برنامج  Snoezelenالمجتمعي
snoezelen@hollandbloorview.ca

ما المقصود بكلمة Snoezelen؟
تتكون كلمة " "Snoezelenمن كلمتين باللغة الهولندية:
 snufflen والتي تعني البحث أو االستكشاف
 doezelen والتي تعني االسترخاء أو أن تكون في مكان رائع
غرف  Snoezelenعبارة عن مساحات مصممة بشكل اصطناعي تستخدم الموسيقى واإلضاءة واالهتزازات اللطيفة واألحاسيس اللمسية
والعالج العطري .واعتمادًا على احتياجات المستخدم الحسية ،يمكن أن تساعد المساحة على االسترخاء أو على التحفيز .والهدف أن تكون
الغرفة خالية من ضغو ط وضع األهداف ،ويقوم المستخدمون بممارسة األنشطة حسب قدراتهم الشخصية.

كيف يمكن أن تكون بيئة  Snoezelenجز ًءا من خطة عالج طفلي أو عميلي؟
عندما تكون بيئة  snoezelenمدعومة من خالل موفر رعاية مدرب ،يمكن أن توفر ما يلي:
توفير التنظيم الحسي :بالنسبة للعمالء الذين يواجهون صعوبة في معالجة المعلومات الحسية ،يمكن تغيير مقدار التحفيز في الغرفة ليناسب
احتياجاتهم.
تعزيز التعلم الحسي الحركي واللغة والتنمية المعرفية :يمكن أن تساعد البيئة الثرية والكمية "المناسبة تما ًما" من المدخالت الحسية في
تعلم مهارات جديدة.
تقليل حدة القلق :الجو الذي يساعد على االسترخاء يقلل من الضغط الواقع على المشارك وموفر الرعاية  /المعالج بما يدعم التجربة
العاطفية اإليجابية.

من يمكنه استخدام غرفة وحمام سباحة snoezelen؟
برنامج غرفة وحمام سباحة  Snoezelenالمجتمعي مفتوح أمام األطفال والكبار من جميع األعمار وأنواع اإلعاقات .وال يلزم أن تكون
عميالً مسجالً في  Holland Bloorviewللوصول إلى البرنامج ،كما لن تحتاج إلى إحالة طبية .نرحب بالوكاالت المجتمعية والمدارس
ومنظمات الدعم لألفراد ذوي اإلعاقة.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital

150 Kilgour Road, Toronto ON Canada M4G 1R8هاتف

مستشفى تعليمي تابع بالكامل لجامعة تورونتو

416 425 6220

هاتف

800 363 2440

فاكس

416 425 6591

www.hollandbloorview.ca

.برنامج  Snoezelenالمجتمعي
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد؟ الرجاء االتصال بـ:
االسم ،Lorraine Thomas :منسق  Snoezelenوأخصائي دعم األسرة
عنوان البريد اإللكتروني snoezelen@hollandbloorview.ca
اتصل على الرقم  .1-800-855-0511عندما يطلب منك مشغل الهاتف الرقم ،قم بإعطائه الرقم (416) 422-7049
الهاتف:

حمام سباحة Snoezelen

غرفة Snoezelen

تستخدم غرفة  Snoezelenالموسيقى واإلضاءة واالهتزازات اللطيفة
لتوفير الفرص لتجربة حسية فريدة.

يجمع حمام سباحة  Snoezelenبين األضواء واألصوات والتركيبات مع
اآلثار العالجية لحمام السباحة الدافئ.

يتاح نظام المسار العلوي (رافعة  .)Hoyerيجب على العمالء إحضار
حبالهم الخاصة.

نظام المسار العلوي (رافعة  )Hoyerمتاح على منصة حمام السباحة وفي
غرفة تغيير المالبس لألسرة .يجب على العمالء إحضار حبالهم الخاصة.
غرفة تغيير المالبس لألسرة متاحة ألولئك الذين يحضرون عميال ً أو طفالً
فوق سن السابعة من الجنس اآلخر.

االثنين  -الجمعة  9:00صباحًا  7:00 -مسا ًء
السبت  10:00صباحًا  4:00 -مسا ًء
مغلق في أيام عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية

ساعات العمل

ساعات العمل

ساعات العمل تختلف تبعًا للموسم .للمزيد من المعلومات ،انتقل إلى الموقع
www.hollandbloorview.ca/snoezelen

التكلفة
التكلفة
 9.76دوالرات (بما في ذلك  )HSTلكل عميل لكل زيارة .يجب أن
يخضع جميع موفري الرعاية للتدريب على غرفة  Snoezelenقبل أن
يتسنى لهم استخدام الغرفة بمفردهم.
هناك رسوم تدريب بقيمة  26دوالرًا .للحصول على المزيد من
المعلومات ،توجه إلى الموقع
www.hollandbloorview.ca/snoezelen

 14.66دوالرًا (بما في ذلك استخدام  )HSTلكل عميل لكل جلسة مدتها
 45دقيقة .يلزم توفير دعم واحد لواحد على األقل لكل عميل .نحن نرحب
باألشقاء لكن يلزم توفير دعم واحد لواحد على األقل كذلك مع دفع ثمن 17.97
دوالرًا (بما في ذلك استخدام  )HSTلكل جلسة

الموقع1E165, Main level :

الموقع :حمام السباحة العالجي ،الطابق السفلي

لقد كان مستشفى  Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospitalموطنًا ألول غرفة  Snoezelenفي كندا والتي تم افتتاحها في عام  1992في
مستشفى ( Bloorview Children’s Hospitalوالتي تم دمجها فيما بعد مع  .)Holland Bloorviewتم افتتاح غرفة  Snoezelenالمجتمعية في عام .1995
أصبحت عربة  Snoezelenالمحمولة للمرضى الداخليين متاحة في عام  .2001تم افتتاح أول حوض  Snoezelenفي أمريكا الشمالية في أكتوبر  2002في مستشفى
.Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
بدأ استخدام بيئة  Snoezelenقبل  35عا ًما في هولندا .وقد تم تصميمها في األصل كنشاط ترفيهي للبالغين ذوي اإلعاقات الشديدة .ويتم استخدامها اآلن مع العديد من
الفئات المختلفة ،بما في ذلك األطفال وكبار السن والمرضى في مرافق الرعاية الحادة (المستشفيات ومراكز الصدمات)

