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 المعلومات المتاحة عبر اإلنترنت

 
Autism Ontario - www.autismontario.com 

 ل موضوعات مثل المدرسة والدعم وعمليات االنتقال والتدخالت وما إلى ذلكالتي تحتوي على مقاالت وندوات ويب حو" بوابة التعليم"الوصول إلى 

 

Autism Speaks  - www.autismspeaks.org  

 يات النوم والدعم وما إلى ذلكوالتدريب على استخدام المرحاض وإستراتيج( ABA)مجموعات أدوات إعالمية حول مواضيع مثل تحليل السلوك التطبيقي 

 

Geneva Centre for Autism - www.elearning.autism.net/en  

 ندوات اإلنترنت بشأن موضوعات مثل االتصاالت والسلوكيات الحسية والمرئيات والسلوكيات وما إلى ذلك

 
Connectability – www.connectability.ca 

 .  مقاالت بلغات مختلفة ومقاطع فيديو تعليمية ومرئيات قابلة للتنزيل مجانًا

 

AboutKidsHealth (SickKids) - www.aboutkidshealth.ca  
 . ت صحية مختلفة بلغات متعددةمعلومات صحية حول موضوعا

  

Parentbooks Bookstore - www.parentbooks.ca   

 . مجموعة واسعة من الكتب لموفري الرعاية واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 

 اضطراب طيف التوحد -التمويل 
 

Ontario Autism Program (OAP) 
 oap@ontario.ca: عنوان البريد اإللكتروني  4530-444-888-1 : الهاتف

  wwtoirw.no/eoap/wwtoirw-outrms-eiwaios....: موقع الويب

يمكن استخدام الميزانية للوصول إلى خدمات مثل عالج . عاًما 18مصاب بمرض اضطراب طيف التوحد وعمره أقل من  لألسر التي لديها طفل" ميزانية الطفولة"

 والرعاية قصيرة األمد، والوسائل التقنية المساعدة وما إلى ذلك  ، وعلم أمراض التخاطب، والعالج المهني، وتدريب موفري الرعاية،(ABA)تحليل السلوك التطبيقي 

  على المساعدة إلكمال نماذج برنامج للحصولOAP  أو للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام ميزانيتك، اتصل بـ/ و: 

 Autism Ontario – 340الرقم الداخلي  7789-472-800-1 : الهاتف :استكشاف الخدمات 

 www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation:  موقع الويب 

 

 اضطراب طيف التوحد -الوكاالت المجتمعية 
 

Geneva Centre for Autism 
 www.autism.net: موقع الويب  513الرقم الداخلي  7877-322-416 : الهاتف

. لنوم، وما إلى ذلكدعم العمل االجتماعي، ومجموعات الدعم وورش العمل التعليمية حول موضوعات مثل السلوكيات، وإستراتيجيات تناول الطعام، وإستراتيجيات ا

واالستشارات السلوكية، والتشاور حول اللغة  برامج الرسوم مقابل الخدمة، بما في ذلك مجموعات بناء المهارات، وبرامج الرعاية قصيرة األمد، والمعسكرات،

 والتخاطب، وما إلى ذلك  

 

Kerry’s Place Autism Services  
 www.kerrysplace.org/support-and-services/toronto-region: موقع الويب  2000-537-416 : الهاتف

معظم البرامج موجهة نحو . مركز موارد األسرة، واستشارات موفري الرعاية، ومجموعات المهارات االجتماعية للمراهقين، وبرامج الموسيقى والسباحة وما إلى ذلك

 .الشباب والبالغين
 

 

http://www.autismontario.com/
http://www.autismspeaks.org/
http://www.elearning.autism.net/en
http://www.connectability.ca/
http://www.aboutkidshealth.ca/
http://www.parentbooks.ca/
mailto:oap@ontario.ca
http://www.ontario.ca/page/ontario-autism-program
http://www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation
http://www.autism.net/
http://www.kerrysplace.org/support-and-services/toronto-region
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 دعم موفري الرعاية والتعليم 
 

 منظمة التوحد في أونتاريو 

  www.autismontario.com/chapters/toronto:  موقع الويب  340الرقم الداخلي  7789-472-800-1 : الهاتف

www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation (“استكشاف الخدمات”) 

 Ontario Autismالمساعدة للعثور على الخدمات المحلية ودعم األسر في الوصول إلى برنامج . ورش العمل التثقيفية واألحداث المجتمعية ومجموعات الدعم

Program (OAP). 

