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 مستشفى تعلیمي تابع بالكامل لجامعة تورنتو

 
 2018 یولیو مراجعة آخر تاریخ
 
 
 Holland Bloorviewویب موقع عبر القائمة ھذه إلى الوصول یمكن

www.hollandbloorview.ca/ClientFamilyResources/FamilyResourceCentre 
 
 التوحد؟ طیف باضطراب المقصود ما

 في التغیرات بسبب ذلك ویحدث.  حولھم من العالم وتفسیر اآلخرین مع علالتفا في صعوبة یجدون) ASD( التوحد طیف اضطراب من یعانون الذین األطفال
 .الدماغ تطور طریقة

 آخرون یتحدث وقد. یریدونھ أو بھ یشعرون أو فیھ یفكرون عما للتعبیر الكلمات استخدام في صعوبة التوحد طیف باضطراب المصابین األطفال بعض یواجھ قد
: للغایة حساسون التوحد طیف باضطراب المصابین األطفال بعض.  النظراء أحد مع محادثة بدء أو اآلخرین مع عبالل في صعوبة یجدون ولكنھم بسھولة،
 األطفال یكرر قد. بالراحة للشعور الحواس من المدخالت من المزید إلى منھم البعض ویحتاج. یزعجھم أن یمكن قمیصھم لمس مجرد أو العادیة فاألصوات

 .والنظام الروتین یفضلون كما باألشیاء، مكثفة اھتمامات لدیھم ویكون الكلمات، أو الحركات التوحد طیف باضطرا من یعانون الذین

 فرید التوحد طیف باضطراب مصاب طفل كل. الحادة إلى الخفیفة من - المخاوف من مجموعة لدیھم یكون أن یمكن األطفال ألن" الطیف" كلمة استخدام یتم
 .الوقت بمرور تتغیر أن یمكن متنوعة تحدیات یواجھو قوة نقاط ولھ نوعھ، من

 اإلنترنت عبر المتاحة المعلومات

 
  أونتاریو في التوحد منظمة
    236 الداخلي الرقم 9592-246-416: الھاتف
 )تورنتو فرع( www.autismontario.com: الویب موقع
 . تورنتو في األحداث وعمل األمور ألولیاء الدعم وسائل یقدم كما بھ، المرتبطة والموارد التوحد طیف اضطراب حول معلومات ھذا الویب موقع یوفر
 

Autism Speaks 
 www.autismspeaks.orgموقع الویب: 

 یوم" و"دلیل لتحلیل السلوك التطبیقي". 100حول موضوعات مختلفة، بما في ذلك "مجموعة  یوفر ھذا الموقع مجموعات من األدوات المعلوماتیة
 
 )المرضى األطفال مستشفى( األطفال صحة حول

 ")Health A-Z(انتقل إلى " www.aboutkidshealth.caموقع الویب: 
 وابدأ التخطیط للخطوات التالیة.تعرف على اضطراب طیف التوحد 

  
 أونتاریو في أسبرجر جمعیة
 4037-651-416: الھاتف
 www.aspergers.ca: الویب موقع

 توفر ھذه الوكالة معلومات للعائالت والبالغین المصابین بمتالزمة أسبرجر.
 

Connectability 
 www.connectability.caموقع الویب: 

ل المعلومات على أوراق یوفر ھذا الموقع معلومات ألولیاء األمور واألطفال والشباب حول االحتیاجات الخاصة المختلفة، بما في ذلك اضطراب طیف التوحد.   وتشتم
 ة وصور مرئیة قابلة للتنزیل مجانًا. معلومات ولي األمر بلغات مختلفة ومقاطع فیدیو تعلیمی

 
 "للتوحد األمور أولیاء موارد مجموعة" - والشباب األطفال خدمات وزارة
  www.children.gov.on.ca: الویب موقع
 .التوحد طیف باضطراب بینالمصا األفراد بدعم المتعلقة الموارد من متنوعة مجموعة المجموعة ھذه توفر
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 "المجتمع موارد دلیل" - بلیس ساري مركز
  www.surreyplace.on.ca: الویب موقع
 .التوحد طیف اضطراب من یعانون الذین األفراد تدعم والتي تورنتو في الموجودة والبرامج الوكاالت الدلیل ھذا یسرد

