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 يشعر الجميع باملسئولية أمام الله واإلنسان اتجاه هؤالء
  األطفال ويقومون بتنفيذ املهمة التي تقع عىل عاتقهم

حتى النهاية مبحبة وتفان

ا فاميليا عائلتنا« ي مونزا ، مؤسس »ال نوس�ن المبارك األب لوي�ج

ا فاميليا« ليؤكد أن جميع الب�ش الذين ينحدرون  يسىم العمل »ال نوس�ت
من نفس األب ويشكلون عائلة واحدة.



 األمراض املعالجة

ي وإعادة التأهيل لألمراض العصبية الحركية والعصبية 
يقوم المركز بالتشخيص الوظي�ف

النفسية خالل سن النمو مثل:

ي عند األطفال
الشلل الدما�ف  •

 •  نتائج اإلصابات الرضية القحفية الدماغية 
ي المركزي واآلفات المتوسعة للجهاز العص�ب

متالزمات التشوه  •
ي العضلي أمراض الجهاز العص�ب  •

اإلعاقة اإلدراكية  •
ي
اضطرابات التوحد الطي�ف  •

االضطرابات البرصية والسمعية المعقدة  •
ي اللغة والوظيفة الحركية 

اضطرابات معينة �ف  •
العملية والتعلم المدرسي

االضطرابات  بسبب  النفسي  المرض  خطر   •
العاطفية والسلوكية

االضطرابات العصبية النفسية  •

كما أنها تسَهل االندماج االجتما�ي والمدرسي للقارصين ذوي

 اإلعاقات الجسدية والعقلية والحسية.

من نحن
 Pasian di Prato /ي “بازايان دي براتو

ا فاميليا “ نشاطه �ف بدأ مركز إعادة التأهيل” ال نوس�ت

ي مجال خدمات الصحة 
ي عام 1984. وهو مرفق صحي يعمل بنظام االعتماد واالتفاق �ف

“ �ف

ف للتأهيل وبشكل أساسي لمن هم  ي للخاضع�ي
اإلقليمية ويــهدف إىل استعادة الدور الوظي�ف

ي سن النمو.
�ف

متعددة  مسارات  طريق  عن  وذلك  التأهيل  وإعادة  التشخيص  خدمات  المركز  يوفر   
التخصصات تضمن الرعاية الشاملة للخاضع للتأهيل.

اف بها  يتم تنفيذ الخدمة عل شكل عيادة خارجية وبدورة نهارية مستمرة و قد تم االع�ت

ف الوزارات مثل المقر اإلقليىمي لـ  IRCCS )معهد  ك ب�ي ي عام 1998 بموجب مرسوم مش�ت
�ف

االستشفاء والرعاية العلمية /  (”Eugenio Medea”.مركز  PASIAN di Prato هو مركز 
مرجعي إقليىمي لقصور الرؤيا. 

أخصائيو العيادة الخارجية
ي الفروع التالية:

المركز معتمد لتقديم خدمة العيادة االختصاصية الخارجية �ف
ي لألطفال•  الطب النفسي العص�ب
طب وجراحة العيون• 
 •) ي وإعادة التأهيل )الطب الطبيعي

يا�ئ ف الطب الف�ي



العالج يف العيادة الخارجية
النمو من خالل تقديم مناهج تأهيل مع  ي سن 

الذين �ف تستهدف هذه الخدمة األشخاص 
خدمات فردية تشمل القطاعات التالية:

علم النفس 
األطفال  لدى  المبا�ش  تدخلها  إىل  باإلضافة  ي  وال�ت النفس  علم  خدمة  المركز  داخل  يوجد 
لتمكينهم من  بالمركز  ف  والعامل�ي والمدارس  المشورة لأل�  تقديم  ي 

�ف دوًرا  تلعب  والشباب 
ي تولوا القيام بها. يمكن  القيام بعمل متكامل وفعال ومتناغم ومنسق ضمن المسؤولية ال�ت
بوي ألولياء  للخدمة أن توفر مسارات للدعم النفسي الفردي للقارصين واإلرشاد النفسي ال�ت

أمور القارصين الموجودين تحت رعاية إعادة التأهيل.

ي
يا�ئ ن العالج الف�ي

العالمات  إزالة  عل  يعمل  الذي  الحركة  عالج  وهو 
المرضية للمريض أو تقليلها من خالل تقنيات خاصة 
 
ُ
ي دائما للحركة السلبية والنشطة. يتم التدخل العال�ب

بحسب الحالة الفردية.

