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عن اآلر آي دي يب يس
املعهد املليك لفاقدي السمع والبرص لألطفال
(آرآي دي يب يس) هي أكرب مؤسسة ليس حكومية
مجهزة للعالج ،تعليم وخدمات زرع قوقعة األذن
لألطفال والبالغني ،عائالتهم ،واملهنيني الذين
يساعدونهم
آرآي دي يب يس تساعد األشخاص الفاقدين السمع
أوالبرص ليعيشوا حياة وفاء وثقة ومشاركة.
خدماتنا صممت خصيصاً لتلبية حاجات الفرد
ومرحلة الحياة ،يدعمها فريقنا ذو الخربة
واملؤهالت العالية من املهنيني املتخصصني يف
فقدان النظر والسمع

ملاذا تختار
اآلرآي دي يب يس ?
خدمات ومواقع

تقدم مجموعة كبرية من الخدمات ،اختيارات مرنة للمواقع وللدعم .ال يوجد
مجهز آخر أكرث مناسب من اآلرآي دي يب يس
لتقديم خدمات دعم خاصة لفاقدي السمع والبرص .خدماتنا تقدم يف مواقع
مناسبة بكل أسرتاليا؛ يف املجتمع املحيل؛ أو مبارشة يف منزلك ،أو من خالل
.مقابلة عىل الفيديو ذو جودة عالية

قيمة للنقود

كجمعية خريية ،تقديم خدمات اآلرآي دي يب يس مدعومة من قبل متربعني
كرماء وهذا يعني نستطيع أن نقدم لك مستوى عايل من الخدمة ،لنضمن بأنك
.وعائلتك تتلقون كل الدعم الذي تحتاجون اليه

دعم

نفتخر بنفسنا بالعمل متعاونني مع العوائل ،األطفال والبالغني لتكييف
الخدمات التي تدعم وتناسب حاجاتك الفردية وأهداف الحياة

خربة

نحن خرباء يف العوق الحيس .آرآي دي يب يس تدعم األسرتاليني ألكرث من
 ١٥٠سنة الفاقدين السمع والبرص .موظفونا ذو خربة وكفاءات عالية،
ويقومون بتنمية مهاراتهم املهنية بصورة صارمة من خالل آرآي دي يب
يس مركز رينويك  -الرائد يف تقديم التعليم املهني يف أسرتاليا للقابليات
الحسية

أخصائيني

سوف ت ُدعم من قبل فريق من املهنيني األخصائيني بفاقدي السمع والبرص.
نحن نبني فريق من الخرباء حول حاجاتك الفردية ،يتضمن مدرسني،
معالجني ،أخصائيني بالسمع ،مقّوم البرص ومجموعة من الخرباء الطبيني
املتخصصني

آرآي دي يب يس تعمل يف كل أسرتاليا لدعم األطفال والبالغني من كل
.العامر الذين لديهم فقدان يف السمع أو البرص

خدماتنا
آرآي دي يب يس برامج التعلم املبكر– ضعف يف السمع أو البرص
أطفال ذوي السمع والبرص الضعيف من املمكن أن يحصلوا عىل أحسن بداية
يف الحياة ،وعوائلهم ،يستلمون دعم مبارش ومساعدة من خالل تدخل مبكر ذو
.جودة
فقدان السمع أو البرص له تأثري عىل كل نواحي تطور الطفل .سوف نعمل
معك بتطوير خطة فردية خاصة بطفلك ،بتقديم خدمات دعم لتطوير مهارات
.طفلك ملساعدتهم للوصول اىل إمكانياتهم الكاملة

خدمات آرآي دي يب يس تقدم بالرتكيز عىل مامرسة مرك ّزة
للعائلة .نفتخر بأنفسنا بالعمل متعاونني مع عوائل ،أطفال
وبالغني لتكييف الخدمات التي تدعم وتناسب حاجاتك الفردية
وأهداف الحياة
اآلرآي دي يب يس مجهز مسجل مع برنامج التأمني الوطني للمعاقني وهو
طريقة جديدة لتقديم الدمع اىل األشخاص ذوي إعاقات ،عوائلهم واملعتنني
بهم

قم بزيارة بوابة خدمات اإلن دي آي إس لتجد معلومات أكرث
http://ndis.ridbc.org.au

آرآي دي يب يس صحة التحالف

آرآي دي يب يس مدرسة عرب التلفون والتطبيق عرب التلفون

آرآي دي يب يس تجهز مجموعة من خدمات صحة التحالف لألطفال والبالغني
من ذوي فاقدي السمع والبرص ،تتضمن تشخيصات ،تقييامت عملية (وظيفية)
وخدمات عالج التي هي كلية يف الرتكيز ومن املمكن أن تتضمن مناطق ذو
إعاقات إضافية

ليس من املهم أين تسكن ،آرآي دي يب يس تستطيع أن تستعمل تكنلوجية
املقابلة عرب التلفون لتقديم تعليمنا الخاص ،عالج وخدمات الدعم لزارعي
قوقعة األذن مبارشة اىل بيتك أوعن طريق وسيلة محلية