 
 Parentbooks مكتبة
 8334-537-416: الھاتف
   www.parentbooks.ca: الویب موقع
 . الخاصة االحتیاجات ذوي من األطفال رعایة على تركز التي الرقمیة الفیدیو وأقراص الكتب من واسعة مجموعة تضم المكتبة ھذه
 

 التوحد طیف ضطرابا - المجتمعیة الوكاالت
 
  للتوحد جنیف مركز
  7877-322-416: الھاتف
  www.autism.net: الویب موقع
 لإلقراض ومكتبة صیفیة ومخیمات والراحة االجتماعیة للمھارات وبرامج األمور ألولیاء دعم ومجموعات األمور ألولیاء تثقیفیة عمل ورش الوكالة ھذه تقدم

 . ذلك إلى وما السلوك، حول واستشارات
 

 ) تورونتو في التوحد خدمات( - للتوحد أونتاریو برنامج
 2289 الداخلي الرقم 5141-925-416 :الھاتف
 /www.torontoautismservices.ca: الویب موقع
 الخدمات توفیر یمكن). عاًما 18 وحتى الوالدة سن من( التوحد بطیف المصابین لألطفال السلوك على القائم التدخل لبرامج فردیًا اتقییمً  الوكالة ھذه تقدم

 وإدارة التواصل على المجموعات تركز أن یمكن). ABA( التطبیقي السلوك تحلیل استخدام خالل من المھارات بناء على للمساعدة األفراد/  للمجموعات
 . الیومیة والمعیشة االجتماعیة والمھارات العاطفي والتنظیم لسلوكا

  الرقم على والشباب األطفال خدمات وزارة إلى مباشرةً  للتوحد أونتاریو برنامج حول العامة االستفسارات تقدیم یمكن***
 بھم الخاص الویب موقع زیارة خالل من أو 6790-327-416

www.children.gov.on.ca/htdocs/English/specialneeds/autism/index.aspx#  
 

 )تورونتو منطقة( التوحد لخدمات بلیس كیریز
  2000-537-416: الھاتف
   www.kerrysplace.org: الویب موقع
 .ذلك إلى وما السباحة، وبرامج الموسیقى ومجموعات للمراھقین االجتماعیة المھارات ومجموعات الوالدین واستشارات العائلیة للموارد مركًزا الوكالة ھذه توفر
 

 خدمات التدخل المبكر 
 

 )ةالمدرس قبل ما مرحلة في واللغة الكالم برنامج سابقًا( المبكرة القدرات
  ،"Community & People" ،"Children, Youth & Parenting" إلى انتقل( www.toronto.ca: الویب موقع

"Healthy Parenting" ،"Speech and Language(" 
 8255-338-416: الھاتف
 . المدرسة سن حتى لألطفال واللغة الكالم عالج خدمات الوكالة ھذه تقدم
 

 مركز ساري بلیس
 5141-925-416الھاتف: 

  www.surreyplace.on.caموقع الویب: 
 تعزز ھذه الوكالة التفاعالت بین موفري الرعایة واألطفال باإلضافة إلى تنمیة األطفال من خالل برنامج الرضع والطفولة المبكرة. 

 
 لتأھیل األطفال  Holland Bloorview مستشفى
 1105-782-416الھاتف: 

 لرعایة تقدم ھذه الوكالة دعم البرمجة التنمویة في المنزل من خالل خدمات تنمیة الرضع.  وھذه الخدمة مخصصة لألطفال غیر المسجلین في حضانة ا
 النھاریة أو المدرسة. 
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 تدخل المبكربرنامج ال -المركز المئوي للرضع واألطفال 
 246لرقم الداخلي  ا0200-935-416الھاتف: 

  www.cicc.caموقع الویب: 
خصصة نزل.  وھذه الخدمة متعزز ھذه الوكالة التفاعالت بین موفري الرعایة واألطفال باإلضافة إلى تنمیة األطفال من خالل برنامج التدخل المبكر المعتمد على الم

 لألطفال غیر المسجلین في الحضانة أو المدرسة. 
 