المعالجة المائية
عل  تعتمد  وهي  ي 

يا�ئ ف الف�ي العالج  مجال  ي 
�ف مدرجة 

تقنيات العالج بالماء الساخن ، سواء كانت  ألمراض 
أو  حادة  كانت  وسواء  العصبية  لألمراض  أو  العظام 

مزمنة.

ي سن النمو
األمراض العصبية النفسية �ن

ي الممارسة الحركية يتم النظر إىل الشخص بطريقة 
�ف

)الطوعية  الحركة  ف  ب�ي االندماج  أي  “متكاملة”، 

الجسد  العالجية  العالقة  تستخدم   .) ي
والمعر�ف ي 

)العاط�ف النفسي  والنشاط  والالإرادية( 
والتقنيات  ي 

اللف�ف وغ�ي  ي 
اللف�ف التواصل  خالل  من  وتهدف  امتياز  ذات  واللعب كأدوات 

ية واإلدراكية )الحركية  ف مختلف المستويات التعب�ي والوساطة الجسدية إىل تعزيز االندماج ب�ي
ي تشكل أساس بنية الهوية. والعاطفية والمعرفية( ال�ت

عالج عرس النطق 
ي سن 

�ف المتأصلة  المشاكل  والتغلب عل  التقوية  إىل  النطق  ي لع�  العال�ب التدخل  يهدف 
، اضطرابات لغوية محددة وغ�ي محددة، اضطرابات  ي

النمو مثل: اضطرابات النطق الصو�ت
ي واضطرابات التعلم المحددة )ع� القراءة  لغوية لها عالقة بفقدان السمع الحسي العص�ب
 ,) أو قصور عقلي إدراكية محدودة  بحالة  لها عالقة  ي  )ال�ت المحددة  الكتابة( وغ�ي  ، وع� 

التلعثم وع� الكالم وع� البلع. 

ف التعب�ي وفهم اللغة الشفوية  يزيد العالج من الرغبة بالتواصل واالهتمام باكتساب وتحس�ي
والمكتوبة وذلك سواء كان من وجهة نظر شكلية أم وظيفية. 

ي البرصي إعادة التأهيل العص�ج
الوظيفة البرصية هي دائرة معقدة تتشارك فيها الظواهر اإلدراكية والعملية والمعرفية.

ف  الع�ي االنتباه وتنظيم حركات  الحفاظ عل  ي 
عندما يكون هنالك قصور نظري وصعوبة �ف



ي البرصي. والتعرف عل الفراغ واألشياء يتدخل إعادة التأهيل العص�ب

ي النفسي إعادة التأهيل العص�ج
. يزيد  ي

ف المعرفة والمهارات المعرفية واستخدامها باستقالل ذا�ت وهو عالج يعزز التنسيق ب�ي
اتيجيات الحل والجدولة من أجل القيام بتنفيذ مهمة ما. من اس�ت

العالجات المهنية
العملية  األنشطة  وتنفيذ  التخطيط  عل  القدرة  اكتساب  إىل  التأهيل  إعادة  قطاع  يهدف 

لية واالجتماعية باستقاللية ذاتية. ف للحياة اليومية والشخصية والم�ف

بدًءا من تحليل القدرات المتبقية للمريض )الحركية واإلدراكية والتشغيلية واالجتماعية(، أما 
ي رعاية الذات  

ي ممكن �ف
ي العالج إىل أفضل مستوى وظي�ف

ي فيسع إليصال متل�ت العالج المه�ف
كان من  العملية وذلك سواء  واألنشطة  الفراغ  أوقات  أنشطة  ي 

و�ف التنقل  ي 
�ف واالستقاللية 

خالل تدخالت لتقوية الوظائف المختلفة أو من خالل تحديد أجهزة تسهيلية )مثل أجهزة 
. ي

التقويم وأدوات مساعدة( والتكيف مع المحيط المعيسش

بوي العالج النفسي ال�ت
الذات  عل  )االعتماد   Teacch فلسفة  مبادئ  من  مستو�  بوي  ال�ت النفسي  العالج 
مع  والتعاون  العالج  عملية  عل  الفردي  الطابع  وإضفاء  بالتفك�ي  والمرونة  واالستقاللية 
األ�ة والمؤسسات التعليمية والخدمات المحلية(. وقد ُولد بشكل أساسي كقطاع مخصص 
والتواصل  السلوك  ي 