 

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
  www.hollandbloorview.ca: موقع الويب   6220-425-416 : الهاتف

 سرةمجموعات دعم الوالدين وبرنامج معلم األ. يتم تقديم ورش عمل تثقيفية حول موضوعات مثل التدخالت، والمدرسة، والدعم، واستكمال نماذج التمويل وما إلى ذلك

 .من خالل مركز موارد األسرة

 

Surrey Place – Wellness Program 

 5437-575-833-1: الهاتف

   /www.surreyplace.ca/education-and-training-wellness-2: موقع الويب

 .وعات مثل التدخالت والرعاية قصيرة األمد وكيفية ملء نماذج التمويل وما إلى ذلك في مختلف أرجاء تورنتوورش عمل تثقيفية حول موض

 

Extend-A-Family 
 www.extendafamily.ca: موقع الويب  1317-484-416 : الهاتف

 .تورونتو مجموعات دعم موفري الرعاية في جميع أنحاء

 

Woodgreen  

  www.woodgreen.org: موقع الويب  1311الرقم الداخلي  6000-645-416 : الهاتف

 .  "Parent Outreach Program"مجموعات دعم موفري الرعاية في جميع أنحاء تورونتو وبرنامج الزيارة المنزلية الذي يطلق عليه 

 

 www.connectability.ca. للحصول على قائمة أكثر شمواًل بمجموعات الدعم Connectabilityجى الرجوع إلى ير

 

 مجموعات دعم األشقاء
 

Young Carers Program 

 www.ycptoronto.com :ع الويبموق  1666-364-416:  الهاتف

 . عاًما ممن لديهم أشقاء من ذوي االحتياجات الخاصة 18برامج عالجية وترفيهية لألطفال دون سن 

 

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 

  www.hollandbloorview.ca: موقع الويب  6220-425-416 : الهاتف

 . عاًما والذين لديهم أشقاء من ذوي االحتياجات الخاصة 18أعوام و 7مجموعة دعم شهرية لألشقاء لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 الرعاية قصيرة األمد
 

Respiteservices.com  
   www.respiteservices.com: موقع الويب  1اخلي الرقم الد 6317-322-416 : الهاتف

مساعدة األسر على ملء نماذج . دعم األسر للعثور على أخصائيي الرعاية قصيرة األمد، وبرامج الرعاية قصيرة األمد، واالستجمام والمخيمات في جميع أنحاء تورونتو

 . ة بالمقاطعةالتمويل الخاص

 

 

 

 

https://www.autismontario.com/chapters/toronto
http://www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation
http://www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation
http://www.hollandbloorview.ca/
http://www.surreyplace.ca/education-and-training-wellness-2/
http://www.extendafamily.ca/
http://www.woodgreen.org/
http://hollandbloorview.ca/ClientFamilyResources/FamilyResourceCentre/Fun
http://www.ycptoronto.com/
http://www.hollandbloorview.ca/
http://www.respiteservices.com/
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 خدمات ما قبل المدرسة  -الوكاالت المجتمعية 
 

Toronto Public Health - Early Abilities  

   www.toronto.ca/speech-and-language: موقع الويب 8255-338-416 : الهاتف

 .تتاح الموارد التعليمية على موقع الويب. طفال حتى سن المدرسة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء تورونتوخدمات التخاطب واللغة لأل

 

 لألطفال واألسرة EarlyONمراكز 

  www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre: موقع الويب

تقدم بعض المراكز برنامًجا . أعوام 6برامج مجانية غير رسمية ومسجلة لموفري الرعاية المسجلين واألطفال في مواقع مختلفة عبر تورونتو لألطفال حتى عمر 
 .(6543-920-416 )لألطفال الذين يعانون من تأخر في النمو  "Let’s Get Started"متخصًصا يسمى 

 

Surrey Place – Infancy and Early Childhood Program 

 .  5437-575-833-1: الهاتف

 www.surreyplace.ca/programs-services/developmental-disabilities/infancy-and-early-childhood-program: موقع الويب

هذا البرنامج مخصص لألطفال غير المسجلين في دور الرعاية النهارية أو في . مويةالدعم داخل المنزل لموفري الرعاية الذين لديهم طفل لديه احتياجات دعم تن

