
 

  



والخدمات المتوافرة لذوي االحتياجات  حول المواردالجدد  : دليل الوافدينتواصل

نيو برانزويكمقاطعة الخاصة في   
 

تقدمية لدعم المتميزة بتاريخها الغني بتطوير أساليب وطرق طعة أهاًل وسهاًل بكم في نيو برانزويك! هذه المقا
إلى مقاطعة نيو برانزويك، قد  أحد الوافدين الجددفي مجتمعاتنا. وبصفتك  ودمجهمذوي االحتياجات الخاصة 

ذا كان هذا حالك، فمن المرجح أن يكون لديك أسئلة إعاقة معينةأنت أو أحد أفراد عائلتك من تعاني  . وا 
ئة ات المتوافرة لمساعدتك أو مساعدة هذا الفرد من عائلتك على العيش حياة كريمة وهانحول مجموعة الخدم

بما ينعكس إيجابًا عليك أو لتقديم المساعدة والدعم عديدة ومن حسن الطالع، تتوافر مصادر في مقاطعتنا. 
 . على هذا الفرد من عائلتك

 
تولى إعداد هذا الدليل جمعية نيو برانزويك للعيش المجتمعي استجابة للنتائج المستقاة من "تقييم احتياجات 

قد . و م2013-2012اجات الخاصة في المقاطعة والذي أجري في العام الوافدين الجدد" من ذوي االحتي
على دراية تامة بمجموعة وا تجلى من خالل هذا التقييم أن الوافدين الجدد والشركاء في المجتمع لم يكون

 خدمات الدعم المتوافرة لذوي االحتياجات الخاصة في نيو برانزويك. 
 

والتدريب والعمل؛ وقسم مع مقاطعة نيو برانزويك )إدارة التعليم ما بعد الثانوي مبرمة الشراكة الوبفضل 
معلومات إلى الوافدين الجدد والشركاء في  من تقديم نتمّكن اليومخدمات االستيطان والتعددية الثقافية(، 

نبذة موجزة ومن إدراج ذوي االحتياجات الخاصة التي تدعم غير الربحية المحلية المجتمع حول المنظمات 
 الدعم المتاحة من خالل حكومة المقاطعة. وبرامج حول خدمات 

 

ومن خالل الترويج للخدمات والبرامج التي يمكن للوافدين الجدد من ذوي االحتياجات الخاصة وعائالتهم 
 . اأكثر مالئمة وجاذبية للعيش واالستقرار فيه مكاناً مقاطعة نيو برانزويك  تصبحاالستفادة منها، 

 

 طيف التوحداضطراب 
  والتفاعالت االجتماعية الكالميوغير  الكالميؤثر على قدرات التواصل ي نمائي عصبياضطراب. 
 اضطراب النمو ، متالزمة ريت، اسبرجرمرض التوحد، متالزمة  هذا االضطراب كل من يشمل

 .(، واضطراب االنتكاس الطفوليPDD-NOSالشامل الالنمطي )



 تقدم مراكز التوحد المحلية الموارد والبرامج وخدمات الدعم للمصابين بهذا المرض وعائالتهم. 
 

  Autism Connections Fredericton  "مركز صالت لمرضى التوحد في فريدركتن"

www.autismconnectionsfredericton.com 

 6025-450 (506) هاتف:

 

 ( پ)ديي Autism Resource Centre "مركز موارد التوحد"

www.monctonarc.com 

 9032-855 (506)هاتف: 

 

  .Autism Resources Miramichi Inc" "مركز ميراميشي لموارد التوحد

www.autismmiramichi.com  

  8137-622 (506)هاتف: 

 

 جون( ت)سان  .Community Autism Centre Inc"مركز التوحد المجتمعي" 

www.cacisaintjohn.webs.com  

 1128-642 (506)هاتف: 

 

 )سانت أندروز(  .Dragonfly Centre for Autism Inc فالي للتوحد"نمركز دراغو"

http://www.dragonflyforautism.ca 

 8002-529 (506)هاتف: 

 

 باثهورست() Resource Centre on Autism "مركز موارد التوحد"

http://www.autismchaleur.com 

 2306-544 (506)هاتف: 

 

 (ألتولفيل) Restigouche Autism Centre "ريستغوش للتوحد"مركز 

www.carac.ca 

 2287-789 (506)هاتف: 

 

 (أندوفر-بيرت) Upper Valley Autism Resource Centre "أبير فالي لموارد التوحد"مركز 

www.uvarc.com 

 6721-273 (506)هاتف: 
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ألطفال المصابين بمرض التوحد. يرجى مراجعة معلومات لالتنمية االجتماعية خدمات  إدارةوفر تإلى ذلك، 
 في هذا الدليل.الحقًا  الواردةاالتصال 

 

 إعاقات التنقل

 أو حمل غرض  أخرىأو التنقل من غرفة إلى  صعوبة في المشيالشخص  لدى تسّببالتي  هي
 لمسافات قصيرة أو الوقوف لفترات طويلة.

 شلل ضيق القناة الشوكية، التصّلب المتعدد، الحبل الشوكي،  إصاباتالناجمة عن اإلعاقات  تشمل
صاباتالحبل الشوكي، الشلل الدماغي، التصلب الجانبي الضموري،   الورك وسواها.  وا 

 ألف شخص في نيو برانزويك يعانون من إحدى إعاقات التنقل.  90 من أكثر 
 

 Ability NB منظمة "أبيلتي نيو بي"
 م1956منظمة "أبيلتي نيو بي" في العام تأسست 

. تهدف رسالتها وهي مؤسسة تقوم على المجتمع
تمكين األشخاص الذين تعرضوا إلصابة في إلى 

من أو يعانون من إعاقة في التنقل الحبل الشوكي 
مشاركة والمشاركة في المجتمع  العيش باستقاللية

عداد سياسة كاملة  من خالل توفير خدمات مبتكرة وا 
عامة تقدمية. توفر هذه المنظمة خدماتها باللغتين 

زية في كافة أنحاء مقاطعة نيو الفرنسية واالنجلي
كما تقدم  صعوبات في التنقلالذين يعانون من برانزويك وتعمل مع األطفال والشباب والبالغين والمسنين 

في كل من مدينة فريدركتن، مونكتون، وودستوك  تتوزع مكاتب منظمة "أبيلتي نيو بي"فراد عائلتهم. الدعم أل
يرجى زيارة موقع المنظمة االلكتروني  ميداني.الدعم الالمناطق في المقاطعة معتمدة نهج وتخدم كافة 

www.abilitynb.ca  للحصول على المزيد من  1-866-462-9555أو االتصال على الرقم
 المعلومات. 