�ف ومشاكل  ي 
الطي�ف التوحد  اضطرابات  من  يعانون  الذين  لألشخاص 

ي العالقات االجتماعية.
وصعوبات �ف

االندماج االجتامعي واملدريس

يتم تقديم الدعم المدرسي واالجتما�ي للقارصين الذين تم توثيق حالتهم بحسب القانون 
رقم 104/92،  وذلك من خالل اجتماعات مع أفراد األ�ة والمدارس المحلية بهدف مراقبة 
االجتماعات  هذه  خالل  أيًضا  الممكن  من  نوعية.  إرشادات  وتقديم  بالمدارس  االلتحاق 
التعليمية  الخطة  ي توضيح 

والتعاون �ف الديناميكي  ي 
الوظي�ف الشخصي  للملف  إجراء صياغة 

الموضوعة بحسب احتياجات كل منهم.



خدمة دورية نهارية مستمرة 
ي سن النمو ويعانون من حالة عصبية نفسية 

 تستقبل الخدمة النهارية األشخاص الذين �ف
التأهيل ينفذ األطفال   مكثًفا وشاماًل. فباإلضافة إىل عالجات إعادة 

ً
معقدة تتطلب تدخل

ف  متخصص�ي ف  معلم�ي وجود  يضمنه  منهم  احتياجات كل  بحسب  وتعليمًيا   
ً
تربويا  

ُ
منهجا

. توجد المشاريــــع التالية: ف ف�ي ف مح�ت وتربوي�ي

ي سن ما قبل المدرسة’
وع نفسي تربوي موجه لمن هم �ن مرسش

إىل مجموعات  تقسيمهم  ويتم  7 سنوات  و   3 ف  ب�ي وع  الم�ش بهذا  ف  ك�ي المش�ت أعمار  اوح  ت�ت
والتنشئة  التعليمية  األنشطة  ي 

�ف االستمرارية  يضمنون  الذين  ف  المعلم�ي قبل  من  ة  صغ�ي
ي تناول الطعام والنظافة الشخصية(.

بوية واالستقاللية )�ف االجتماعية واألنشطة ال�ت

مدرسة ابتدائية حكومية ألهداف خاصة 
التأهيل كامل  إعادة  مركز  تحمل  إىل  باإلضافة  عاًما    15 و   6 ف  ب�ي ف  المنتسب�ي أعمار  اوح  ت�ت

االبتدائية  المدرسة  ي 
�ف تسجيلهم  يتم   ، المسؤولية 

ف المكتب المدرسي  ي تنظمها اتفاقية ب�ي الحكومية ال�ت
المديرية   -   Friuli Venezia Giulia لـ  اإلقليىمي 

ا فاميليا”. اإلقليمية و جمعية “ال نوس�ت
حالة  تعقيد  لدرجة   

ً
وفقا األقسام  إعداد  تم 

. يتعاون طاقم المدرسة الذي يعتمد عل  ف المنتسب�ي
مع   ،  Pasian di Prato لـ  الشامل  المعهد  إدارة 
ي صياغة خطة 

فريق المركز المتعدد التخصصات �ف
تعليمية / إعادة تأهيل فردية.

حوض السباحة
ي سن النمو. 

ي مناسب لخدمات إعادة التأهيل لمن هم �ف ي المركز حوض سباحة عال�ب
يوجد �ف

ف وهو مصمم لكل من أمراض العظام واألمراض العصبية  حوض السباحة مفتوح أيًضا للبالغ�ي
ي السباحة. ي العالج الطبيعي ومدر�ب الحادة والمزمنة. ويعمل هناك أخصائ�ي

التطوع
ي تقديم الخدمة:

يتعاونون �ف
ي ، أطباء األمراض العصبية 

يا�ئ ف  األطباء )اأطباء األمراض النفسية العصبية ، أطباء العالج الف�ي
النفس  بعلم  )المختصون  المجازون  التقنيون  العيون(،  أطباء   ، النفسية  األمراض  أطباء   ،
المعلوماتية(،  مهندسو   ، االجتماعيون  المساعدون   ، ي  العص�ب النفس  بعلم  المختصون   ،
المعالجون   ، النطق  أخصائيو   ، يائيون  ف الف�ي )المعالجون  التأهيل  إعادة  ي مجال 

�ف العاملون 
بية  ال�ت أخصائيو   ، البرص  تقويم  أخصائيو   ، ي  العص�ب النفس  علم  أخصائيو   ، المهنيون 