 . المدرسة

 

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital – Infant Development Program 

 1105-782-416: الهاتف
    www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/early-learning-and-development-infant-development-program:موقع الويب

هذا البرنامج مخصص لألطفال غير المسجلين في دور الرعاية النهارية أو في  .الدعم داخل المنزل لموفري الرعاية الذين لديهم طفل لديه احتياجات دعم تنموية

 . المدرسة

 

 برنامج التدخل المبكر -المركز المئوي للرضع واألطفال 

 www.cicc.ca/early-intervention: موقع الويب  0200-935-416 : الهاتف

هذا البرنامج مخصص لألطفال غير المسجلين في دور الرعاية النهارية أو في . عم داخل المنزل لموفري الرعاية الذين لديهم طفل لديه احتياجات دعم تنمويةالد

 . المدرسة

 
 برنامج الرضع األصحاء واألطفال األصحاء -الصحة العامة في تورونتو 

 7600-338-416: الهاتف

    www.toronto.ca/healthy-babies-healthy-children-hbhc-program: موقع الويب

 . المنزليين التحدث بلغات مختلفةأعوام، ويمكن للزوار  3هذا البرنامج مخصص لألطفال الذين تقل أعمارهم عن .  أو من زائر منزلي/ الدعم في المنزل من ممرضة و 

 

 رعاية األطفال
 

 خدمات األطفال في تورونتو

   www.toronto.ca/licensed-child-care: موقع الويب  2الرقم الداخلي  8888-338-416 : الهاتف

  3347-392-416: الفاكس  kidsline@toronto.ca: عنوان البريد اإللكتروني
بمجرد التسجيل في مركز رعاية األطفال، قد يكون مستشار الموارد متاًحا . محدد موقع لرعاية األطفال لمساعدة األسر على العثور على مركز رعاية أطفال مرخص

 .مدير رعاية األطفال بشأن الوصول إلى هذه الخدمة/ تحدث مع مشرف . حول كيفية دعم احتياجات الطفل في نطاق البرنامجلتقديم التوجيهات لموظفي رعاية األطفال 

 إعانة رعاية الطفل 

عبر اإلنترنت أو استخدم حاسبة اإلعانة المتاحة .  وتعتمد اإلعانة على دخل األسرة.  قد تكون المساعدة المالية متاحة لمساعدة األسر في تكلفة رعاية الطفل

بمجرد اكتمال طلب اإلعانة، قم بإرسال تأكيد مكتوب لتشخيص حالة الطفل عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني للمساعدة في عملية . اتصل لتحديد األهلية

 .تقديم الطلب

 

 

http://www.toronto.ca/speech-and-language
http://www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre
http://www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/early-learning-and-development-infant-development-program
http://www.cicc.ca/early-intervention
http://www.toronto.ca/healthy-babies-healthy-children-hbhc-program
http://www.toronto.ca/licensed-child-care
mailto:kidsline@toronto.ca
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 المدرسة

 

 (SEPRC) الخاص التعليم برنامج وتوصيات تعيين لجنة

( ISP)ين يجتمعون مع موفري الرعاية قبل دخول رياض األطفال للصغار لتحديد ما إذا كان برنامج التعليم الخاص للدعم المكثف لجنة مكونة من موظفي المدرسة الذ

 . في وقت التسجيل في دور رياض األطفال( SEPRC)يمكن لموفري الرعاية طلب االستفادة من لجنة تعيين وتوصيات برنامج التعليم الخاص . مناسبًا أم ال

 

 (SST)ق الدعم المدرسي فري

أثناء اجتماع فريق الدعم المدرسي، تتم مناقشة نقاط القوة واالحتياجات الخاصة .  لجنة مكونة من موظفي المدارس والمحترفين العاملين في مجال التعليم الخاص

 .ى المحترفين إلجراء مزيد من التقييم أو االستشارات أو التدخالتأو اإلحاالت إل/ قد تتضمن الخطة توصية بشأن خطة التعليم الفردي و .  بالطالب ووضع خطة لدعمه
 

 (IEP)خطة التعليم الفردي 

تم تطوير خطة التعليم الفردي .  وهي تعتمد على ملف الطالب فيما يتعلق بنقاط القوة واالحتياجات. أو خدمات التعليم الخاص للطالب/ خطة مكتوبة تصف برامج و 

