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)SYDNEY( سيدني
Allambie Heights
187 Allambie Road  
Allambie Heights NSW 2100

 (02) 9975 8000

Frenchs Forest 
Packforce
Unit 4, 2 Aquatic Drive
Frenchs Forest NSW 2086

 (02) 9975 7555

Kingswood
Western Sydney University  
Building G, Second Avenue
Kingswood NSW 2751

 (02) 4736 8722

Liverpool 
14A Mill Road
Liverpool NSW 2170

 (02) 9601 2866

Penshurst
469 Forest Road
Penshurst NSW 2222

 (02) 9586 1077

Prairiewood
224–244 Restwell Road
Prairiewood NSW 2176

 (02) 8777 1777

Ryde
3A Smalls Road
Ryde NSW 2680

 (02) 8878 3500

St Ives 
6 Stanley Street
St Ives NSW 2075

 (02) 9449 3048

Wetherill Park 
Packforce
22–24 Mcilwraith Street
Wetherill Park NSW 2164

 (02) 9756 4666

 منطقة هانتر في نيو ساوث ويلز 
 وسنترال كوست 

 NSW HUNTER & CENTRAL(
)COAST

Croudace Bay 
61 Parklea Avenue  
Croudace Bay NSW 2280 

 (02) 4979 4333

East Maitland 
18–20 Day Street  
East Maitland NSW 2323

 (02) 4939 4100

Erina
New site coming soon

Tuggerah 
6 Teamster Close
Tuggerah NSW 2259

 (02) 4356 6300

 نيو ساوث ويلز اإلقليمية 
)NSW REGIONAL(

Alstonville 
96 Main Street  
Alstonville NSW 2477

 (02) 6628 5976

Armidale 
124A O’Dell Street  
Armidale NSW 2350

 (02) 6772 0978

Dubbo 
140 Gipps Street  
Dubbo NSW 2830

 (02) 6882 1077

Nowra 
51 Plunkett Street  
Nowra NSW 2541

 (02) 4423 6244

Orange 
95 Prince Street  
Orange NSW 2800

 (02) 6360 1455

Port Macquarie 
77 Lake Road  
Port Macquarie NSW 2444

 (02) 5526 3800

Wagga Wagga 
38 Murray Street  
Wagga Wagga NSW 2650

  (02) 6921 9743

Wollongong 
11 Alexander Street  
Fairy Meadow NSW 2519

  (02) 4298 8532

 أراضي العاصمة األسترالية 
)ACT( كانبرا

Scullin 
5 Ross Smith Crescent
Scullin ACT 2614

 (02) 6199 0600
CPA مواقع

هل تريد معرفة المزيد؟
لمعرفة المزيد حول كيف نؤّسس الدعم المناسب لك، اتصل بمستشارينا الودودين 

لخدمة الزبائن:

اتصل بنا على 378 888 1300  

ask@cerebralpalsy.org.au راسلنا بالبريد اإللكتروني على  

cerebralpalsy.org.au قم بزيارة  



 الخبرة هي 
ما نتميّز به

CPA زبون ،Leon



م خدمة واحد لجميع احتياجاتك مقّدِ
يمكنك مع تواجد أكثر من 20 مكاناً في NSW وACT  الوصول إلى جميع 

العالجات والخدمات التي تحتاجها إضافة إلى الدعم. سيعمل موظفونا المختصين 
والمدربين تدريباً عالياً معك مباشرةً لدعمك على تحقيق أهدافك.

الحصول على الدعم المناسب
إن الوصول إلى كل العالجات والخدمات تبدأ باستشارة شخصية. خالل هذا 

االجتماع، نخّصص الوقت الكافي للتعرف عليك وعلى التحديات التي تواجهك 
وأيضاً على أهدافك. ومن خالل هذه المعرفة، يمكننا أن نقّدم توصية ونضع خطة 

ألفضل البرامج لك. تتيح لنا هذه اإلجراءات أيضاً إيجاد طرق جديدة ومبتكرة 
لمساعدتك على  تحقيق أهدافك.