 والعائلة لألطفال EarlyON مراكز
 والمسجلة الرسمیة غیر المشاركة برامج
  www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre: الویب موقع
 .واألطفال األمور أولیاء بین التفاعالت خالل من للطفل األمثل النمو توفیر ھو الھدف یكون حیث اللعب على تعتمد تعلیمیة برامج المراكز ھذه تقدم
 "نبدأ دعونا" برامج
 6543-920-416: الھاتف
 . النمو في التأخر من یعانون الذین فاللألط واألطفال األمور أولیاء بین اجتماعي لعب مجموعة المراكز بعض تقدم

 
 برنامج الرضع األصحاء واألطفال األصحاء -الصحة العامة في تورونتو 

 7600-338-416الھاتف: 
 ،"Community & People"، "Children, Youth & Parenting" إلى انتقل( www.toronto.ca: الویب موقع

"Pregnancy & Parenting"، "Healthy Pregnancy"، "During Pregnancy"، "Prenatal Programs(" 
 یوفر ھذا البرنامج ممرضة و / أو زائر منزلي یساعد في دعم تنمیة الطفل.

 
 المدرسة

 
 المصطلحات الرئیسیة

 (IPRC)لجنة تحدید الھویة والتنسیب والمراجعة 
) ھي لجنة تتكون من ثالثة أشخاص على األقل، یجب أن یكون أحدھم مسؤوًال رئیسیًا أو مسؤوًال إشرافیًا في مجلس IPRCراجعة (لجنة تحدید الھویة والتنسیب والم

ثنائیًا فیھا، كما لتي یعد طفلك استاإلدارة. وتقرر لجنة تحدید الھویة والتنسیب والمراجعة ما إذا كان یجب تعریف طفلك على أنھ طفل استثنائي أم ال، مع تحدید المجاالت ا
ولیاء األمور التواصل مع توصي بالتنسیب المناسب للطفل. وتعقد اجتماعات لجنة تحدید الھویة والتنسیب والمراجعة مرة واحدة على األقل في كل عام دراسي. ویمكن أل

 مدیر طفلھم إلعداد لجنة، ویتم تشجیعھم على الحضور.
 

 (SEPRC)ص لجنة تنسیب ومراجعة برنامج التعلیم الخا
ضمان أن یكون األطفال في لجنة تنسیب ومراجعة برنامج التعلیم الخاص ھي لجنة من العاملین بالمدرسة تجتمع قبل دخول األطفال إلى مرحلة ریاض األطفال المبكرة. ل

برنامج التعلیم الخاص تقدیم توصیة لتنسیب الطفل لبرنامج أفضل مكان لتلبیة احتیاجاتھم من الیوم الذي یبدأون فیھ االلتحاق بالمدرسة، یمكن للجنة تنسیب ومراجعة 
یة والتنسیب والمراجعة التعلیم الخاص ذي الدعم المكثف، والذي یمكن للطالب المشاركة فیھ حتى الوقت الذي یمكن فیھ إجراء العملیة المتعلقة بلجنة تحدید الھو

(IPRC). 
 

 (IEP)خطة التعلیم الفردي 
) التي یتم تطویرھا بالتشاور مع أولیاء األمور. وھي تشمل: توقعات تعلیمیة IEPتم تحدیدھم على أنھم طالب استثنائیین في خطة التعلیم الفردي (یشارك األطفال الذین ی

 محددة، ومخطط لبرنامج التعلیم الخاص والخدمات التي سیتم تلقیھا.
 

 مواقع الویب المفیدة
 ")Parents"، "Special Education"(انتقل إلى  www.edu.gov.on.ca – وزارة التعلیم

  www.schooladvocacy.ca - الدعم المدرسي
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 رعایة األطفال
 

 خدمات األطفال في تورونتو
 البحث عن رعایة الطفل

 8888-338-416الھاتف: 
 support/-social-people/employment-www.toronto.ca/communityموقع الویب: 

 البحث عن أماكن رعایة أطفال تابعة لمدینة تورونتو في مجتمعك.
 خدمات لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة

 support/-social-people/employment-www.toronto.ca/communityالویب: موقع 
األطفال حول كیفیة دعم احتیاجات األطفال ذوي  إذا كان الطفل مسجالً في مكان رعایة أطفال تابع للمدینة، یمكن إتاحة مستشار للموارد لتوفیر التوجیھ لموظفي رعایة

 االحتیاجات الخاصة. تحدث مع مشرف رعایة األطفال حول ھذه الخدمة.
 إعانة رسوم رعایة األطفال

 support/-social-employmentpeople/-www.toronto.ca/communityموقع الویب: 
فال ذوو االحتیاجات الخاصة قد تكون المساعدة المالیة متاحة لمساعدة العائالت المؤھلة في التكلفة المرخصة لرعایة األطفال.  قد یكون أولیاء األمور و / أو األط