 .يمكن لموفري الرعاية التشاور مع المعلم لوضع خطة التعليم الفردي. موفري الرعاية والطالب، متى أمكنبالتشاور مع الموظفين و

 

 (IPRC)لجنة تحديد الهوية والتنسيب والمراجعة 

للطالب وتقترح برنامًجا مناسبًا أو بيئةً ( الحاجة الخاصة" )االستثناء"تحدد اللجنة نوع . لجنة مكونة من موظفي المدارس والمحترفين العاملين في مجال التعليم الخاص

ال اليوم قد يعني هذا تقديم المساعدة في الفصل العادي بموارد إضافية، أو سحب الطالب إلى فصل للتعليم الخاص خالل جزء من اليوم الدراسي أو طو. مناسبةً للطالب
يمكن لموفري الرعاية طلب االستفادة من لجنة تحديد الهوية والتنسيب . رة واحدة في العاموتعقد اجتماعات لجنة تحديد الهوية والتنسيب والمراجعة م. الدراسي كله

 . والمراجعة من خالل مدير المدرسة

 

  www.ontario.ca/page/ministry-education - وزارة التعليم

Autism Ontario - www.autismontario.com  (بوابة التعليم) 

Toronto District School Board - www.tdsb.on.ca  

Toronto Catholic District School Board - www.tcdsb.org     

 

 البرامج الترفيهية
 

 حدائق ومتنزهات تورونتو

 معلومات البرنامج والتسجيل

  www.toronto.ca/recreation       www.toronto.ca/funguide: موقع الويب  7378-396-416: الهاتف

يلزم . يمكن للمرء التسجيل عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف أو شخصيًا وجهًا لوجه".  دليل المرح"ابحث عن برنامج باستخدام . البرامج الترفيهية الموسمية والمخيمات

 .توافر رقم حساب لألسرة من أجل التسجيل

 سياسة الترحيب

   www.toronto.ca/free-lower-cost-recreation-options: موقع الويب  3الرقم الداخلي  8888-338-416: الهاتف

ترنت أو يمكنك االتصال لتقديم يتاح نموذج الطلب عبر اإلن. تعتمد األهلية على دخل األسرة.  قد تكون المساعدة المالية متاحة للمساعدة في تكلفة برامج الحدائق والترفيه

 .الطلب

 البرامج المعدلة والخدمات الشاملة

  6128-395-416: الهاتف

 . أو المساعدة اإلضافية لفرد داخل برنامج لدعم المشاركة واالندماج/ البرامج المعدلة و 

 

http://www.ontario.ca/page/ministry-education
http://www.autismontario.com/
http://www.tdsb.on.ca/
http://www.tcdsb.org/
http://www.toronto.ca/recreation
http://www.toronto.ca/funguide
http://www.toronto.ca/free-lower-cost-recreation-options
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Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 

 برامج الموسيقى والفنون

  3317الرقم الداخلي  6220-425-416: الهاتف

  www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/music-and-arts:  موقع الويب

 . االحتياجات الخاصةبرامج الموسيقى والفنون المسرحية لألطفال والشباب من ذوي 

 برامج السباحة المائية

   www.hollandbloorview.ca/swim: موقع الويب  3539الرقم الداخلي  6220-425-416 : الهاتف

 .  برامج السباحة للسباحين ذوي اإلعاقة وأسرهم

 Snoezelenباحة المجتمعية وحمام س Snoezelenغرفة 

  7049-422-416 عندما يطلب منك، قم بإعطاء الرقم . للوصول إلى مشغل االتصاالت 0511-855-800-1 : الهاتف

   www.hollandbloorview.ca/snoezelen: موقع الويب

 . قى وتأثيرات اإلضاءة واألحاسيس اللمسيةغرفة حسية وحمام سباحة حسي مزود بالموسي

 الروبوتات 

  www.hollandbloorview.ca/robotics: موقع الويب  3704الرقم الداخلي  6220-425-416 :  الهاتف

 .عاًما 14أعوام إلى  6اوح أعمارهم بين الروبوتي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذين تتر LEGOبرنامج 