تقديم العالج
إّن األسلوب األكثر شيوعاً لتقديم البرامج والخدمات هو وجهاً لوجه. ومع ذلك، 
فإن تطور المنصات والبرامج عبر اإلنترنت وتحسينها، مثل ممارسة العمل عن 

بعد باستخدام التكنولوجيا )Telepractice(، يعني أنه يمكنك الوصول إلى العديد 
من نواحي خبرة CPA في منزلك المريح. تحدث مع طبيبك لمناقشة الطريقة 

األنسب للوصول إلى عالجات محددة، سواء كان ذلك شخصياً أو عن بعد باستخدام 
التكنولوجيا (Telepractice) أو مزيج من االثنين.

 يتوفر مترجمون شفهيون لدعمك خالل مواعيدك، لذلك يمكنك أن 
 تشعر بالثقة في الحصول على أفضل الخبرات، وتكون قادراً على فهم 

 المعلومات التي تتلقاها. المترجمون الشفهيون هم مجانيون توفرهم 
 الحكومة ويمكن تضمينهم في خطة البرنامج الوطني للتأمين ضد اإلعاقة 

 (National Disability Insurance Scheme-NDIS) 
الخاصة بك.

 Cerebral Palsy Alliance (CPA) لقد تمّكنا في
من تحقيق نتائج رائعة للزبائن من ذوي اإلعاقة 
ألكثر من 70 عاماً. وهو شيء تم االعتراف به 

دولياً.

تكمن خبرتنا في تقديم نهج قائم على األدلة وتعدد 
التخصصات يمّكن الزبائن من تحقيق أفضل 

ما في وسعهم من خالل ربط صحتهم النفسية 
والبدنية.

يتيح لنا هذا النهج أيضاً تقديم أفضل دعم 
لألشخاص الذين لديهم مجموعة من اإلعاقات 

العصبية والجسدية. بغض النظر عن مكان 
تواجدك في مسيرتك مع اإلعاقة، ومهما يكن 

عمرك، يمكن لفريقنا تقديم مجموعة من الخدمات 
المصّممة لكي تناسبك.

نُك من أن تكون في أفضل حاالتك نَُمّكِ



التدخل العالجي الخاص بالطفولة المبكرة
التدخل العالجي المبكر من أجل مسار سريع لطفلك للحصول على عالج

تعتبر CPA مقدم الخدمة الرائد للتدخل العالجي الخاص بالطفولة المبكرة لألطفال الرضع واألطفال الذين لديهم مجموعة من 
الحاالت الصحية. فمن خالل استخدام أفضل الممارسات في مبادئ التدخل العالجي المبكر وأحدث العلوم الدولية في المرونة 

العصبية، نقدم أحدث العالجات وبرامج التعلم المبكر. فلقد تم تصميم هذه التدخالت العالجية لتعظيم النتائج، مع توفير نتائج مهمة 
وطويلة األمد.

تعتمد برامجنا على األدلة واألبحاث المؤهلة التي تمّكننا من تحديد التدخالت العالجية التي تؤدي إلى نتائج إيجابية لألشخاص من 
ذوي اإلعاقة.

العالج
يمنحك خبراء المرونة العصبية نتائج أفضل في وقت أسرع

نقّدم في CPA خدمة عالج متعدد التخصصات، بما في ذلك العالج الطبيعي، والعالج المهني، وعالج النطق والبلع وفسيولوجيا 
التمارين، باإلضافة إلى التكنولوجيا المساعدة وتوفير وصفة للمعدات. يمكن تقديم العالج بشكل فردي أو من خالل برنامج جماعي 

أو عن طريق صفوف مكثفة. سيعمل فريقنا معك إليجاد العالج المناسب الحتياجات الفرد.