 

 Muscular Dystrophy Canada" ضمور العضالتكندا الضطرابات "منظمة 
 مستمرالعضلية من خالل العمل عصبية حياة المصابين باضطرابات تحسين تهدف رسالة هذه المنظمة إلى 

 البحوث الممّولة. إليجاد عالج ناجع من خالل الدؤوبة فيما تواصل مساعيها  توفير الدعم والموارد لهمعلى 
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 : مجاالت رئيسيةأربعة في تساعد هذه المنظمة األفراد 
 

 والتجهيزات المعدات 
 ال تتوفر لديهماألشخاص الذين  علىيسهم برنامج المعدات في التخفيف من حدة الضغوطات المالية 

 تغطية تأمينية من خالل البرامج الخاصة أو الحكومية. 
 

 الدعم 
مراكز الموارد التي ب االتصال على العضلية العصبية باالضطرابات المصابينالمنظمة تساعد 

  التواصل مع بعضهم البعض.لهم تتيح ، كما يحتاجون إليها
 

 المعلومات/الخدمات التثقيفية 
  تثقيفية.الفرص ال إلى جانبتقدم المنظمة معلومات حديثة وموثوق منها 

 
 المناصرة 

من  همعائالت المصابين باالضطرابات العصبية العضلية وتعمل على تمكين باسمتتحدث المنظمة 
 www.muscle.caيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي  . والدفاع عن قضاياهم إيصال صوتهم

 من المعلومات. للحصول على المزيد
 

 Neil Squire Society نيل سكواير""جمعية 

مدينة جمعية التي تضّم مكاتب في كل من هذه التعتبر 
المنظمة الوطنية غير الربحية  مونكتونو فريدركتن 

الوحيدة التي استخدمت منذ ثالثة عقود تقريبًا 
التكنولوجيا والمعرفة والشغف لتمكين الكنديين الذين 

يعانون من إعاقات جسدية. ومن خالل عملها، تساعد 
والحواجز  العقباتالمشاركين على تذليل الجمعية 

فاعلين  ليتمكنوا من العيش باستقاللية ويصبحوا أفراد
 24البالغ من العمر في المجتمع. كان نيل سكواير 

نجمًا ساطعًا في رياضة كرة السلة بالجامعة حين عامًا 

http://www.muscle.ca/


م والذي 1981تعّرض لحادث سيارة في العام 
عاجزًا عن و األسفل  إلىعنق التركه مشلواًل من 

م، تأسست 1984وفاته في العام النطق. بعد 
تتمحور حول ها وكانت رؤيت "جمعية نيل سكواير"

التكنولوجيا التي ستمّكن مستقباًل ذوي االحتياجات 
الخاصة من الحصول على الخيارات والفرص 
وجودة الحياة نفسها المتاحة أمام أي شخص 
آخر. ال تزال المنظمة تستهدي بهذه الرؤية 

 تها.اوتتجلى في كافة أنشطتها وفعالي

 

  :ما يلي نيل سكواير""جمعية  تتيح لك 
 المتاحة على الخيارات الوظيفية التعّرف 
 الحصول على المساعدة للعثور على عمل 
  والتجهيزات الداعمةالتدريب  للحصول علىالوصول إلى التمويل 
 تعّلم مهارات استخدام الكمبيوتر 
 المهارات والقدرات تنمية 
 االحتياجات لتلبية  الفعالة الداعمةو/أو  التعّرف على حلول التكنولوجيا اإلرغونومية

 الفردية
 

 :تقدمها الجمعيةتشمل الخدمات الفريدة التي 
 برامج فردية وخطط عمل مصممة بما يتفق مع االحتياجات الوظيفية لكل شخص  .1
 فريق عمل محترف ومتطوعون يتميزون بالشغف وااللتزام لتمكين المشاركين والعمالء .2
يالت والتكنولوجيا المساعدة معرفة معتمدة في مجموعة متنوعة من وسائل الدعم والتسه .3

 وأماكن العمل المدارسإلى  خصيصًا لتيسير االنتقال الناجحوالمصممة 
 معلومات حديثة حول سوق العمل والتغيرات الحاصلة وتواصل مستمر مع جهات العمل .4
 .على المستوى الدولي معترف بهفريق بحث وتطوير  .5

 



االلكتروني  موقعهانيل سكواير"، يرجى زيارة "للحصول على المزيد من المعلومات حول جمعية 
www.neilsquire.ca  1-866-851-9101أو  1-866-446-7999أو االتصال على الرقم التالي. 

  

 اإلعاقة الذهنية
  إصابات أحيانًا عن  تنجمالوالدة لدى معظم األشخاص، إال أنها قد  منذهي إعاقة دائمة )تظهر

 ؛ الدماغ المكتسبة(
 يصالها؛ب تتصل   قدرة الشخص على فهم المعلومات وتقييمها وا 
  على االستجابة  للفعاليات أو المواقف.تتصل بقدرة الشخص 

 
)بالرغم من تواجد اإلعاقة الذهنية "بالتزامن" مع المرض العقلي  المرض العقليتختلف اإلعاقة الذهنية عن 

 لدى بعض األشخاص( كما وأنها تختلف عن إعاقات التعّلم.
 