إن فريقنا من املوظفني األخصائيني ،الذي يتضمن أخصائيني بالنطق ،أخصائيني
وظيفيني ،مقومني النظر ،معالجني فيزيائيني ،معالجني نفسانيني ،ومعلمني
يعملون متعاونني للوصول اىل أحسن نتيجة ممكنة وخدمة مكيفة لتقابل
حاجاتك املحددة .نستطيع أيضاً تقديم الدعم لعائلتك أو املهنيني اآلخرين يف
فريق العناية بك ،من األحسن التأكيد لوصولك اىل هدفك املحدد

آرآي دي يب يس مدرسة التلفون تقدم خدمات تعليم وعالج اىل أطفال فاقدي
السمع أو البرص يف مناطق محلية أو مناطق نائية من أسرتاليا ،تتضمن صفوف
فردية ومجموعة ،شبكة تواصل لألهل وبرامج تعليمية؛ دعم لتطوير مجموعة
من خيارات التواصل؛ تعليم طريقة بريل ودعم لفقدان البرص؛ والدخول اىل
املدرسة ودعم يف املدرسة
أيضا نستعمل تكنلوجيا املقابلة بالفيديو ملنح األطفال والبالغني الدخول اىل
الكثري من خدماتنا األخرى ومن ضمنها تقييم ،تشخيص وخدمات عالج

إس يس آي يس برنامج زرع قوقعة األذن
معرتف بها عاملياً كخدمة قيادية لزرع قوقعة األذن ،إس يس آي يس
برنامج زرع قوقعة األذن لآلرآي دي يب يس وصل اىل نتائج بدرجة
عاملية لألشخاص فاقدي السمع بصورة شديدة أو عميقة ،وهو
برنامج لزرع قوقعة األذن يف أسرتاليا
إس يس آي يس برنامج زرع قوقعة األذن يقدم تقييامت للسمع
ليحدد إذا كان زرع جهاز سمع هو خيار مناسب لألطفال والبالغني
الذين يحصلون عىل القليل من الفائدة أودون أي فائدة من جهاز
السامعات املألوفة ،ومن ثم تنسيق العملية بكاملها ،من ضمنها
العملية األوىل ،جهاز التبديل ،رسم خطة وسمع مستمر ،ودعم
وإعادة التأهيل من قبل فريقنا من املوظفني األخصائيني

آرآي دي يب يس مركز جيم باتريك للسمع
آرآي دي يب يس مركز جيم باتريك للسمع هي عيادة سمع ودية عائلية تقدم
مجموعة خدمات للسمع بدمج أحدث تكنلوجيا لتقييم السمع لألطفال من
الوالدة وبعدها
املركز مجهز بفريق قيادي من أخصائيني السمع لألطفال وخدمات تتضمن
تشخيص السمع ،فحص للترصفات ،دراسات فسيولوجية كهربائية وفحص قدرة
فهم الكالم من أجل دعم التكنلوجيا املستعملة عىل سبيل املثال سامعات األذن
ذوي قدرة عالية أو زرع قوقعة

آرآي دي يب يس تدعم األطفال من أول
أسبوع من حياتهم ،وخالل دراستهم وسنني
.املراهقة ،اىل سن الرشد وما بعده

مرحلة ما قبل املدرسة
آرآي دي يب يس تعمل مبدارس خاصة للمرحلة ما قبل املدرسة لألطفال
الفاقدين السمع والبرص ،التي تعمل بنموذج عكس-التكامل ،حيث األطفال
الفاقدين السمع والبرص يحرضون جنباً اىل جنب مع أطفال من املجتمع املحيل
والذين لغتهم وتعلمهم متفوق بالنسبة ألقرانهم .كل األطفال يستلمون تعليم
خاص من موظفينا الخرباء بالتعليم
أن مدارسنا سوف تحظر طفلك لينتقل اىل الحياة املدرسية بالرتكيز عىل اللغة،
القراءة والكتابة ،العمليات الحسابية البسيطة واملهارات الجامعية .نقدم مرحلة
ما قبل الدراسة خاصة باألطفال الفاقدين البرص أو الذين لديهم نقص بليغ يف
نظرهم أضاف ًة اىل الذين عندهم إعاقات إضافية .نقدم مرحلة ما قبل الدراسة
لألطفال فاقدي السمع الذين يتعلمون السمع والتكلم ،كذلك مرحلة ما قبل
الدراسة خاصة للطفال الذين يتعلمون األسالن (لغة اإلشارات األسرتالية) .آرآي
دي يب يس تقدم الدعم لألطفال يف املرحلة قبل املدرسة يف تيار اإلعدادات
ملرحلة ما قبل املدرسة