ي مجال الصحة االجتماعية.
فون(، الممرضات والعاملون �ف المح�ت



فريق العمل

ي تقديم الخدمة:
يتعاونون �ف

ي ، أطباء األمراض العصبية ، أطباء 
يا�ئ ف  األطباء )اأطباء األمراض النفسية العصبية ، أطباء العالج الف�ي

األمراض النفسية ، أطباء العيون(، التقنيون المجازون )المختصون بعلم النفس ، المختصون بعلم 
ي مجال إعادة التأهيل 

ي ، المساعدون االجتماعيون ، مهندسو المعلوماتية(، العاملون �ف النفس العص�ب
ي  يائيون ، أخصائيو النطق ، المعالجون المهنيون ، أخصائيو علم النفس العص�ب ف )المعالجون الف�ي
ي مجال الصحة 

فون(، الممرضات والعاملون �ف بية المح�ت ، أخصائيو تقويم البرص ، أخصائيو ال�ت
االجتماعية.

طريقة القبول 
يمكن للوالدين ، أو من يملك الوصاية عل قارص ، ترتيب الزيارة التخصصية األوىل عن طريق 

االتصال بسكرتارية المركز للحجز أو عن طريق االتصال بالمركز اإلقليىمي الموحد عل الرقم 
0434  22 35 22

وري أن يكون قد تم الحصول عل إحالة من الطبيب المعالج مع بيان  ف من الرصف ي كال الحالت�ي
�ف

سبب الزيارة.

: وري أن تكون ُمجهًزا بما يلي عند الزيارة األوىل من الرصف

•          اإلحالة( )IMPEGNATIVA من الطبيب المعالج مع بيان سبب الزيارة
 •TESSERA SANITARIA ف الصحي  بطاقة التأم�ي
 • CODICE FISCALE ي ي�ب  الرمز الرصف

يمكن أن تكون الزيارة األوىل بنظام المالءة الماىلي أي )مقابل دفع رسوم(.

 ماودلا تاقوأ
خدمة العيادات الخارجية:

ف إىل الجمعة من الساعة 8:15 صباًحا ح�ت الساعة 6:30 مساًء من االثن�ي
السبت من 8.15 إىل 12.30

خدمة الدورة النهارية:
ف إىل الجمعة من الساعة 8.30 إىل الساعة 16.00 من االثن�ي

السبت من 8.30 إىل 12.45

ي
ي الثقا�ف

نشكر نادي التصوير “األوبيتيفو” الفوتوغرا�ف



إعاقة.  لديهم  الذين  األشخاص  وتعليم  تأهيل  وإعادة  رعاية  فاميليا” هي  ا  نوس�ت مهمة “ال 
م األخذ عل عاتقها ليس فقط  ف ي المقام األول األطفال والشباب وتع�ت

تستهدف الجمعية �ف
افية  ام الحياة والرعاية الشاملة واالح�ت اإلعاقة ولكن أيًضا المعاناة الشخصية والعائلية. اح�ت
ي تهدف إىل  ي تؤهل الجمعية لتقديم خدماتها ال�ت ات ال�ت ف العالية وأسلوب االستقبال هي الم�ي

ي والرو�ي لألشخاص واالندماج االجتما�ي ونوعية حياة مثالية. تعزيز النمو الب�ش
النطاق  هما  ف  العامل�ي وتدريب  النمو  أمراض  مجال  ي 

�ف العلىمي  البحث  بأن  الجمعية  تؤمن 
ي ال تزال فيها ثقافة إعادة التأهيل  األساسي للتعب�ي عن مهمتها، وكذلك االهتمام بالبلدان ال�ت

ي بداياتها.
�ف

لديها حالًيا شبكة واسعة من مرافق إعادة التأهيل: 
ي ستة أقاليم إيطالية.

وهي موجودة �ف

مجاالت التدخل 

وتدريبهم  بتعليمهم  أيًضا  خاص  اهتمام  إبداء  مع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تأهيل  إعادة 
 . ي ودعم أ�هم واندماجهم االجتما�ي وتأهيلهم المه�ف

البحث العلىمي 
”IRCCS ”Eugenio Medea من خالل عمل

: ي
ضمن مقراتهم �ف

Bosisio Parini )Lc(, Conegliano )Tv(, Pieve di Soligo )Tv(, San Vito al 
Tagliamento )Pn(, Pasian di Prato )Ud(, Brindisi. 