 خدمات االنتقاالت والترفيه والمهارات الحياتية

  6208الرقم الداخلي  6220-425-416: الهاتف

  www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/transitions-recreation-and-life-skills-community-services: موقع الويب
 .أعوام 7عن  د أعمارهمبرامج للترفيه والمهارات الحياتية تشمل التدريب الفردي ومجموعات بناء المهارات وورش العمل لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة والذين تزي

 

 قرية التنوع

  www.varietyvillage.ca: موقع الويب  7167-699-416 : الهاتف

 .المنشأة موجودة في سكاربورو.  برامج الترفيه والمهارات الحياتية

 

My Community Hub 

 www.mycommunityhub.ca: موقع الويب

الشباب والبالغين من ذوي مساحة التسجيل عبر اإلنترنت لألنشطة والبرامج والرعاية قصيرة األمد والمخيمات والتي يتم توفيرها في جميع أنحاء أونتاريو لألطفال و
 .االحتياجات الخاصة

 

 . في تورونتو للحصول على قائمة أكثر شموالً بالبرامج الترفيهيةللترفيه  Holland Bloorviewيرجى الرجوع إلى دليل مستشفى 

www.hollandbloorview.ca/services/family-workshops-resources/family-resource-centre/online-family-resources-centre/toronto-5 

 

 أدلة الخدمة الخاصة
 

 OAP قائمة موفري الرعاية لبرنامج
 www.oapproviderlist.ca: موقع الويب

كية الذين يمكنهم تطوير برامج تحليل السلوك التطبيقي أو تنفيذها أو اإلشراف عليها لألطفال والشباب الذين يعانون من قائمة بالمشرفين اإلكلينيكيين على الخدمات السلو
 . اضطراب طيف التوحد

 

ABACUS 

  www.abacuslist.ca: موقع الويب

 .ل كيفية توظيف الموفرين المؤهلينقائمة موفري تحليل السلوك التطبيقي ومعلومات حو

 

The Ontario Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists 

  www.osla.on.ca: موقع الويب  3676-920-416 : الهاتف

 . التنظيميةقائمة بالمتخصصين في أمراض التخاطب واللغة األعضاء في الكليات 

 

 كلية العالج الطبيعي في أونتاريو

  www.coto.org: موقع الويب  1177-214-416 : الهاتف

 .قائمة المعالجين المهنيين األعضاء في الكلية التنظيمية

 

http://www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/music-and-arts
http://www.hollandbloorview.ca/swim
http://www.hollandbloorview.ca/snoezelen
http://www.hollandbloorview.ca/robotics
http://www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/transitions-recreation-and-life-skills-community-services
http://www.varietyvillage.ca/
http://www.mycommunityhub.ca/
http://www.hollandbloorview.ca/services/family-workshops-resources/family-resource-centre/online-family-resources-centre/toronto-5
http://www.hollandbloorview.ca/services/family-workshops-resources/family-resource-centre/online-family-resources-centre/toronto-5
http://www.oapproviderlist.ca/
http://www.abacuslist.ca/
http://www.osla.on.ca/
http://www.coto.org/
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Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 

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

 
 الكامل لجامعة تورونتومستشفى تعليمي تابع ب

 األبحاث
 

 (ATN)شبكة عالج التوحد 

 (د في تورنتوشبكة عالج التوح) 5141-925-416 : الهاتف

  /www.autismspeaks.ca/science-services-resources/science/autism-treatment-network: موقع الويب

. ء أمريكا الشمالية تعمل على تحسين رعاية األطفال والشباب المصابين باضطراب طيف التوحد من خالل األبحاثشبكة من األطباء والباحثين واألسر في جميع أنحا

 . Sick Kids Hospitalو Surrey Placeو Holland Bloorviewوهي عبارة عن شراكة بين 

 

 مركز أبحاث التوحد  - Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospitalمستشفى 
  6220-425-416: اتفاله

 www.hollandbloorview.ca/research-education/bloorview-research-institute/research-centres-labs/autism-research-centre :موقع الويب

 . برامج بحثية تهدف إلى تحسين النتائج وجودة الحياة لألطفال والشباب الذين يعانون من مرض التوحد وأسرهم

 

 مصادر التمويل األخرى
 

 (DTC)صندوق ائتمان ضريبة اإلعاقة 

  www.canada.ca: موقع الويب  8281-959-800-1: الهاتف

يجب أن يكون لدى األطفال المؤهلين اختالل شديد وطويل األمد . صندوق ائتمان ضريبي غير قابل لالسترداد يمكن أن يقلل من مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه الشخص