 (NBACLمنظمة نيو برانزويك للعيش المجتمعي )
 للمصابين توفر الدعمهي منظمة محلية غير ربحية 

 تقدم خدماتها لمختلف الفئاتو  عائالتهملو  إعاقات ذهنيةب
لى الشيخوخة. و  العمرية منذ الوالدة جمعية هذه ال تعملا 

حصول ذوي اإلعاقات الذهنية على الدعم  ضمانعلى 
مع م والعمل واللهو الذي يحتاجون إليه للعيش والتعلّ 

توفر المعلومات وهي ال يعانون من إعاقات.  أشخاص
والتدريب والدعم إلى العائالت والمؤسسات في مجاالت 

، العدل واالنصاف، الفرص الوظيفية، المساكن الميسورة الكلفة، الجامعرعاية األطفال، التعليم  بما فيهاعديدة 
 ، األنشطة الترفيهية واالستجمامية، التطوع وسواها.الجنسيةالعالقات االنتقال من المدرسة إلى العمل، 

 
للحياة وير خطة انتقالية لهم وتجهيزهم لتط يعمل مع طلبة الثانويات العامة برنامجًا انتقالياً  هذه المنظمةتقّدم 

بهدف  العمليوالتدريب  االستعداد لسوق العملبرامج بعد االنتهاء من دراستهم الثانوية. يشمل ذلك  المهنية
 . الحقاً الحصول على وظيفة مدفوعة 
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للشخص  المستقلّ ترتيبات العيش  تسهيلالذي يهدف إلى  برنامج اإلدماج االجتماعي المنظمةتقدم أيضًا 
 ليتمّكن من العيش بما يتواءم مع احتياجاته والتكييفالبالغ الذي يعاني من إعاقة ذهنية ويعيش في منزله 

والمشاركة في الفرص  من العمر وما فوق على التواصلعامًا  17 البالغينالبرنامج أيضًا  يساعد. باستقاللية
إنشاء "شبكات الدعم الشخصي" لذوي اإلعاقات  يسهم في تسهيلكما الترفيهية واالستجمامية والتطوعية. 

تعنى بتوفير المساعدة  – أفراد العائلة ابما فيه -األشخاصهي عبارة عن مجموعة صغيرة من و ) الذهنية
 مختلفة(. بوسائل وطرقوالدعم 

 
الذي يساعد العائالت  برنامج دعم األسرة NBACL منظمةإلى ذلك، تقّدم  

بما فيها الحصول على  تساورهمعلى معالجة المسائل أو المخاوف التي قد 
الدعم لطفلهم من البرامج الحكومية أو المجتمعية. تتوزع مكاتب المنظمة في 

جون، باثورست، إدمونستن،  تة فريدركتون، مونكتون، ساننكل من مدي
مات، يرجى زيارة موقع المنظمة وميراميشي. للحصول على المزيد من المعلو 

1- الرقم المجانيعلى أو االتصال  www.nbacl.nb.ca اإللكتروني
866-622-2548 #2. 

 
 اإلعاقات الحسية

  الوالدة أو بعد التعرض لحادث أو مع مرور الوقت.  منذتكون هذه اإلعاقات دائمة. قد تظهر 
  قدرة الشخص على الرؤية.ب تتصالنهما صفتان الضرير وضعيف النظر 
  الشخص على السمع.تتصالن بقدرة هما صفتان األبكم وضعيف السمع 

   
 (.CDBA-NB Inc) في نيو برانزويك للصّم والمكفوفينالجمعية الكندية 

شخص توفير هو م. والمقصود بخدمات التدخل 1982محلية توفر خدمات التدخل منذ العام  جمعيةهي 
لضرير الدعم لتقدم هذه الجمعية ف. تسهيل تنقله وتحركه فيهاشخص آخر على التعّرف على بيئته و لمساعدة 

ن يعانون واألشخاص الذيبشكل جزئي، و/أو سمعهم  ببصرهمواألصّم، واألشخاص الذين ال يزالون ينعمون 
يواجه الشخص الذي يعاني من صعوبات  إعاقات أخرى.باإلضافة إلى من صعوبات في السمع أو النظر 

في النظر والسمع تحديات يومية جسيمة. ومع توفير الخدمات ووسائل الدعم المؤاتية، يستطيع كل فرد تنمية 
مختلف الفئات العمرية  منشخاص األ الجمعيةطريقة العيش التي يرغب بها. تساعد هذه مواهبه واختيار 

http://www.nbacl.nb.ca/


يعانون من مجموعة واسعة من الصعوبات المعقدة، وتوفر خدمات الذين 
قوم به. يقع تكل ما  في صميمالشخص وعائلته تضع ذات جودة عالية 

للحصول على المزيد من مكتب هذه الجمعية في مدينة فريدركتن. 
  nb.ca-www.cdba اإللكترونيالجمعية يرجى زيارة موقع  ،المعلومات

 .1544-452-506-1 التالي  أو االتصال على الرقم
 

 (CNIBالمعهد الوطني الكندي للضرير )
في المجتمع لضمان توافر الثقة  والمعرفةتوفر هذه الجمعية خدمات الدعم 
الذين فقدوا بصرهم جزئيًا بما المكفوفين أو والمهارات والفرص أمام الكنديين 

يعمل األخصائيون مع  .يتيح لهم العيش والمشاركة بالحياة على نحو كامل
خدمات إعادة لهم  مختلف الفئات العمرية في منازلهم ومجتمعاتهم ويوفرون

مهاراتهم اليومية مثل الطهو والمشي بأمان بمساعدة العصا البيضاء. توفر  لدعمهم فيالتأهيل الفردية 
إلى جانب الدعم المعنوي كما تساعد الكنديين الذين يعانون من  أيضًا منتجات استهالكية مبتكرةجمعية ال

لكل مقيم في مقاطعة نيو العامة متوافرة المكتبة ف. العامة عجز في القراءة على الوصول لخدمات المكتبات
في يمكن الحصول على هذه الخدمة  عن القراءة بسبب إعاقة بصرية أو حسية أو جسدية. يعجزبرانزويك 

 . rary.cawww.cniblibفي نيو برانزويك أو عبر الموقع التالي  جميع المكتبات العامة الموجودة
 

لكل ضرير يجد صعوبة في الحصول على وظيفة أو مجانًا  خدمات وظيفية ومهنية CNIBتقدم منظمة 
والمكفوفين .  يعمل أخصائيو الخدمات الوظيفية والمهنية مع الضرير المحافظة عليها نتيجة فقدان بصره

جزئيًا في مختلف المناطق بنيو برانزويك لمساعدتهم على تحديد أهدافهم الوظيفية وتدريبهم استعدادًا لخوض 
مكان العمل بما يتناسب  مواءمةكيفية حول جهات العمل  باستشارةمعترك العمل. تقوم هذه المنظمة أيضًا 

ن، فريدركتمدينة في كل من منظمة التتوزع مكاتب مع احتياجات هؤالء األفراد الذين فقدوا نعمة البصر. 
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المنظمة اإللكتروني  مونكتون، باثورست وسانت جون.

www.cnib.ca  1-800-563-2642أو االتصال على الرقم التالي. 
 

