خدمات معلومات التوحد ف ي�
بريتش كولومبيا ()AIS BC

نحن هنا لمساعدتكم

يقدم مركز خدمات معلومات التوحد ي ف� بريتش كولومبيا الخدمات التالية:

نحن هنا لمساعدتكم

تقديم الدعم إىل الأرس

لمزيد من المعلومات عن التوحد ،إتصل بنا :من
ال ي ن
ثن� إىل الجمعة)
 8:30صباحاً إىل  4:30عرصاً (من إ
ال تحتاج إىل حجز موعد
إتصل
ن
المجا�1 844 878-4700 :
بالرقم
ي
بادر بمراجعتناCessna Drive :
Richmond, B.C. V7B 1C7
يقع مكتبنا ف� الطابق أ
الول من
ي
GoodLife Fitness Family
 Autism Hubف ي� شبكة باسيفيك
للتوحد (.)PAFN
ت ن
و�autisminfo.gov.bc.ca :
الموقع إاللك� ي
ال�يد إ ت ن
و�AutismInformation@gov.bc.ca :
ب
اللك� ي

خدمات معلومات
التوحد ف ي� بريتش
كولومبيا
(Autism Information
)Services British Columbia

نحن هنا لمساعدتكم

يقدم الكادر العامل ف ي� مركز  AIS BCالمساعدة لالعداد
الم�ايدة من أ
الرس ف� بريتش كولومبيا من المت�ض ي ن
تز
ي� من
ي
التوحد والذين يحتاجون إىل المعلومات من أجل إتخاذ
قرارات مدروسة حول خيارات العالج ألطفالهم .نساعد
أ
الرس من خالل تقديم المعلومات والموارد والفرص
التدريبية عن:
• •التقييم والتشخيص
• •خيارات أفضل الممارسات العالجية
• •إستخدام التمويل الخاص بالتوحد بصورة
ث
أك� فعالية
ين
ختصاصي�
ال
• •إيجاد وتوظيف إ
• •تشخيص الموارد والخدمات ف ي� المقاطعة وعىل
المحل
مستوى المجتمع
ي
تدب� التحوالت ف ي� مراحل الطفولة و ما قبل
•• ي
المدرسة والمدرسة والمراهقة

تقديم الدعم لمقدمي الخدمات

أ
ت
ال�
كوننا مورداً مركزياً لمقدمي الخدمات لدعم الرس ي
يخدمونها ،نحن نشجع عىل روح التعاون والتنسيق ي ن
ب�
الجمعيات الخدمية المتعلقة بالتوحد وجميع مقدمي
المحل ف ي� كافة مناطق مقاطعة بريتش
خدمات المجتمع
ي
كولومبيا.

][Arabic

إدارة سجل مقدمي الخدمات للتوحد ()RASP
نقوم بتنظيم وإدارة سجل مقدمي الخدمات للتوحد
الخ�اء
( )RASPمن خالل الدعم المستمر من فريق ب
الستشاري .يمكن إيجاد سجل  RASPف ي� موقعنا
إ
أ
ف
ن
ت
لك تتمكن الرس بإستمرار ي� الوصول إىل قائمة
إ
اللك� ي
و� ي
أ
ن
ن
المؤهل� ومن ضمنهم:
ختصاصي�
ال
ي
ي
• •محلل/مستشار السلوك
ئ
إخصا� النطق والكالم
••
ي
• •المعالج ن
المه�
ي

• •المعالج الطبيعي

يعمل سجل  RASPعىل ضمان إتصال آباء وأمهات
أ
الطفال الذين لديهم إضطرابات طيف التوحد ()ASD
أ
ين
والخ�ة
بال
خصائي� الذين لديهم التعليم والتدريب ب
ت
وال� تؤهلهم لتصميم برامج فعالة لعالج التوحد
ي
ال�امج وتنفيذها.
إ
وال�ش اف عىل هذه ب
بادر بزيارة موقعنا إ ت ن
و� إليجاد مقدمي
اللك� ي
خدمات :RASP
autisminfo.gov.bc.ca
بادر بزيارة فقرة “ ”apply to be on the RASPأي
لك تكون ف ي� سجل  ”RASPف ي� موقع
“تقديم طلب ي
و� إذا كنت مقدماً للخدمات وترغب �ف
 AIS BCإ ت ن
اللك� ي
ي
التسجيل.
لمزيد من المعلومات ،إتصل بـRASP@gov.bc.ca :