دراسية  دورات  إقامة  خالل  من  األفراد  خدمة  ي 
�ف ف  العامل�ي معلومات  وتحديث  التدريب 

ي والتدريب المستمر وتنظيم الدورات  جامعية باالتفاق مع الجامعات التعليم العاىلي والمه�ف
   Alternanza Scuola Lavoro والمؤتمرات. مكاتب الجمعية مفتوحة أيًضا أمام تجارب

ي العمل.
ي وإدراج الشباب �ف ف المدرسة والعمل( وذلك لتعزيز التوجيه المه�ف )التناوب ب�ي

ف  البالغ�ي استقبال  ة.  خط�ي عائلية  مشاكل  من  يعانون  الذين  ف  والمراهق�ي األطفال  استقبال 
ي األبنية السكنية. إدارة المراكز النهارية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ف �ف المعوق�ي
 

لمن يتم توجيه عالجه
اف واإلنسانية  وع إعادة التأهيل المستويات عالية من التخصص واالح�ت تضمن جودة م�ش

ي المجتمع الذي يعيشون فيه.
ي تسهل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة �ف والعلمية ال�ت

ا فاميليا” يمكن قبول : ي مراكز “ال نوس�ت
�ف

ي وقع قبل الوالدة 
األطفال الذين قد تعرضوا لتأخ�ي أو توقف بسبب حدث مر�ف  •

ي نموهم الحركي أو الجسدي أو النفسي أو 
أثناءها أو بعدها أو  ح�ت بضعف �ف أو 

؛ العقلي
المجال  ي 

�ف يواجهون وألسباب مختلفة صعوبات  الذين  المراهقون  أو  األطفال   •
ي والتعلم والسلوك؛

المؤثر العاط�ف
أو مكتسبة  ضمن مشاريــــع تهدف  إعاقات خلقية  يعانون من  الذين  البالغون    •

إلعادة التأهيل والتدريب والمساعدة.
أو  المشورة  عل  الحصول  ي 

�ف يرغبون  الذين  والمعلمون  والمربون  الوالدان    •
والصعوبات  بالنمو  المتعلقة  الصعوبات  مجال  ي 

�ف ف  المتخصص�ي من  التوجيه 
. ف التعليمية والسلوكية لألطفال والمراهق�ي

الجهات المرتبطة بالجمعية
ا فاميليا” حقائق واقعية مختلفة حسب حدس المؤسس “ يتم   نشأت إىل جانب “ ال نوس�ت

ي مونزا(: القيام بعمل الخ�ي بشكل جيد” )المبارك األب لويحب

 ”Gruppo Amici di ”don Luigi Monza  •
وتدعم الجمعية بمبادرات للتوعية والتضامن والمساعدة؛

:”Associazione Nazionale Genitori ” La Nostra Famiglia  •
 تحمي الحقوق األساسية للشخص المعوق وألرسته ؛

  FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni  •
ن ؛ ن البالغ�ي تبتكر حلواًل صالحة  لـ “بعد الوالدين” للمعوق�ي

:”Associazione di Volontariato ”Don Luigi Monza  •
ا  نوس�ت مراكز  “ال  ي 

�ن الخصوص  وجه  عىل  االجتماعية  والخدمة  للتضامن  تهدف  وهي 
فاميليا” ؛

:OVCI- La Nostra Famiglia  •
ازيل واإلكوادور  ي السودان وجنوب السودان وال�ج

 وهي منظمة غ�ي حكومية موجودة �ن
ن والمغرب؛ والص�ي

:”Associazione Sportiva Dilettantistica ”Viribus Unitis  •
 وهي تعزز اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل الرياضة.

WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT - WWW.EMEDEA.IT
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WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT 

     5x1000 ـــب
  00307430132 (codice fiscale) يبيرضلا زمرلا

عربتلاب
 11178597 (يديربلا يراجلا باسحلا)CCP  ةطساوب  -

 يفرصملا ليوحتلا قيرط نع
IBAN IT21 J 03069 64074 100000002232 

intestati ad Associazione La Nostra Famiglia 
Causale: La Nostra Famiglia Pasian di Prato

   Rev. 0 - febbraio 2021 

تمت ترجمة هذا الكتيب بفضل مساهمة:

Associazione Genitori de La Nostra Famiglia di Pasian di Prato

 وبفضل دعم :

Circolo Mediatori Culturali Linguistici ACLI APS di Udine