وضعفاء السمع للصّم إيست -وساوث (SJDHH)وضعفاء السمع  للصمّ جمعية سانت جون 
(SEDHHS) 

https://nbacl.no-ip.org/OWA/redir.aspx?C=f0aaa5105b394c02b6b1986c35a23359&URL=http%3a%2f%2fwww.cdba-nb.ca
http://www.cniblibrary.ca/
http://www.cnib.ca/
http://www.cnib.ca/


يتمّثل حيث وسهلة المنال للصّم وضعفاء السمع. تقدم هذه الجمعية خدمات مصممة لتوفير فرص متكافئة 
من العيش حياة مستقلة ومنتجة والوصول  والمعرضين لفقدان السمعهدفها في تمكين الصّم وضعفاء السمع 

تشكل هذه المنظمة صلة الوصل بين . ينعمون بسمعهمالذين  أمامالخدمات والفرص المتوافرة كامل إلى 
والمسائل المتصلة به وتيسير سبل  السامعين وتعمل على نشر التوعية بمجتمع الصمّ مجتمع مجتمع الصّم و 

لغة ل اً باإلشارة وفقالفورية وصوله إلى الخدمات والمعلومات التي يحتاج إليها. كما توفر خدمات الترجمة 
( ولغة اإلشارة الفرنسية الكيبيكية ASLاإلشارة األمريكية )

(LSQ) ،مهارات ال، فضاًل عن معلومات حول األجهزة التقنية
تعليم القراءة والكتابة للصّم، مكان العمل، في األساسية 

للحصول على  التوظيف، موظفي الدعم، والمهارات الحياتية.
 المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي

www.sjdhhs.com االتصال على أحد األرقام التالية: أو 
-634-506-1(؛اتصال صوتي) 1-506-633-0599

 6526-333-506-1؛ TTY))اتصال نصي   8037
1-506- ؛eastdeaf.nb.ca-www.south)جوال(؛ 

 .TTY))اتصال نصي  8260-384-506-1)اتصال صوتي(؛  859-6101
 

 مإعاقات التعلّ 
المعلومات الكالمية أو غير  اكتسابم إلى عدد من االضطرابات التي قد تؤثر على لّ تشير إعاقات التع

. تؤثر هذه االضطرابات على قدرة التعّلم لدى األفراد هاو/أو استخدام هاوفهم هاوحفظ هاوتنظيمالكالمية 
 تختلفاإلدراك. وبصفتها هذه، بمستوى متوسط من القدرات األساسية للتفكير و/أو  عموماً الذين يتمتعون 

تنشأ عن اختالل في  اضطرابات في معالجة المعلومات. فهي الشاملإعاقات التعّلم عن القصور الفكري 
معالجة المعلومات وحفظها وتصنيفها واسترجاعها على  وتنطويترافق الفرد مدى الحياة الوظائف العصبية و 

خراجها.  وا 
 

بطء التعّلم أشخاص يتمتعون بقدرات متوسطة إلى ما فوق المتوسط وهي تختلف عن تصيب إعاقات التعّلم 
صعوبات بارزة في اكتساب المهارات األساسية مثل القراءة تتجلى على شكل  . فهي قدواإلعاقات الذهنية

تعتبر إعاقات التعّلم من الحاالت الجينية فهي  والكتابة والرياضيات والمهارات االجتماعية والتنسيق الحركي.

http://www.sjdhhs.com/
http://www.sjdhhs.com/
http://www.south-eastdeaf.nb.ca؛


مشاكل الالصحة أو مشاكل جسدية )مثل ضعف النظر أو السمع أو في متوارثة وال تنجم عن اعتالل 
 . لتحصيل العلم ز لدى الفردانعدام الحافأو تدني المستوى األكاديمي أو نفسية  مشاكلأو  ،لغوية(ال
 

 (LDANB) جمعية نيو برانزويك إلعاقات التعّلم
إلى  .إلى سوق العمل انتقال الفردتيسير داعمة وتعمل على هي منظمة غير ربحية تقدم معلومات وخدمات 

 عن إعاقات التعّلم الكشف معتمدة في وجلساتخدمات محو األمية المتخصصة ذلك، توفر الجمعية 
)يرجى زيارة موقع  وغيرها الكثيرونشرة إخبارية ربع فصلية  تحويلوطلبات  ومؤتمرات وجلسات تثقيفية

تثقيفية يمكن الحصول على جلسات عند الطلب،  االلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات(.المنظمة 
 Screening for Success "الكشف الناجح وسيلة"استخدام في ودورات تدريبية متخصصة  يفيةوتعر 

Instrument" . جمعية برنامجين متخصصين في تعليم القراءة والكتابة، برنامج موجه الإلى ذلك، توفر
مخصص لكافة األشخاص الذين يعانون من إعاقات في القراءة  وبرنامج آخر (LINKS)لألطفال الصغار 

. يقع مكتب الجمعية في مدينة فريدركتن ويمكن الحصول على (BARTONو/أو صعوبات في القراءة )
أو االتصال على الرقم  taanb.ca-http://ldanbاإللكتروني  موقعهاالمزيد من المعلومات عبر زيارة 

11-877-544-7852. 
 