على أساس الدخل إذا كان مؤهالً لالستفادة من صندوق ائتمان يمكن للشخص أيًضا التأهل للحصول على مخصصات إعاقة الطفل .  في الوظائف الجسدية أو العقلية

 . يجب ملء النموذج بمساعدة ممارس طبي.  ضريبة اإلعاقة

  خطة توفيرات اإلعاقة المسجلة(RDSP)  

ة من صندوق ائتمان يجب أن يكون الشخص مؤهالً لالستفاد.  خطة ادخار طويلة األجل تساعد الكنديين ذوي اإلعاقة وأسرهم على االدخار للمستقبل

 .ضريبة اإلعاقة لكي يتسنى له فتح خطة توفيرات اإلعاقة المسجلة من خالل مؤسسة مالية

 

 ( SSAH)الخدمات الخاصة في المنزل 

    www.ontario.ca: موقع الويب  0500-325-416 : الهاتف

وال توجد أي متطلبات . عاًما 18أو البرامج التي تدعم النمو الشخصي وتطور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة دون سن / د و التمويل السنوي للرعاية قصيرة األم

 .للدخل

  للحصول على المساعدة إلكمال نموذج الخدمات الخاصة في المنزل، يرجى االتصال بـ respiteservices.com 
   www.respiteservices.com: موقع الويب  1الرقم الداخلي  6317-322-416 : الهاتف 

 

  (ACSD)المساعدة لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة 

    www.ontario.ca: موقع الويب  0500-325-416 : الهاتف

 يجب أن يكون إجمالي الدخل السنوي أقل من. عاًما 18اإلضافية المرتبطة بإنجاب طفل ذي احتياجات خاصة دون سن تمويل شهري للمساعدة في التكاليف 

  .إذا كانت األسرة مؤهلةً، يتم تقديم المساعدة المالية فيما يتعلق باألدوية الموصوفة والعناية باألسنان والرؤية كذلك. لكي يتسنى تقديم طلب( تقريبًا)دوالر  66000 

  للحصول على المساعدة إلكمال نموذج المساعدة لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة، يرجى االتصال بـ respiteservices.com 

   www.respiteservices.com: موقع الويب  1الرقم الداخلي  6317-322-416 : الهاتف 

 

Easter Seals Ontario - منحة مستلزمات السلس 

    www.easterseals.org: موقع الويب  5074-510-416 : الهاتف
أعوام والذين  3 قد يكون األطفال الذين تزيد أعمارهم عن(. مثل الحفاضات ووسائد التغطية ألمراض السلس)منحة سنوية للمساعدة في تكلفة مستلزمات سلس البول 

 .يجب ملء النموذج بمساعدة ممارس طبي. يعانون من إعاقة والذين يستخدمون هذه المستلزمات خالل اليوم مؤهلين لالستفادة من هذه المنحة

 

http://www.autismspeaks.ca/science-services-resources/science/autism-treatment-network/
http://www.hollandbloorview.ca/research-education/bloorview-research-institute/research-centres-labs/autism-research-centre
http://www.canada.ca/
http://www.ontario.ca/
http://www.respiteservices.com/
http://www.ontario.ca/
http://www.respiteservices.com/
http://www.easterseals.org/
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Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 

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

 
 الكامل لجامعة تورونتومستشفى تعليمي تابع ب

Access2 Card 

  www.access2card.ca: موقع الويب  8382-932-416 : الهاتف

يجب إكمال هذا الطلب . ول مجاني أو منخفض التكلفة لشخص داعم يرافق شخًصا لديه إعاقة في دور سينما ومسارح ومناطق جذب محددة في جميع أنحاء كنداقب

 .بمساعدة أخصائي الرعاية الصحية

 

 لمساعدة الشخص الداعم TTCبطاقة 

  www.ttc.ca: موقع الويب  3030-393-416 : الهاتف

يجب إكمال هذا النموذج بمساعدة .  تسمح هذه البطاقة باإلعفاء من رسوم المواصالت للشخص المساند المصاحب لشخص معاق في وسائل النقل العام في تورنتو
 .أخصائي الرعاية الصحية

 

