غرب سيدين

آرآي دي يب يس تعمل يف أسرتاليا ملساعدة األطفال
والبالغني من كل األعامر الفاقدين السمع أو البرص

آر آي دي يب يس خدمات
غرب سيدين
مسجل مع برنامج التأمني الوطني للمعوقني
آر آي دي يب يس متعهد ّ
نســتطيع تقديــم الدعــم لــك للدخــول والتنقــل بربنامــج التأمــن الوطنــي
للمعوقــن لغــرض التأكــد مــن حصولــك عــى الدعــم والخدمــات التــي
.تحتاجهــا
تســتطيع إســتعامل فريــق مــن األخصائيــن يف فقــدان الســمع والبــر .جميــع
خصيص ـاً لتلبيــة األحتياجــات الفرديــة الخاصــة
خدماتنــا متكاملــة ومصممــة ّ
.بك

خدمات التعلم املبكر
نحن نقدم خدمات التعلم والعالج التي تركز عىل األرسة لألطفال
ذوي السمع الضعيف .هذه الخدمات نستطيع دمجها مع روضتنا يف
كلينمور بارك
أستشاري العائلة (باحث أجتامعي(
فريقنا يتضمن باحثني اجتامعيني الذين يقومون مبساعدتك وعائلتك
لغرض إستعامل خدماتنا ومساعدتك خالل رحلتك كلها
أخصايئ النطق تقييم ودعم
نستطيع تقديم تقييم وعالج مستمر من خالل فريقنا الكفوء من
أخصائيني النطق
خدمات زرع قوقعة األذن
نقدم برنامج مكثف لزرع قوقعة األذن لألطفال والبالغني من كل
األعامر -من أول تقييم لفقدان السمع اىل الزرع والدعم املستمر
مدى الحياة
خدمات السمع
نقدم مجموعة كاملة من خدمات السمع ملستعميل قوقعة األذن
املزروعة وبعض الخدمات التشخيصية لألطفال والبالغني

وجوده يف مدرسة اآلرآي دي يب يس يشء يطمنئ جدا ً .مدّرسة جاك«،
ميليسا هي معه بكل خطوة وتقدم له بيئة من العناية والرعاية
».بحيث أزده َر فيها
ليزيل والدة جاك-

اســتطيع ان أســمع قطتــي ،رافنيــت ،متــي عــى الزجــاج«
– وأســتطيع أن أســمع املطــر يســقط عــى ســطح األرض .ال
».أســتطيع أن أتذكــر آخــر مــرة ســمعت هــذا
كريك ،متلقي زرع قوقعة األذن
ال تقــدر بثمــن أن تجــد هــذه الخدمــات تســتطيع«
ليــس فقــط مســاعدة ومنــح العــون ألزايليــا ،ولكــن
هــي خدمــات مــن الســهل الحصــول عليهــا وتســتطيع
التواصــل مــع كل الدكاتــرة واألخصائيــن املشــاركني يف
».العنايــة بهــا
رسكيس ،والد أزايليا -

ساعدونا يك نكمل مساعدة اآلخرين
هناك عدة طرق تستطيع مساعدة اآلرآي دي يب يس يف غرب سيدين لتكمل
.مساعدتها للعوائل املحلية
أشرتك يف مناسبات جمع التربعات
إقامة مناسبة بنفسك ليس فقط عظيم لجمع التربعات ولكن أيضاً سبب جميل
أن تستمتع بوقتك مع العائلة واألصدقاء .أيضاً نقيم مناسبات تستطيع املشاركة
.فيها .الرجاء األطالع عىل املوقع األلكرتوين للمناسبات بالقرب منك
تربع
أدعمنا عن طريق التربع من خالل موقعنا عىل األنرتنيت أو األتصال بخط التربع
١٨٠٠ ٠٤٣ ٤١١.
أترك وصية
الوصية هي أهم مصدر لتقديم التربعات لآلرآي دي يب يس ولها تأثري مستمر
وهائل ملستقبل األسرتاليني الفاقدين السمع والبرص .بعطيتك ،مدرسينا
واألخصائيني والباحثني يستطيعون ان يكملوا لتطوير وتقديم برامج فعالة لجيل
املستقبل .من خالل كرم هذه العطايا نستطيع أن نكمل الوصول اىل األطفال
.والبالغني املحتاجني أكرث الينا
من أجل طرق أكرث للمساعدة ،نرجو زيارة موقعنا األلكرتوين
ridbc.org.au/our-charity

زورونا لرتى
كيف نستطيع مساعدتك
املســاعدة متوفــرة لألطفــال والبالغــن مــن كافــة األعــار لفاقــدي
الســمع أوالبــر .إذا مل تكــن اللغــة اإلنكليزيــة لغتــك األوىل
نســتطيع أن نقــدم لــك خدمــات الرتجمــة الشــفهية والخطيــة.
الرجــاء األتصــال بنــا لغــرض مناقشــة إحتياجاتــك الخاصــة وأهدافك
.لنســتطيع مســاعدتك بأفضــل وســيلة
RIDBC Penrith
5A/119-121 Lethbridge St, Penrith NSW 2750
(02) 4721 6700 or 1300 658 981
RIDBC Nepean Preschool
5-7 Floribunda Ave, Glenmore Park NSW 2745
(02) 4733 4239
RIDBC Liverpool
106 Moore St, Liverpool NSW 2170
(02) 9601 1366 or 1300 658 981
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