 النفسيةاألمراض 
   (مجتمعة تتواجد كما يمكن أنحدث تغييرات في التفكير أو المزاج أو السلوك )ت 
  حياته اليوميةقدرة الفرد على ممارسة تحّد من 
  متالزمة اإلجهاد ما بعد اإلصابة  مثلاضطرابات القلق ) وهي تشملمتعددة  النفسيةاألمراض

االكتئاب واضطراب ثنائي  مثلبصدمة(، اضطرابات األكل، الخرف، االضطرابات المزاجية )
 . أو انفصام الشخصية السكيزوفرانياو القطب(، اضطرابات الشخصية 

 
 (CMHA) فرع نيو برانزويك -  النفسيةالجمعية الكندية للصحة 

تعنى هذه الجمعية بتحسين جودة الحياة لجميع األفراد وتعتبر من أشّد المناصرين للمصابين بأمراض عقلية 
 ، ومساعدته علىالخدمة المالئمةسعيًا وراء لكل من يبحث عن الدعم  تقديم يد العونونفسية وتحرص على 

المجتمع وتعريفه بأهمية المحافظة جمعية على تثقيف الالوصول إلى خدمات نظام الصحة النفسية. تعمل 
جيدة من خالل الوقاية. وهي تقدم مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات والجلسات  على صحة نفسية

http://ldanb-taanb.ca/


اإلعالمية حول مواضيع تشمل التوعية والوقاية من االنتحار، إدارة االجهاد النفسي،  تربية األطفال، الثقة 
دارة الغضب. إلى ذلك،  التي تعالج تسهيل العديد من مجموعات المساعدة الذاتية بظمة المن تقومبالنفس وا 

. يقع أحد المقربين إليهم بانتحار والمفجوعين، النفسيفجعة الموت، عائلة وأصدقاء المريض  مواضيع مثل
المقاطعة لتقديم  أنحاءعاماًل يتجولون في مختلف  11جمعية المحلي في مدينة فريدركتن وهو يضّم المكتب 
 http://nb.cmha.caااللكتروني الجمعية ، يرجى زيارة موقع لحصول على المزيد من المعلوماتلالدعم. 

 .5231-455-506-1أو االتصال على الرقم 
 

 اإلعاقات المتعددة
 
لذوي االحتياجات الخاصة على الدعم خدمات م المنظمات التالية تقدّ 

 : اختالف إعاقاتهم
 

 Easter Seals NB "إيستر سيلز نيو بي"جمعية 
معدات إعادة التأهيل. فهي ب األطفال والبالغين من ذوي االحتياجات الخاصة تعمل هذه الجمعية على تزويد

 تتيحكما طلب تحويل من إدارة التنمية االجتماعية.  بناًء على لفترة طويلةمعدات إعادة التأهيل  تتيح استعارة
طلب تحويل من أحد أخصائيي الرعاية  بناًء علىتجربتها قبل شرائها بهدف  لفترة قصيرة عارة المعداتاست

قيد تعد لم لمعدات التي اإعادة تدوير باإلضافة إلى برنامج جمعية برنامج خدمة وتصليح ال تقّدمالصحية. 
ة التأهيل إلى أخصائيي المعلومات والمشورة حول تقنيات إعاد دةبرنامج التكنولوجيا المساع   يوفر. االستخدام

خدمة استعارة المعدات االلكترونية المتخصصة لتقييم حيث يتيح الرعاية الصحية وذوي االحتياجات الخاصة. 
وهو مخيم  Rotary "الروتاري"الحالة أو الستخدامها لفترة طويلة. تتولى هذه الجمعية أيضًا تنظيم مخيم 

. صيفي لألطفال والبالغين من ذوي االحتياجات الخاصة. يقع مكتب المنظمة والمخيم في مدينة فريدركتن
 http://www.easterseals.nb.ca أحد الموقعين للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة

http://www.camprotary.ca  1-506-458-8739أو االتصال على الرقم التالي. 
 

 Stan Cassidy Centre for Rehabilitation" ستان كاسيدي إلعادة التأهيل"مركز 

http://nb.cmha.ca/
http://www.easterseals.nb.ca/
http://www.camprotary.ca/


ويقع في مدينة فريدركتن. يعنى هذا المركز بخدمة ذوي االحتياجات  تتولى المقاطعة تمويلههو مرفق طبي 
برامج متخصصة في إعادة التأهيل: خدمات البالغين،  ةالخاصة من مختلف أنحاء نيو برانزويك ويقّدم ثالث

 16برعاية األطفال المصابين بمرض التوحد والبالغين من العمر  مختّص خدمات األطفال )بما فيه فريق 
 أجهزة، وسائل المواصالت المكّيفةدة، المقاعد المساع  مثل دة )(، وخدمات التكنولوجيا المساع  عامًا وما دون

التواصل البديلة وهندسة إعادة  التأهيل(. 
في أقسام  المتاحةالخدمات  تتوفر

المرضى الداخليين والعيادات الخارجية 
. الدعم الميدانيةأو من خالل برامج 

للحصول على المزيد من المعلومات 
حول هذه المنظمة، يرجى زيارة موقعها 

 www.stancassidy.caااللكتروني 
-452-506-1أو االتصال على الرقم 

5753 . 
 

 مجلس رئيس الوزراء حول وضع ذوي االحتياجات الخاصة
بذوي االحتياجات إلى حكومة المقاطعة حول المسائل المتعلقة والنصح أنشئ هذا المجلس لتقديم المشورة 

يرفع المجلس تقاريره مباشرة إلى رئيس وزراء المقاطعة وهو يوفر المعلومات . إعاقاتهمالخاصة على اختالف 
ويواجهون صعوبات المصابين بإحدى اإلعاقات مقاطعة نيو برانزويك  سكانوالنصح وخدمات التدخل إلى 

في الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها. يجري المجلس األبحاث ويتقدم بالتوصيات إلى حكومة 
. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى ذوي االحتياجات الخاصةالمقاطعة حول سبل تحسين حياة 

 .1-800-442-4412أو االتصال على الرقم  http://www.gnb.ca/councilزيارة الموقع االلكتروني 
 

 االحتياجات الخاصةبرامج حكومة نيو برانزويك لذوي 
. يستعرض هذا الدليل بعضًا من الخاصة االحتياجاتتوفر حكومة مقاطعة نيو برانزويك برامج عديدة لذوي 

في نيو برانزويك. في سبيل التأهل لالستفادة من وسائل اإلعاقات من قبل ذوي  األكثر استخداماً البرامج 
يجب أن تكون مواطنًا كنديًا أو مقيمًا دائمًا وتعيش في الدعم والخدمات التي توفرها حكومة المقاطعة، 

. إلى جانب ذلك، تتطلب برامج عديدة من ملتمس المساعدة أشهر على األقل 3مقاطعة نيو برانزويك منذ 

http://www.stancassidy.ca/
http://www.gnb.ca/council


الخضوع  متقدم الطلب. وفي هذه الحالة، يتعّين على مساعدة الحكومةمالي للحصول على عوزه البأن يبرهن 
في فلحصول على وسائل الدعم والخدمات الممّولة من قبل الحكومة. لتقييم مالي واإلفصاح عن دخله قبل ا

دخله فقط  علىالحكومة  تعتمدالحاالت التي يكون فيها صاحب االحتياجات الخاصة بالغًا ويعيش مع ذويه، 
بعين االعتبار(. أما في ما يتعلق دخل األسرة بالتالي ال يؤخذ و حكومي )التمويل لل استحقاقهمدى لتحديد 

 دخل الصافي لألسرة وتأخذه في االعتبار. الفي تنظر الحكومة فباألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، 
 

ذوي االحتياجات دوائر حكومية أخرى برامج لدعم  تقدمكما توفر إدارة التنمية االجتماعية برامج عديدة )
(. للتعرف على البرامج التي توفرها إدارة التنمية االجتماعية، يرجى االتصال بمكتب التنمية الخاصة

 االجتماعية في منطقتك. 
 