 .مؤھلین للحصول على إعانة ألغراض الرسوم، وقد یلزم الحصول على وثائق مكتوبة معینة
 

 الترفیھیة البرامج
 

 تورونتو ومتنزھات حدائق
 والتسجیل البرنامج معلومات
  www.toronto.ca/parks: الویب موقع
 المساعدة وتتاح. المحلي المجتمع مركز في أو الھاتف عبر أو اإلنترنت عبر التسجیل ویتم. العام مدار على والمخیمات الترفیھیة البرامج تورونتو مدینة توفر
 ".الترحیب سیاسة" خالل من العائالت لبعض المالیة
 والمتكاملة المعدلة الخدمات
   www.toronto.ca/parks/accessibility/index.htm: الویب موقع
  :الھاتف
 6183-395-416: وركی نورث
 4923-397-416: یورك وإیست تورنتو

 8746-394-416: یورك/  إتوبیكوك
 7760-396-416: سكاربورو

 . الخاصة االحتیاجات ذوي لألطفال إضافي دعم تقدیم على قادرة والمتكاملة المعدلة الخدمات تكون قد
 

 األطفال لتأھیل Holland Bloorview مستشفى
 نونوالف الموسیقى برامج
 3317 الداخلي الرقم 6220-425-416: الھاتف
  www.hollandbloorview.ca/musicandarts: الویب موقع
 . الخاصة االحتیاجات ذوي لألطفال والمرئیة البصریة الفنون وبرامج الموسیقى برامج توفر

 السباحة
 3539 الداخلي الرقم 6220-425-416: الھاتف
  www.hollandbloorview.ca/swim: الویب موقع
 .وعائالتھم اإلعاقة ذوي للسباحین السباحة برامج من مجموعة یوفر
 المجتمعیة سنویزیلین غرفة
 7049-422-416 الرقم بإعطاء قم منك، یطلب عندما. التاالتصا مشغل إلى للوصول 0511-855-800-1: الھاتف
  www.hollandbloorview.ca/snoezelen: الویب موقع
 .اللمسیة واألحاسیس اللطیفة واالھتزازات اإلضاءة وتأثیرات الموسیقى مع نوعھا من فریدة حسیة تجربة

 
 لتنوعا قریة
 7167-699-416: الھاتف
  www.varietyvillage.ca: الویب موقع
 .العام مدار على الترفیھیة والبرامج المعسكرات الترفیھي المرفق ھذا یقدم
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 الترفیھ تمویل ودلیل الشامل الترفیھ دلیل
https://hollandbloorview.ca/clientfamilyresources/familyresourcecentre/fun 

 
 الخاصة الخدمات دلیل
 

ABACUS 
  www.abacuslist.ca: الویب موقع
 .التطبیقي السلوك تحلیل خدمات بموفري قائمة ویوفر) ABA( التطبیقي لسلوكا تحلیل حول معلومات یوفر
 
 أونتاریو في الطبیعي العالج كلیة

 1173-214-416: الھاتف
  www.coto.org: الویب موقع
 . رقابةلل خاضعة مھنیة كلیة في أعضاء ھم الذین المھنیین المعالجین من قائمة یقدم
 

 السمع وعلم واللغة الكالم أمراض ألخصائیي أونتاریو رابطة
 3676-920-416: الھاتف
  www.osla.on.ca: الویب موقع
 . للرقابة خاضعة مھنیة كلیة في أعضاء ھم الذین واللغة الكالم أخصائیي من قائمة یقدم
 

Spirale 
  www.autismontario.com/spirale: الویب موقع
 .التوحد طیف اضطراب من یعانون الذین األفراد مع یعملون والذین للرقابة الخاضعین المھنیین من قائمة یوفر
 

Calypso 
  www.autismontario.com/calypso: الویب موقع
 .الخاصة االحتیاجات من ذلك وغیر التوحد طیف اضطراب من یعانون الذین لألفراد بالمخیمات قائمة یوفر
 

 األمور أولیاء دعم برامج
 

  أونتاریو في التوحد منظمة
 236 الداخلي الرقم 9592-246-416: الھاتف
  www.autismontario.com/toronto: الویب موقع
 .للعما وورش لعائلیةا داثألحوا لمحلیةا واردبالم التوصیل وإمكانیة األمور ألولیاء یةرشھ معد تعاومجم کالةولا ھذه توفر
 