أن مدارسنا ملرحلة ما قبل املدرسة سوف تحظر طفلك لينتقل
اىل حياة املدرسة مع الرتكيز عىل اللغة ،القراءة والكتابة،
العمليات الحسابية البسيطة واملهارات الجامعية

آرآي دي يب يس خدمة الدعم يف املدرسة

مدارس اآلرآي دي يب يس

آرآي دي يب يس خدمة الدعم يف املدرسة تقدم خدمات تعليمية خاصة اىل
مدارس مستقلة لتساعد األطفال فاقدين السمع أو البرص لغرض دخولهم
بصورة فعالة املنهاج الدرايس

آرآي دي يب يس تديــر ثالثــة مــدارس ،آرآي دي يب يس مدرســة كارفيلــد بارويــك
التــي تتعامــل مــع األطفــال فاقديــن الســمع والذيــن يســتمعون ويتكلمــون
مبســاعدة قوقعــة األذن املزروعــة أو الســاعات ،وتحرضهــم لينتقلــوا اىل
املدرســة اليوميــة

هذا قد يتضمن دعم للطفل ويتضمن القراءة والكتابة بالربيل ،ويستعمل
التكنلوجيا املتوفرة أو أدوات مساعدة للنظر الضعيف يف الصف ،تحظري أسلوب
بديل ملواد التعليم والدعم من خالل أجهزة السمع .أيضاً نقدم الدعم ملوظفي
التعليم عن أفضل الطرق ليستوعبوا األطفال الفاقدين السمع أو النظر يف
صفوفهم وكيفية تهيئة الدروس
أضاف ًة اىل ذلك ،الطالب قد يستعملون خدمات طبية من مجموعة املعالجني
لآلرآي دي يب يس ،من ضمنهم نفيس ،سمعي وأخصايئ النطق

آرآي دي يب يس مدرســة تومــاس باتيســون التــي تقــدم برنامــج تعليمــي متعــدد
اللغــات لألطفــال الفاقديــن الســمع (الصــم) لحــد عمــر العــر ســنوات والذيــن
يســتعملون لغــة أســان واللغــة األنكليزيــة
آرآي دي يب يس مدرســة الــس بيرتيــج التــي تتعامــل مــع أطفــال بســن املدرســة
الذيــن لديهــم ضعــف شــديد يف النظــر مــع إعاقــة فكريــة
كل املــدارس تدعــم الطــاب مبنهــاج الدراســة ملجلــس نيــو ســاوث ويلــز التــي
يتــم تكييفــه ليناســب الحاجــات الفرديــة عنــد الطلــب

آرآي دي يب يس مركز رينويك
آرآي دي يب يس مركــز رينويــك الرائــد األسـرايل يف مجــال توفــر التنميــة املهنيــة
والبحــث يف املجــاالت املتعلقــة بتعليــم األطفــال الفاقديــن الســمع والبــر.
املركــز يقــدم برامــج للدراســات العليــا (درجــة املاجســتري والدكتــوراه) وبرنامــج
مكثــف لتكملــة التعليــم املهنــي للمدرســن ،املعالجــن ،ومجموعــة أخــرى مــن
املهــن املرتبطــة بهــا
مــن خــال مركــز رينويــك ،آرآي دي يب يس تســاعد لتضمــن بــأن لخدمــات
لألطفــال ذوي أعاقــات حســية وعوائلهــم –عــر أســراليا وحــول العــامل –
ومســتندة عــى دليــل وتقــدم عــن طريــق مهنيــن ذو معرفــة ومهــارة
مرافــق ذو مســتوى عاملــي تقــدم بيئــة ممتــازة للدراســة وللبحــث وتطويــر
تقنيــات جديــدة يف التقييــم ومجموعــة واســعة مــن التدخــات لألطفــال
الفاقديــن الســمع والبــر .مــن ضمــن املرافــق مكتبــة ريــج العائليــة التــي
لديهــا مجموعــة كتــب األكــر شــموالً ومصــادر يف التعليــم الخــاص يف أس ـراليا
لألطفــال ذوي أعاقــات حســية

أتصال
خدمات آرآي دي يب يس تقدم يف أماكن مالمئة عىل نطاق أسرتاليا؛ يف املجتمع
املحيل؛ أو مبارشة يف منزلك ،عن طريق تكنلوجيا عقد املؤمترات بالفيديو
وبتقنية عالية
نقدم مجموعة من الخدمات لألطفال والبالغني الفاقدين السمع والبرص،
لعوائلهم واملهنيني الذين يدعموهم
الدعم متوفر لألطفال ،البالغني والعوائل من خلفيات يتكلمون غري اإلنكليزية
وآرآي دي يب يس أيضا تقدم برامج مصممة خصيصاً لتقبل أطفال أسرتاليا
األصليني ،البالغني وعوائلهم
الرجاء التواصل معنا ملناقشة حاجاتك الفردية وأهدافك ولنجد أفضل طريقة
لدعمك

خدمة االستفسارات
معلومات عامة
العنوان الربيدي
املوقع االلكرتوين
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