 مناطق التنمية االجتماعية
 5191-426-866-1ن( و )مونكت 1المنطقة 
 4340-441-866-1)سانت جون/فاندي(  2المنطقة 
 8838-444-866-1 )فريدركتن/وودستوك/بيرث( 3المنطقة 
 4249-441-866-1 )أدمونستون/غراند فالز( 4المنطقة 
 4245-441-866-1)ريستيغوش(  5المنطقة 
 4341-441-866-1 )شالور( 6المنطقة 
 4246-441-866-1 )ميراميشي( 7المنطقة 
 4149-441-866-1)أكاديان بننسوال(  8المنطقة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (FSCD) من ذوي االحتياجات الخاصةبرنامج دعم أسر األطفال 

أثناء  والتي قد تصادفها األسرلم يتم االستجابة لها العائلية التي حتياجات االتم تصميم هذا البرنامج لتلبية 
من العمر الذين  19تنشئة طفل من ذوي االحتياجات الخاصة. يتوفر هذا البرنامج لألطفال والشباب دون 

الرعاية الشخصية  على صعيدوتتطلب مساعدة يومية مستمرة ترافقهم مدى الحياة" يعانون من إعاقات "حادة 
 .  "اليومية تيةاألنشطة الحيا" و
 

 تؤدي أو ال تؤدي إلىحالة طبية معقدة قد أو ويشمل ذلك األطفال المصابين بإعاقة جسدية أو ذهنية 
يجب الحصول على رسالة دعم من أحد األخصائيين للمشاركة في هذا سلوكية أو عاطفية.  صعوبات

البرنامج )على سبيل المثال: الممارسين الطبيين، 
االجتماعي(. خصائي األاألخصائي النفسي بالمدرسة، 

المعلومات، يرجى االتصال للحصول على المزيد من 
أرقام االتصال الواردة  علىبإدارة التنمية االجتماعية )

  أعاله(. 
 

 (DSPبرنامج دعم اإلعاقة )
يوفر هذا البرنامج التمويل للبالغين الذين تتراوح أعمارهم 

عامًا )المؤهلين( للحصول على أدوات  64إلى  19من 
 االحتياجاتالدعم المرنة والمخصصة لذوي  ووسائل
دة التجهيزات. ومفاد هذا أن الخاصة ستكون  المساع 

. لقد تم تصميم البرنامج أيضًا لضمان حتياجاتهوأهدافه وا مصممة بما يتفق مع كل شخص بناًء على رغباته
دة اتبالتجهيز  المتعلقةقرارات الباتخاذ  والمقربين إليهمحق ذوي االحتياجات الخاصة  التي سيتم  المساع 

 تزويدها )ماذا، متى، كيف ومن قبل من(.
 

دة والتجهيزاتحاجته إلى الخدمات كاٍف  على نحو يجب أن يبرهن الشخص الحاجة  صل هذهتت. المساع 
إلى ". بشكل بارز بشخص يعاني من إعاقة طويلة األمد "تحّد من قدرته على أداء األنشطة اليومية العادية

على الشخص أن يبرهن وجود "حاجة لم يتم تلبيتها" سواء على صعيد الرعاية الشخصية )مثل  ذلك، يتعّين



حاجة  إدراج حيث يمكن تعزيز استقالليته أو مشاركته في المجتمعلاإلطعام أو ارتداء المالبس وسواها( أو 
استبعاد إلى  التي قد تؤدي بعض الظروف هناكأو الراحة ضمن هذه الفئة الثانية. مساعدة إلى الالعائلة 

  البرنامج لعدم استحقاقه.شخص ما من 
 

. وهي تشمل الخدمات التي قد يحتاج إليها هذا البرنامجيمكن تمويل مجموعة متنوعة من الخدمات في إطار 
األشخاص في منازلهم أو مجتمعهم فضاًل عن المعدات والخدمات الخاصة من وكالة الرعاية المنزلية وغيرها 

 الوكاالت.من 
 

مجانًا إلى ذوي االحتياجات  خدمات تسهيل العيش المستقلتقدم جمعية نيو برانزويك للعيش المجتمعي 
. للحصول على "برنامج دعم اإلعاقة"مساعدتهم على إتمام إجراءات طلب المساعدة من بهدف الخاصة 

 أرقام االتصال الواردة أعاله(.  علىالمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بإدارة التنمية االجتماعية )
 

 (LTCبرنامج الرعاية المطولة )
دة تجهيزات ووسائلعامًا من العمر وما فوق ويوفر  65ي عنى هذا البرنامج بالمسنين البالغين  لفترة  مساع 

هذا البرنامج يشتمل الدعم الذي يتوفر في إطار مساعدتهم على أداء أنشطة الحياة اليومية. بهدف مطّولة 
أعمال التنظيف المنزلي الخفيف، إعداد الوجبات( أو منح خدمات الدعم المنزلي )الرعاية الشخصية، على 

بالرغم فترات من الراحة للمعنيين برعاية المسنين. وفي الحاالت التي يتعذر فيها على المسّن العيش في منزله 
دةالوسائل والتجهيزات  توافر من أو  المتاحة مرافق الرعاية السكنيةت خيارا تقصيعندها ، يمكن المساع 

. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بإدارة التنمية ترتيبات العيش األسري البديلة
 االجتماعية )على أرقام االتصال الواردة أعاله(.

