوار أولياء 

http://www.hollandbloorview.ca/familyevents
mailto:resourcecentre@hollandbloorview.ca