 لدعم األسرة Holland Bloorviewصندوق 

 www.hollandbloorview.ca: موقع الويب  6303خلي الرقم الدا 6220-425-416 : الهاتف

قد يدعم هذا الصندوق التمويل للمعدات والترفيه واالستجمام . خالل الفترات االنتقالية أو أثناء أوقات التعرض للضغوط Holland Bloorviewالدعم المالي لعمالء 

 .تستند القرارات إلى احتياجات األسرةوما إلى ذلك، و

 

 .يرجى الرجوع إلى موقع ويب مجموعة تخطيط االحتياجات الخاصة للحصول على معلومات حول التخطيط المالي

www.specialneedsplanning.ca 
 

 

 

 

 

 

http://www.access2card.ca/
http://www.ttc.ca/
http://www.hollandbloorview.ca/
http://www.specialneedsplanning.ca/
http://www.specialneedsplanning.ca/
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Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8 

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

 
 الكامل لجامعة تورونتومستشفى تعليمي تابع ب

 تورونتو -موارد التشخيص المزدوج  
 

 اإلعاقة الذهنية -كاالت المجتمعية الو
 

Surrey Place  

 www.surreyplace.ca: موقع الويب  5437-575-833-1: الهاتف
لقة بالسلوك والتدخل المبكر واالستشارات الخدمات التي يتم توفيرها لألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقات الذهنية وأسرهم، مثل تنسيق الخدمات واالستشارات المتع

 .المتعلقة بالتخاطب واللغة، وما إلى ذلك

 

Community Living Toronto 
 www.cltoronto.ca: موقع الويب  3220-426-647 : الهاتف

الذهنية وأسرهم، مثل دعم الوالدين واألشقاء، واالستشارات السلوكية، وإدارة المنزل، والرعاية قصيرة الخدمات التي يتم توفيرها لألطفال والبالغين من ذوي اإلعاقات 

 .األمد

 

Developmental Services Ontario (DSO) - منطقة تورونتو 
 3858-372-855-1: الهاتف

  www.dsotoronto.ca: موقع الويب

يمكن أن تبدأ عملية التسجيل في . المساعدة للبالغين من ذوي اإلعاقات الذهنية وأسرهم لتقديم الطلبات لالستفادة من الخدمات الممولة من الحكومة في مجتمعاتهم توفير

 .عاًما 16عمر 

 

 صعوبات التعلم -الوكاالت المجتمعية 
 

Child Development Institute - Integra Program 

  www.childdevelop.ca: موقع الويب  8055-486-416 : الهاتف

يمكن أن تشمل الخدمات االستشارات لألفراد . عاًما وكذلك ألسرهم 18أعوام و 8توفير الخدمات لألطفال الذين يعانون من إعاقة في التعلم وتتراوح أعمارهم بين 

 .قة وورش العمل التعليمية والمخيمات الصيفيةواألسر ومجموعات الصدا
 

Learning Disabilities Association of Toronto District 

 www.ldatd.on.ca: موقع الويب 1680-229-416 : الهاتف

 .مجموعات المهارات االجتماعية، والدروس التعليمية، وورش العمل التعليمية يمكن أن تشمل الخدمات. برامج لألطفال والكبار ذوي صعوبات التعلم وأسرهم

 

 الصحة العقلية -المنظمات المجتمعية 
 

What’s Up Walk-in Clinic 

 www.whatsupwalkin.ca: موقع الويب

توفير المساعدة فيما يتعلق باإلحالة .  مواقع مختلفة في جميع أنحاء تورونتو لألطفال والشباب وصغار الشباب وأسرهمتوفير االستشارات فيما يتعلق بالصحة العقلية في 

 .إلى الخدمات طويلة األجل عند الحاجة إلى ذلك
 

 

 

 

 المصادقة عليها من قبل يرجى مالحظة أن المعلومات المتوفرة في هذه القائمة ليس المقصود منها تقديم توصية بشأن تلك الخدمات أو * 

 . *الموارد المدرجة لها متطلبات أهلية وأوقات انتظار مختلفة. Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospitalمستشفى 

 

 .Holland Bloorviewقام بتجميع هذه القائمة األخصائيون االجتماعيون المشاركون في برنامج التواصل والتعلم والسلوك في 

http://www.surreyplace.ca/
http://www.cltoronto.ca/
http://www.dsotoronto.ca/
http://www.childdevelop.ca/
http://www.ldatd.on.ca/
http://www.whatsupwalkin.ca/