 األطفال لتأھیل Holland Bloorview مستشفى
 6337 الداخلي الرقم 6220-425-416: الھاتف
  www.hollandbloorview.ca: الویب عموق
 .التوحد طیف باضطراب المصابین لفااألط ورم ءلیاألو معد تعاومجم کالةولا ھذه دمتق

 
Extend-A-Family 

 1317-484-416: الھاتف
 www.extendafamily.ca: الویب موقع
 ودوائر المحلیة بالموارد العائالت ربط األسرة لمنسقي یمكن. مجتمعھم في وغیرھم معاقین أطفال لدیھا التي العائالت بین عالقات خلق على الوكالة ھذه تساعد
 .العائلة دعم ومجموعات المضیفة والعائالت الصداقة

 
 للتوحد جنیف مركز
 7877-322-416: الھاتف
  www.autism.net: الویب موقع
 .اإللكتروني البرید عبر األمور بأولیاء االتصال إمكانیة إلى باإلضافة األمور ألولیاء شھریة دعم مجموعات الوكالة ھذه توفر
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 مستشفى تعلیمي تابع بالكامل لجامعة تورنتو

 األمور أولیاء مع التواصل برنامج - المجتمعیة وودجرین خدمات
 1311 الداخلي الرقم 6000-645-416: الھاتف
  www.woodgreen.com: الویب موقع
 لدیھم الذین األمور أولیاء نم یكونون المنزل زوار.  الخاصة االحتیاجات ذوي من أطفال لدیھم الذین الرعایة لموفري منزلیة زیارة برنامج الوكالة ھذه توفر
 .الخاصة االحتیاجات ذوي من طفل كذلك
 

  www.connectability.ca.الدعم بمجموعات شموالً  أكثر قائمة على للحصول الویب على Connectability موقع إلى الرجوع یرجى
 

 األبحاث
 
 )ATN( التوحد عالج شبكة
 )تورنتو في التوحد عالج شبكة( 5141-925-416: الھاتف
  /www.autismspeaks.ca/science-services-resources/science/autism-treatment-network: الویب موقع
 باضطراب المصابین والشباب األطفال رعایة تحسین على تعمل الشمالیة أمریكا أنحاء جمیع في والعائالت والباحثین األطباء من شبكة عن عبارة المنظمة ھذه
 ویقوم. المرضى األطفال ومستشفى بلیس ساري ومركز Holland Bloorview بین التعاون بمثابة تورونتو في التوحد عالج شبكة تعتبر. التوحد طیف
 .حدیثًا التوحد طیف باضطراب إصابتھم تشخیص تم الذین األطفال عن إكلینیكیة معلومات بجمع التوحد عالج شبكة سجل
 
  التوحد أبحاث مركز
  http://research.hollandbloorview.ca/ResearchCentresLabs/AutismResearchCentre: الویب موقع
 . وعائالتھم التوحد طیف باضطراب المصابین لألطفال الحیاة ونوعیة النتائج تحسین إلى تھدف مستمرة مبتكرة بحثیة برامج بعمل المركز ھذا یقوم
 

 التمویل
 

 )DTC( اإلعاقة ضریبة مانائت صندوق
 8281-959-800-1: الھاتف
  www.cra-arc.gc.ca: الویب موقع

ویل األمد الل شدید وطصندوق ائتمان ضریبي غیر قابل لالسترداد یمكن أن یقلل من مبلغ ضریبة الدخل الذي یدفعھ الشخص. یجب أن یكون لدى األطفال المؤھلین اخت
بمساعدة الطبیب.   في الوظائف الجسدیة أو العقلیة.  یمكن للشخص أیًضا التأھل للحصول على مخصصات إعاقة الطفل على أساس الدخل.   یجب إكمال ھذا النموذج

 یمكن تنزیل الطلب من الموقع. 
 