نفتخر بمساعدة أ
الطفال
وأفراد أرسهم

ما هو إضطراب طيف التوحد؟
إضطراب طيف التوحد ( )ASDهو حالة معقدة تؤثر
ف
ف
الجتماعية
ي� نمو الدماغ وتسبب مشاكل ي� العالقات إ
والتواصلية وإهتمامات وسلوك الشخص.
تظهر إضطرابات طيف التوحد ( )ASDعىل هيئة
ال�كيبات وتظهر ف� أ
مجموعات متنوعة من ت
الشخاص
ي
أنماط مختلفة وعديدة من السلوك وبدرجات شدة
مختلفة .ليس هناك نمط ي ن
مثال لديه
مع� أو شخص ي
إضطراب طيف التوحد وتؤثر إحتياجات ومهارات
وقدرات كل شخص بطريقة مختلفة.
ن
يعا� الشخص الذي لديه إضطراب
بشكل عام ،ي
الجتماعية
التوحد من صعوبة إقامة العالقات إ
أ
والتواصلية .يمكن أن تشمل الترصفات الخرى عىل
العتماد عىل ي ن
للتغ�ات
إ
الروت� ،أن يكون حساساً جداً ي
أ
ف ي� البيئة أو أن يميل إىل الشياء.

ت
معلوما� عىل مستوى المقاطعة للتوحد
كوننا مركز
ي
أ
والمراض المرتبطة بها ،نقدم معلومات عن أفضل
الممارسات ،الدعم والتدريب أ
للرس ومقدمي
ين
ختصاصي� ف ي� كافة أنحاء مقاطعة
وال
الخدمات إ
بريتش كولومبيا.
الخ�ة موجودون ويمكنهم توضيح
موظفونا من ذوي ب
سلسلة من خيارات أفضل الممارسات العالجية للتوحد
لمساعدتكم ف ي� كيفية البحث ف ي� النظام الخدمي ف ي�
بريتش كولومبيا عن طريق الهاتف ،شخصياً أو عن
ال�يد إ ت ن
و�.
طريق ب
اللك� ي

ش
المؤ�ات المبكرة إلضطراب طيف التوحد
تش� هذه الصفات إىل وجود
لك يتم إحالته إىل الفحص .قد ي
ال يحتاج طفلك إىل إظهار جميع الترصفات المشارة إليها ي
حاالت أخرى .يجب أن يتم إبداء الجدية إزاء مخاوف أ
البوين فيما يتعلق بنمو طفلهم .تشمل بعض العالمات المحتملة
يل:
إلضطراب طيف التوحد عىل ما ي
الجتماعي
• •فقدان التفاعل إ
ين
بالعين�
• •عدم التواصل

تعب�ات حارة أو
كب�ة أو إبداء ي
• •عدم إظهار إبتسامة ي
مرسورة بحلول الشهر السادس أو بعده
• •ال يستجيب عند مناداته بإسمه
• •ضعف ف ي� التواصل
أ
تعاب� الوجه
• •عدم تبادل الصوات أو إ
البتسامات أو ي
أ
الخرى بحلول الشهر التاسع

الشارة
اليماءات مثل إ
• •عدم القدرة عىل إستخدام إ
الظهار ،الوصول أو التلويح بحلول الشهر 12
باليد ،إ

• •فقدان تنسيق التواصل يغ� الكالمي
• •عدم ث
ال�ثرة بحلول الشهر 12
ف
الن�ة ،تنغيم
• •صوت يغ� معتاد (إختالف بسيط ي� ب
غريب ،نغمة غريبة)
• •تكرار ترصفات أو إهتمامات محدودة
• •حركات متكررة مع أ
الشياء