 
 برامج اإلسكان

وإلجراء  ،الكلفة أو مدعومةلحصول على مساكن ميسورة ا تمويلية لتيسير سبلتقدم حكومة المقاطعة برامج 
. همصبح أكثر مواءمة الحتياجاتتل ذوي االحتياجات الخاصة منازلتصليحات أو إدخال تغييرات على 

 ويقتضي التنويه أن بعض برامج اإلسكان الواردة في ما يلي لديها قوائم انتظار.
 



 يتيح الوصول  – مدعومةالسكنية الوحدات برنامج ال
إلى وحدات سكنية تملكها مباشرة المقاطعة أو 

المحلية.  المجتمعاتمنظمات سكنية غير ربحية في 
% من إجمالي دخلهم 30يدفع االشخاص المؤهلون 

ومستوى  دخلهعلى  تعتمد أهلية الفرداإليجار.  مقابل
 الحكومة.  وفقًا لما تحدده أولويته

 
  تسّدد إلى أصحاب الملك باسم أشخاص ال التي يجار" اإل إعانات" يقّدم – إعانات اإليجاربرنامج

% من إجمالي 30يدفع االشخاص المؤهلون دفع إيجارات "السوق" العادية. تسمح لهم حالتهم المادية 
 ومنذالحكومة.  وفقًا لما تحدده أولويتهومستوى  دخلهعلى  تعتمد أهلية الفرداإليجار.  مقابلدخلهم 
على مستوى اإليجار  االحتياجات الخاصةذوي جديد لدعم "متنقل" برنامج  أنشئ، م2013العام 

استخدام مبلغ كيفية و  سيعيشون فيهالذي  المكانب في ما يتعلقالمزيد من الخيارات حيث يتيح لهم 
 .اإلعانة

 
  يوفر هذا البرنامج التمويل إلدخال تعديالت على  – لذوي االحتياجات الخاصة التصليحاتبرنامج

المنزل الذي سيعيش فيه شخص من ذوي االحتياجات الخاصة بهدف مواءمته وتكييفه بما يتفق مع 
، دشات المتحركة الكراسي رافعاتالمنصات،  ييراتالتصليحات أو التغهذه  يمكن أن تشملحاجاته. 

من الممكن أن تقدم الحكومة منحة )ال حاجة واألبواب الواسعة.  ،الخالية من العتباتاالستحمام 
  آالف دوالر. 10لغاية  تصل قيمته قابل للتسديدأو قرضًا  إلعادة تسديدها(

 
  بهدف  السكنيةدور اليوفر هذا البرنامج التمويل إلدخال تغييرات إلى  – إضافة جناح ثانويبرنامج

جناح إضافي لشخص بالغ من ذوي االحتياجات الخاصة. يقدم أيضًا هذا البرنامج التمويل إنشاء 
ألف دوالر.  24حيث يوفر منحة تصل قيمتها إلى  أحد العقارات السكنيةفي  صغيرإلنشاء بيت 

 التصليحات "برنامج أن يتمكن الشخص من المشاركة فيمن الممكن باإلضافة إلى هذه المنحة، 
 . تحركه وتنقلهسهولة  إلجراء تغييرات تتيح تيسيرالخاصة"  االحتياجات لذوي

 



  يوفر هذا البرنامج التمويل إلجراء تصليحات طارئة على مسكن يشكل  – الطارئة التصليحاتبرنامج
خطر نشوب حريق على سبيل المثال شخص وسالمته. تشتمل حاالت الطوارئ الخطرًا على صحة 

 في السقف.  مشاكلووجود الماء،  عدم توافرأنظمة التدفئة والكهرباء،  بسبب
 

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بإدارة التنمية االجتماعية )على أرقام االتصال الواردة 
  أعاله(.

 

 
 

 )خدمات البطاقة الصحية(برنامج الخدمات الصحية 
 مزايا، تتوافر في ظل هذا البرنامجف االحتياجات الخاصة )وسواهم(.ذوي لهامة  مزاياهذا البرنامج  يوفر

والمساعدة المساعدة االجتماعية  المستوفين لشروطاألفراد وخدمات عديدة لألشخاص المؤهلين بمن فيهم 
 : يوّفر برنامج الخدمات الصحية ما يلي. وتبعًا لوضع الفرد واحتياجاته، المالية

 
 برنامج األدوية الموصوفة 
 برنامج األسنان 
 برنامج األسنان المعزز 
 برنامج البصر 
  أجهزة  تقوية السمعبرنامج 
 برنامج الكراسي المتحركة / المقاعد 
 برنامج تقويم العظام 
 برنامج النقاهة/إعادة التأهيل 
  الفتحة الصناعية/سلس البول أو البرازبرنامج 
 برنامج أجهزة األوكسيجين والتنفس 
 ى خارج المقاطعة/المستشفالطبيبرنامج ال 
  األنبوبية(برنامج التغذية االصطناعية )التغذية  

 



للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بإدارة التنمية االجتماعية )على أرقام االتصال الواردة 
 أعاله(.

 

 المركبات لذوي االحتياجات الخاصة تعديلبرنامج 
قدرة ذوي بهدف تعزيز  تّم تصميمهوقد  رانزويكبو يالمواصالت في نالنقل و إدارة يتولى تشغيل هذا البرنامج 

 وتركيب تزويدتسديد ثمن  ومساعدتهم على من خالل توفير التمويل االحتياجات الخاصة على التنقل والتحرك
 مثل الشروط التي تستوفيمنتجات لل المالية واإلعانات المنح تتوافرالمركبات".  لتعديلتستوفي الشروط  "مزايا

الوقود لمواءمة القدم  دواسة، القيادةالتوجيه و أجهزة ، مقابض اليد، المنصات، رافعات الكراسي المتحركة
ورافعات  ،اليسرى، أنظمة تحزيم الكراسي المتحركة، المقاعد الخاصة، تعديالت للسقف واألرضية واألبواب

الموقع التالي . للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البرنامج، يرجى زيارة دراجات السكوتر
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.7715.html 

      
 

 (TESSوالتوظيف )خدمات التدريب 
كل من هذه اإلدارة في  فروعتواجد ت. التدريب والعملو إدارة التعليم ما بعد الثانوي يتولى تشغيل هذا البرنامج 