 ) RDSP( المسجلة اإلعاقة توفیرات خطة
 8281-959-800-1: الھاتف
  www.cra-arc.gc.ca: الویب موقع
 یمكن عام، وبشكل. بإعاقة المصاب للشخص األجل طویل المالي األمن توفیر على وغیرھم األمور أولیاء) RDSP( المسجلة اإلعاقة توفیرات خطة تساعد
 كان إذا. مسجلة إعاقة توفیرات خطة فتح كندا في مقیًما ویكون للعجز الضریبي االئتمان صندوق من لالستفادة مؤھالً  یكون عاًما 60 من أقل شخص ألي

 مزید على للحصول معھ تتعامل الذي المحلي البنك من استفسر. لھ مسجلة إعاقة توفیرات خطة عمل لھ القانوني الممثل أو األمر لولي یمكن قاصًرا، الشخص
 . المعلومات من

 
 ) ACSD( الشدیدة اإلعاقات ذوي لألطفال المساعدة
 0500-325-416: الھاتف
  www.children.gov.on.ca: الویب موقع
 األطفالب المرتبطة العادیة غیر التكالیف في للمساعدة وظیفیة، مشكالت من یعانون والذین سنة 19 عن أعمارھم تقل الذین اإلعاقة ذوي لألطفال شھریة عالوة
 تلك من االستفادة یمكن لكي) تقریبًا( دوالر 65،000 من أقل) الضرائب خصم قبل( السنوي الدخل إجمالي یكون أن ویجب. الخاصة االحتیاجات ذوي

 . طلب نموذج لطلب االتصال للشخص یمكن. لألسنان وعالج أدویة بطاقة تقدیم یتم مؤھالً، الطفل كان إذا. المساعدة
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 مستشفى تعلیمي تابع بالكامل لجامعة تورنتو

 ) SSAH( المنزل في اصةالخ الخدمات
 0500-325-416: الھاتف
   www.children.gov.on.ca: الویب موقع
 تعلقةم متطلبات أي توجد ال. سنة 19 عن أعمارھم تقل الذین الخاصة االحتیاجات ذوي لألطفال الشخصیة والتنمیة العائلیة لإلغاثة مخصص سنوي تمویل
 .الویب موقع من الطلب تنزیل ویمكن بالدخل،

 
 السلس مستلزمات منحة - أونتاریو سیلز إیستر
 314 الداخلي الرقم 8377-421-416: الھاتف
  www.easterseals.org: الویب موقع

 تزید لمدة عالجھ یمكن ال الذي البول بسلس اإلصابة إلى یؤدي مما مزمنة إعاقة من یعانون والذین ًماعا 18 إلى أعوام 3 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال
 تكلفة تعویض على المنحة ھذه تساعد. السلس ومستوى العمر حسب للتمویل مستویات ثالثة وھناك. المنحة ھذه على للحصول مؤھلین یكونوا قد أشھر 6 عن

 .الویب موقع من تنزیلھ ویمكن طبیبك، بمساعدة الطلب ھذا إكمال یجب. اتالمستلزم من وغیرھا الحفاضات
 

Access 2  
 8382-932-416الھاتف: 

  www.access2card.caموقع الویب: 
 الجذب وأماكن السینمائیة المسارح بعض في المدعوم للشخص الخصم أو المجاني الدخول من إما باالستفادة اإلعاقة ذوي لألشخاص Access 2 بطاقة تسمح
 . الویب موقع من الطلب تنزیل ویمكن صحیة، رعایة أخصائي من بمساعدة الطلب ھذا إكمال یجب.  معالجة رسوم وھناك. كندا أنحاء جمیع في
 

 الداعم الشخص لمساعدة TTC بطاقة
 3030-393-416: الھاتف
  www.ttc.ca: الویب موقع
 طبیبك، بمساعدة الطلب ھذا إكمال یجب.  العام النقل وسائل في معاق لشخص المصاحب المساند للشخص المواصالت رسوم من باإلعفاء البطاقة ھذه تسمح
 .الویب موقع من تنزیلھ ویمكن

 
 العائلة لدعم Holland Bloorview صندوق
 6303 الداخلي رقمال 6220-425-416: الھاتف
 www.hollandbloorview.ca: الویب موقع
 في العائالت یدعم أن ویمكن. الضغوط تحت الواقعة أو انتقالیة فترة من تعاني التي Holland Bloorview في للعائالت المالي الدعم الصندوق ھذا یقدم

Holland Bloorview البدنیة السالمة على التمویل تأثیر كیفیة إلى القرارات تستند.  الراحة أو األدویة أو الحیاتیة والمھارات الترفیھ برامج أو المعدات أو 
 .للعائلة المالیة والحاجة لألسرة العاطفیة والرفاھیة للعمیل،