الصحة والرفاهية
بناء العافية لحياة ممتعة

تعّد الصحة والعافية المثلى األساس لتحقيق أفضل صورة لك. لذلك، في CPA، سيعمل أخصائيو فسيولوجيا التمارين والمدربون 
الشخصيون المعتمدون لدينا معك لتصميم برنامج تمرين للقوة والمرونة والتحمل حتى تتمّكن من بناء اللياقة البدنية التي تحتاجها 

والحفاظ عليها لالستمتاع بالحياة إلى أقصى حد.

CPA زبون ،Ben



الحياة اليومية
مساعدة الخبراء ألمور الحياة اليومية

عش حياتك، كل يوم، بطريقتك الخاصة. نوفر الدعم في CPA سبعة أيام في األسبوع أو مجرد بضع ساعات: حسب ما يناسبك. 
سواء كان ذلك رفيقاً لألنشطة االجتماعية أو الترفيهية أو الرياضية، أو إذا كان ذلك دعماً منزلياً إلدارة الفواتير أو شراء البقالة، أو 

دعماً خاصاً بالرعاية الشخصية، فإننا سنطابقك مع شخص تثق به وتشعر باألمان بوجوده حولك.

إّن سالمتك ورفاهيتك هما دائماً أهم أولوياتنا، لذلك فإن جميع موظفي  CPA الداعمين هم من المختصين الخبراء، ويتم التأكد منهم 
وتدريبهم على أعلى مستوى.

المهارات الحياتية
مناصرة اإلمكانيات الحياتية الخاصة بك

يتواجد لدينا مدربون مختصون خبراء بمهارات الحياة لدعمك في كل خطوة في مسيرتك. إنهم خبراء في خلق تجارب وفرص 
جديدة لك لمقابلة الناس وبناء المهارات واألهم من ذلك، لتطوير استقالليتك.

سواء كان األمر يتعلق بتكوين الصداقات أو السفر إلى الخارج أو الحصول على وظيفة أو حتى الكشف عن أهدافك، يمكن لمدربي 
مهارات الحياة في CPA المساعدة في ضمان إيجاد أحالمك وتحقيقها.

مسكن قصير األجل
مسكن بعيد عن المنزل

فمن خالل التجارب الممتعة وفرصة تكوين صداقات جديدة، يوفر المسكن القصير األجل الخاص بنا فترة راحة مطلوبة بشدة 
مي الرعاية فترة من الراحة. لألطفال والبالغين الذين لديهم إعاقة، مع منح العائالت ومقّدِ

تماماً مثل المسكن الطويل األجل لدينا، فإن جميع منازلنا مبنية خصيصاً أو تم تعديلها لخلق بيئة آمنة وودية وممتعة.

التوظيف والهدف
تعظيم إمكانات توظيفك

مي الرعاية  يعتبر وجود الهدف مهم للغاية من أجل سعادتنا وثقتنا واحترامنا لذاتنا. فنحن في CPA ندعمك وندعم عائلتك ومقّدِ
لتطوير وتحقيق أهداف توظيفك. ويمكن أن يتراوح ذلك من التوظيف المدعوم مع خدمة العمل للتعليب والتجميع Packforce إلى 
البرامج القائمة على الهوايات التي تعمل كمؤسسات صغيرة وكجهات تدريب فردي من أجل نتائج توظيف في سوق العمل المفتوح.

مسكن
مسكن تعتبره منزلك

تم تصميم مسكن مدعوم من CPA لهدف معين، أو تم تعديله، من أجل خلق بيئة آمنة وودية وممتعة للبالغين من ذوي اإلعاقة 
الدائمة واالحتياجات الكبرى أو المعقدة. نحن متحمسون لجعل المسكن منزالً، لذلك نرّكز على مطابقة زمالء المسكن بناًء على كال 

األمرين، ملفك الشخصي  واإلعاقة.


