
CPA زبون ،Lynn

 الخبرة هي 
ً ما نتميّز به حقا

 Cerebral Palsy Alliance (CPA) لقد تمّكنا في
من تحقيق نتائج إيجابية للرضع واألطفال والبالغين 

ذوي اإلعاقة ألكثر من 70 عاًما. باالعتماد على أحدث 
األبحاث وأيضاً على خبرتنا الواسعة في دعم الزبائن، 

نمتلك البصيرة والقدرة على تقديم الخدمات التي تساعد 
على تحسين جودة الحياة.

لماذا CPA Prairiewood ؟ 
فريق متنامي من الموظفين المعتمدين بالكامل

 مع نمو وتطور البرنامج الوطني للتأمين ضد اإلعاقة
 ،(National Disability Insurance Scheme - NDIS) 

 نما كذلك فريقنا الذي هو من المعالجين الخبراء ومدربي المهارات 
الحياتية وأخصائيي الدعم. هذه أخبار رائعة لك ولمجتمعك المحلي.

حالة المعدات الفنية 
صالة ألعاب رياضية يمكن استخدامها بالكامل: تفتح صالة األلعاب 	 

الرياضية التي يمكن استخدامها بالكامل من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
8 صباًحا حتى 6 مساًء وفي أيام السبت من الساعة 8 إلى 2 مساًء، حتى 

تتمكن من ممارسة الرياضة في الوقت الذي يناسبك.
غرف العالج: سجادة سحرية بتقنية حادة - وسيلة ممتعة وتفاعلية تُستخدم 	 

في إعادة التأهيل لتحسين النمو البدني والفكري.
تقنية نظرة العين: تسمح لألطفال والبالغين المصابين بالشلل الدماغي 	 

باستخدام حركات أعينهم لتشغيل جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر أو 
جهاز توليد الكالم.

الوصول المرن إلى الخدمة
سيكون لديك فريق عالقات زبائن مخصص للتواصل بأي طريقة 

تناسبك: وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو عن بعد باستخدام التكنولوجيا 
(Telepractice(. يتوفر مترجم شفهي لدعمك إذا لزم األمر.

خدمات مصممة من قبل مختصين معتمدين
تم تصميم جميع الخدمات وفقًا الحتياجاتك وأهدافك، ويديرها مختصون 

معتمدون من CPA. إّن سالمتك ورفاهيتك هما دائًما أهم أولوياتنا، لذلك فإن 
جميع موظفي الدعم التابعين لـ CPA هم من المختصين الخبراء، ويتم التأكد 

منهم وتدريبهم على أعلى مستوى.

NDIS أو تمويل خاص
 استخدم تمويلك من الـ NDIS لشراء خدمة، أو ادفع من 

 المال الخاص. تتوفرخدمة مطالبات ومدفوعات القطاع الصحي
.(Health Industry Claims and Payments Service - HICAPS)



 الخبرة متوفرة في 
مركز Prairiewood المتفّوِق

التدخل العالجي الخاص بالطفولة المبكرة
 التدخل العالجي المبكر لتتبُّع نمو طفلك بسرعة 

وتحقيق نتائج رائعة

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.

عيادة التشخيص المبكر	 
™CP Check-Up )فحوصات  	

منتظمة(

متعلِّم متفوق بصورة فائقة	 

العالج
 تتوفر الخبرة لتحسين 

نمو طفلك

في CPA، المعالجون لدينا متحمسون لتقديم خدمة شاملة لمساعدتك أو 
مساعدة شخص تحبه على تحقيق أهدافه.

نحن نقدم خدمة عالج متعددة التخصصات. يمكن تقديم العالج بشكل فردي 
أو من خالل برنامج جماعي أو عن طريق صفوف مكثفة. سيعمل فريقنا 

معك إليجاد العالج المناسب الحتياجات الفرد.

عالج األمور الحياتية اليومية	 
العالج الطبيعي	 
عالج النطق والبلع	 
فسيولوجيا التمارين الرياضية	 

وصفة التكنولوجيا المساعدة 	 
واألدوات والمعدات

عيادات المعدات	 

التوظيف والهدف
تعظيم إمكانات توظيفك

يعتبر وجود الهدف مهم للغاية من أجل سعادتنا وثقتنا واحترامنا لذاتنا. فنحن 
مي الرعاية لتطوير وتحقيق أهداف  في CPA ندعمك وندعم عائلتك ومقّدِ
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.

األنشطة الممولة من الخدمات 	 
الجنوبية الشرقية القانونية 

 (South East Legal
 Services - SELS)

البرامج القائمة في المركز	 
التوظيف المدعوم	 
تعديالت بيئية لألفراد	 

اليومية الحياة 
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.

برامج نهارية في أنماط الحياة: 	 
مركز Prairiewood ومركز 

Liverpool

دعم فردي في المنزل وفي 	 
المجتمع

دروس متقدمة - برنامج نهاري 	 
لبناء القدرات عند الشباب 

برامج المجموعات االجتماعية 	 
للمراهقين والشباب 

مرونة في توفير الراحة المنزلية 	 
يقدمها عاملون داعمون من ذوي 

المهارات العالية



الصحة والرفاهية
بناء العافية لحياة ممتعة

 الصحة والعافية المثلى هما مفتاح تحقيق أفضل ما لديك. 
 لذلك في CPA، سيعمل أخصائيو فسيولوجيا التمرينات 

 الرياضية المعتمدون من منظمة العمل والحلول األسترالية 
 (Employment Services & solutions Australia-ESSA)

معك لتصميم برنامج تمرين للقوة والمرونة والتحمل حتى تتمكن من بناء 
اللياقة البدنية التي تحتاجها والحفاظ عليها لالستمتاع بالحياة إلى أقصى حد.

فسيولوجيا التمارين الرياضية	 
برنامج تمارين المحاربين المكثف 	 

(PD Warrior)
ممارسة التمارين الرياضية 	 

والتغذية

تدريب جماعي	 
برنامج متعدد الرياضات	 
تدريب رياضي فردي	 

الحياتية المهارات 
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.  

مهارات حياتية وتدريب	 
ورش عمل وبرامج بناء مهارات 	 

مصّممة خصيًصا

المخيمات والرحالت	 

CPA زبون ،Aaryan

Mary وأختها CPA زبونة ،Hassiba

المسكن
ندعمك لتعيش حياتك على طريقتك

نحن متحمسون لخلق بيئة تدعم األشخاص ليعيشوا حياتهم على طريقتهم.
يوفر CPA رعاية منزلية مستقلة ومتخصصة ومدعومة في 100 منزل 
في سيدني )Sydney( والساحل األوسط )Central Coast( ومناطق 

هانتر )Hunter regions( ألكثر من 400 شخص لديهم إعاقة. نحن نقدم 
الرعاية على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع لألشخاص 

الذين لديهم إعاقات جسدية و/ أو ذهنية معقدة.

مسكن قصير األجل أو فترة راحة 	 العيش المستقل المدعوم	 
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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  

CPA PRAIRIEWOOD
يقع في Wetherill Park، بالقرب من مركز تسّوق 

Stocklands

224-244 Restwell Road 
Prairiewood NSW

الهاتف: 1777 8777 02
 البريد اإللكتروني: 

Prairiewood@cerebralpalsy.org.au

 مركز أنماط الحياة 
LIVERPOOL في

14a Mill Road 
Liverpool NSW

الهاتف: 2866 9601 02
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