 :االتمويل لذوي االحتياجات الخاصة لمجموعة متنوعة من األغراض بما فيه ي توفرنيو برانزويك وهمناطق 
 

 رسوم الدراسة، الكتب، المدرسين، نفقات المعيشة، ولوازم التدريب يتضمن – التدريب الوظيفي 
 التجاريةلمشاريع لتخطيط ال ،توفير اإلرشاد والتوجيه ،البحث عن عمليتضمن  – الدعم الوظيفي ،

دخال و   مكان العملعلى تعديالت ا 
   تتضمن التكنولوجيا، األدوات والمعدات والتجهيزات االرغونومية،  – دةالوسائل المكّيفة والمساع

 ووسائل النقل المتخصصة، والتقييم
 أزمات العمل.خالل تتضمن مختلف خدمات التدخل  – أزمات العمل 

 
ما فوق وأن يعاني من إعاقة أو عامًا  16 يكون في سنللمشاركة في هذا البرنامج، يتعّين على الشخص أن 

 خطة عمل وظيفية.  لديهأن يكون  يجبجسدية، ذهنية، نفسية أو حسية دائمة أو لفترة زمنية مطولة. كما 
 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.7715.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.7715.html


 (EASخدمات المساعدة الوظيفية )
، التمويل إلى الوكاالت التدريب والعملو إدارة التعليم ما بعد الثانوي ل من قبل يوّفر هذا البرنامج الممو  

المجتمعية غير الربحية التي تساعد ذوي االحتياجات الخاصة )وأحيانًا األفراد اآلخرين الذين يواجهون حواجز 
ر هذه الوكاالت مجموعة متنوعة من الخدمات . توفّ وسائل مختلفةمعتمدًة من قدرتهم على إيجاد عمل(  تحدّ 

 بما فيها:  
 اإلرشاد والتوجيه الوظيفي الفردي 
  البحث عن عملالمساعدة في 
 إعداد السيرة الذاتية 
  في مكان العمللذوي االحتياجات الخاصة  المتوافرة تسهيالتالتقييم 
 دعم إلى أرباب العمل الذين يوظفون ذوي المعلومات و تقديم ال

 االحتياجات الخاصة
 

خدمات التدريب للحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج 
أو  (EASالمساعدة الوظيفية )خدمات أو  (TESSوالتوظيف )

 بمكتبللتحدث مع أحد استشاريي التوظيف، يرجى االتصال 
 التوظيف الكائن في منطقتك: 

 
 5766-549 (506)؛ هاتف: 300الشارع الرئيسي، جناح  275 باثورست:
 2411-789 (506) :؛ هاتف100، جناح األرضيشارع واتر، الطابق  157 كامبلتون:
 2639-726 (506)؛ هاتف: ر غرباً بولفار سان بيا، 20Eكاراكيت: 

 2677-735 (506)؛ هاتف: 308مبشن، جناح و شارع دو لغليز، كارفور أس 121: أدمونستون
 2377-453 (506)شارع سانت ماريز؛ هاتف:  300: فريدركتن

 2377-453 (506)؛ هاتف: 101شارع رزرفوار، جناح  160 غراند فالز:
 4000-627 (506)شارع بلزانت؛ هاتف:  152 ميراميشي:
 6944-869 (506)(؛ هاتف: پ)ديي 320شارع شامبلين، جناح  200 مونكتون:

 3996-776 (506)الشارع الرئيسي؛ هاتف:  430 نيغواغ:
 4559-273 (506)شارع ستايشن؛ هاتف:  19: أندوفر-تبير 

 7602-523 (506)بولفار كارتييه؛ هاتف:  25 ريشيبوكتو:



 6944-869 (506)؛ هاتف: 1-الشارع الرئيسي، وحدة س 170 ساكفيل:
 7258-643 (506)أغار بليس؛ هاتف:  1 سانت جون:

 3325-533 (506)؛ هاتف: 144الشارع الرئيسي، مول سنترفيل، وحدة  342 شدياك:
 2639-726 (506)جي.دي. بولفار غوتييه؛ هاتف:  182 شيباغان:

 7627-466 (506)؛ هاتف: 202، جناح 2غانونغ بليس، الطابق  ون،بولفار ميلتا 73 سان ستيفن:
 2110-432 (506)الشارع الرئيسي؛ هاتف:  707 ساسيكس:

 2639-726 (506)؛ هاتف: 2الشارع الرئيسي، الطابق  3514: شيال –تراكادي 
 4406-325 (506)؛ هاتف: 201شارع تشابل، وحدة  111: وودستوك

Bathurst  275 Main Street, Suite 300    Telephone (506) 549-5766  

Campbellton 157 Water Street, Main Floor, Suite 100 Telephone (506) 789-2411  

Caraquet  20E St-Pierre Ouest Blvd. Telephone (506) 726-2639  

Edmundston  121 de l’ Église Street, Carrefour Assomption, Suite 308 Telephone 
(506) 735-2677  

Fredericton 300 St. Mary’s Street  Telephone (506) 453-2377  

Grand Falls 160 Réservoir Street, Suite 101  Telephone (506) 475-4025  

Miramichi  152 Pleasant Street, Telephone (506) 627-4000 

Moncton 200 Champlain Street, Suite 320 (Dieppe) Telephone (506) 869-6944 
Neguac  430 Principale Street  Telephone (506) 776-3996  
Perth-Andover  19, rue Station Street, Telephone (506) 273-4559 
Richibucto 25 Cartier Blvd, Telephone (506) 523-7602  
Sackville  170 Main Street, Unit C-1, Telephone (506) 869-6944 
Saint John 1 Agar Place, Telephone (506) 643-7258 
Shediac  342 Main Street, CentreVille Mall, Unit 144, Telephone (506) 533-3325 
Shippagan 182 J.D. Gauthier Blvd., Telephone (506) 726-2639 
St. Stephen 73 Milltown Blvd. Ganong Place, 2nd floor, Suite 202, Telephone 
(506) 466-7627  
Sussex 707 Main Street, Telephone (506) 432-2110  
Tracadie-Sheila 3514 Principale Street, 2nd Floor, Telephone (506) 726-2639  
Woodstock  111 Chapel Street, Unit 201, Telephone (506) 325-4406  

 



 


