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1الصفحة   

 ما هو جديد ومتجدد في وحدة التأهيل

 

عادت وحدة التاهيل للنشاط مجددا وذلك ببدء مشروح مموم م ممال اادم ماد          

 4102ااوروبي والذي بدا يعطي ثواره خالم ااشهر ايار وحزيران 

 

 :ودوثلت الوستجدات ب

 

 حيم  بماشمرت      ,  ع دة مرشدات التأهيل الى النشاط والعطاء مجددا

عدد مال الورشدات عولهال دون دميميميمر والمبمعما ااخمر ا  مومال                 

ممرشمدات بمالمعمومل            8ودقم      .  كع   جديد الى فريق طاقم التأهيل

الدءوب  والومتم ا مل بمالمتمنمسميمق المومبماشمر مم  وحمدة المتمأهميمل                              

 .وبالشراكة م  البلديات بتيطية احتياج الوناطق

 

 



 ما هو جديد ومتجدد في وحدة التأهيل

 

                        استئناف خدمات التأهيل مال خمالم طم اقمم المعمالج المطمبميمعمي والمعمالج

ال ظيفي وعالج النطق والعالج النفسمي والمطمبمي وبمدء دمقمديمم جموميم                     

حي  ا  م .  الخدمات التاهيلية الوتكاملة داخل ال حدة في مركز حل  م

كوا وباشر المدكمتم ر ايماد         .  الى فريق التاهيل الدكت ر سعد الديال ع ض

 .العزة عوله م  الفريق كاخصائي  فسي كل ي   سبت مال كل اسب ع

 

 وي م الطاقم الموميمدا مي       .  بدأت ط اقم وحدة التأهيل بالزيارات الويدا ية

. طبيب وعالج طبيعي وعالج وظيفي وعاملة التأهيل ومشرفة المتمأهميمل      

حي  كان هناك العديد مال الزيارات الويدا ميمة لمومنماطمق عمومل بمر ماممج                  

بيت أوا, دير سامت, بيت كاحل, بميمت أممر,        ) التأهيل الوجتوعي  وهي 

وقد هدفت هذه الزيارات إلمى المومتمابمعمة         (  حل  م, سعير, إذ ا ودرق ميا

والتقييم وإعادة التقييم للعديد مال ااشخاص الوعاقيال  والذيال دم د  يل 

 .العديد منهم إلى وحدة التأهيل لوتابعة العالجات الوكثفة هناك
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  والمتمي همي ممال         دق ية ودوكيال مجو عات الدعم الذادي في ألوناطق

أهم الونجزات التي حرص على استكوام إ شاءها  ضوال النشماطمات   

لمقمد دمم      .  والتي دشكل لبنه أساسية ضوال إطار الوشاركة الوجتوعميمة  

عقد سلسلة مال ااجتواعات لهذه الوجو عات التمي يشمرف عملميمهما           

بر امج التأهيل الوجتوعي بهدف التنسيق والت  ير ورسم المخمطم       

 .ح م آليات العول الوستقبلية

 

    دت ج العول في الوناطق بتفعيل ادفاقيات الشراكة بيال البلديات وبميمال

لجان العول ألص ي وفي اطار دفعيل الشراكمة مم  المبملمديمات عمقمدت               

مؤسسة لجان العول الص ي سلسلة لمقماءات مم  رءسماء المبملمديمات                 

وأع اء الوجالس البلدية لتمبماحم  واادمفما  عملمى الميمات الشمراكمة                    

الوستقبلية بيال الطرفيال وكا ت النتائمج ايمجمابميمة جمدا فميموما يمتمعملمق                      

 . بالترحيب بالشراكة وااستعداد الى العول س يا
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  ل ض  الخط  واليات العول الوستقبلي والتي د ومال  (  الشريك ااسبا ي وااد اد ااوروبي) وعقدت سلسلة اجتواعات م  الونسق العا  للوشروع

 .استورارية  و جاح الوشروع ودكليل الجه د بالنجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابتسا   و ر

 منسقة وحدة التأهيل

 لجان العول الص ي            
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