 
 الخاصة االحتیاجات لذوي التخطیط مجموعة من ضریبیة نصائح
  www.specialneedsplanning.ca: الویب موقع

 
 التمویل طلبات في والمساعدة الراحة برامج

 
Respiteservices.com  

 6317-322-416: الھاتف
   www.respiteservices.com: الویب موقع
 توفر وھي. الصیفیة والمخیمات والترفیھ الراحة خیارات حول معلومات توفیر ویمكنھا الراحة، مجال في عمال على العثور في العائالت الوكالة ھذه تساعد
 . الحادة اإلعاقات ذوي من لألطفال للمساعدة التمویل وطلبات المنزل في الخاصة الخدمات استكمال في للمساعدة المالي والدعم العمل ورش

 
 
 
 

 



8 
 

 

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 

T 416 425 6220 6591 425 416 الفاكس 2440 363 800 الھاتف www.hollandbloorview.ca 
 

 مستشفى تعلیمي تابع بالكامل لجامعة تورنتو

 الذھنیة اإلعاقة - المجتمعیة الوكاالت
 

 مركز ساري بلیس
 5141-925-416الھاتف: 

 www.surreyplace.on.caموقع الویب: 
لخدمات، واالستشارات السلوكیة، والتدخل المبكر، واالستشارات توفر ھذه الوكالة الخدمات لألطفال والعائالت والبالغین الذین یعانون من إعاقات ذھنیة، مثل تنسیق ا

 المھنیة، واستشارات الكالم.
 
 

Community Living Toronto 
 3220-426-647الھاتف: 

 www.cltoronto.caموقع الویب: 
ذوي اإلعاقات الذھنیة.  یمكن أن تتضمن الخدمات دعم أولیاء األمور واستشارات السلوك وإدارة المنزل ووسائل تقدم ھذه الوكالة الخدمات لألطفال والعائالت والبالغین 

 .Lawsonو Ennerdaleدعم األخوة. یتم تقدیم برامج راحة في أیام األسبوع / عطالت نھایة األسبوع من خالل موقعي 
 

Youth Link 
 1773-967-416الھاتف: 

  www.youthlink.caموقع الویب: 
 ات دعم أولیاء األمور.توفر ھذه الوكالة الدعم للشباب ذوي اإلعاقات الذھنیة وعائالتھم.  یمكن أن تشتمل الخدمات على خدمات دعم العائلة واالستشارات ومجموع

 
(DSO) Developmental Services Ontario 

 3858-372-855-1الھاتف: 
 www.dsontario.caموقع الویب: 

 عاًما. 16ل عندما یبلغ الطفل تساعد ھذه الوكالة البالغین ذوي اإلعاقات الذھنیة وعائالتھم على الوصول إلى الخدمات في مجتمعاتھم. یمكن للعائالت بدء عملیة التسجی
 

 )ADHD( الحركة وفرط االنتباه وقصور التعلم تصعوبا - المجتمعیة الوكاالت
 
 )إنتیغرا برنامج( الطفل تنمیة معھد
 8055-486-416: الھاتف
  www.childdevelop.ca: الویب موقع
 الصداقة ومجموعات والعائلیة الفردیة االستشارات الخدمات تشمل أن یمكن عاًما؛ 18و أعوام 8 بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال خدمات البرنامج ھذا یوفر
 .الصیفیة والمخیمات التعلیمیة العمل وورش

 
 تورونتو فرع - أونتاریو في التعلم صعوبات جمعیة

 1680-229-416الھاتف: 
 www.ldatd.on.caموقع الویب: 

 مجموعة متنوعة من البرامج لألطفال والعائالت مثل مجموعات المھارات االجتماعیة وورش عمل التدریس وورش العمل التعلیمیة.توفر ھذه الوكالة 
 
 
 
 

 تعد ألغراض المعلومات فقط.ھذه الموارد  عند قراءة قائمة الموارد ھذه، یرجى مالحظة أنھ قد ال تسري جمیع الخدمات والموارد، ویمكن أن یكون لھا أوقات انتظار مختلفة. وأیًضا،
 *Holland Bloorview*تم جمع ھذه القائمة من قبل أخصائیین اجتماعیین مشاركین في برنامج تنمیة الطفل في 


