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درٌب من الخير ..
الق�صيم(  )في�صل  بارك  �صنوات  ت�صع  قبل 
اأوىل خطواته وو�صع حجر اأ�صا�صه .. واأعلن 
بداية اإن�صائه .. واأ�صاد بتوجهاته واأهدافه .. 
امل�صروع  ال�صالح يف  العمل  ِنعم  باأنه )  واأكد 

ال�صالح ( .. 

 .. اخلري  م�صاريع  دروب  من  درب  اإنه  َنعم 
والعطاء  اخلري  اأهل  من  ال�صياء  عنوانه 
اإن�صاين يف ) ق�صيم  اأكرب م�صرع  بت�صييد   ..
ال�صيخ  م�صروع جممع  واملتمثل يف   ) النماء 
علي العبداهلل اجلفايل للرعاية والتاأهيل يف 
عنيزة خلدمة اأغلى فئات املجتمع من ذوي 
االحتياجات اخلا�صة من البنني والبنات .. 
 .. االإن�صانية  واأهدافه   .. القوية  باأ�صا�صاته 
املتكاملة  ومنظومته   .. العالية  واإمكانياته 
رعايًة وتاأهياًل وتدريباً وتعليماً للعمل حتت 
االإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  مظلة 

)تاأهيل( .

بارزة  كعالمة  عنوانه  هو  النجاح  فكان 
كيفية  يف  املنطقة  يف  وا�صحة  وب�صمة 
معنى ال�صراكة الناجحة يف العمل اخلريي 
واالإن�صاين بني املجمع واجلمعية حتت �صعار 

) ن�صعد برعايتهم لن�صيئ لهم الطريق ( .

اأيديكم  بني  ن�صع  اأن  ي�صعدنا  هنا  ومن 
اال�صتثنائي  عددها  يف  االنطالقة  مطبوعة 
اجلفايل   علي  ال�صيخ  جممع  عن  للحديث 
ت�صغيل  على  �صنوات  ثالث  مرور  مبنا�صبة 
اأر�ض  على  كتبت  جناح  كق�صة  املجمع،  هذا 
هام  عانق  عمالق  اإن�صاين  مل�صروع  الواقع 
وطموحاً  ح�صوراً  االأيام  مع  ليزداد  ال�صماء 

وعطاء.
        رئيس التحرير 

االنطالقة
جملة دورية ت�صدر عن جمعية 

عنيزة للخدمات االإن�صانية 
) تاأهيل ( 

امل�صرف العام
اأ. عبداهلل اليحيى ال�صليم 

رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية
نائب امل�صرف العام

اأ. فهد بن علي الوهيبي
اأمني عام اجلمعية

رئي�ض التحرير
عبدالعزيز بن حممد اخل�صيبان

�صارك يف التحرير
�صليمان بن حممد القوبع
اأحمد م�صطفى عز الدين

خ�صر عبداجلابر فتاح
حممد م�صطفى املعراوي

خالد حممد ال�صريعة
ترجمة الن�صو�ض من العربية اإىل 

االإجنليزية
امل�صباح االأمني امل�صباح

مراجعة الن�صو�ض املرتجمة
جنالء با�صا البدوي

مدقق لغوي
اأ. ح�صني بن مبارك الفايز

اململكة العربية ال�صعودية
الق�صيم - عنيزة

info@onaizah.org.sa
�ض.ب 494 الرمز 51911

االأمانة العامة 63655500 966+
فاك�ض 3634990 966+

مركز علي التميمي للرتبية 
اخلا�صة

3653312 9666+ حتويلة 120
جممع علي اجلفايل للرعاية 

والتاأهيل
+9666 36555500

 www.onaizah.org.sa

الت�صميم واالإخراج الفني
حممد خليل العزازي

طباعة وتنفيذ
 مطابع الرجاء

06 3611188
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االن�صانية بني عائلة  و  ناب�صة باخلري  تواأمة  و  ب�صراكة فريدة 
علي اجلفايل التي طاملا احبت اخلري و�صعت فيه يف كل مكان و 
بني جمعية عنيزة للخدمات االن�صانية التي ما وجدت اال لهدف 

�صام وهو خدمة ذوي االعاقة .
العمل  م�صرية  يف  بارز  عنوان  لتكون  ن�صّطُرها  و  نحكيها  ق�صة 
الناب�صة  العطاء  �صرايني  و  تواأمة اخلري  اخلريي حتت عنوان 
فكانت حلقات هذه الق�صة تبداأ حينما قام جمل�ض ادارة اجلمعية 
بزيارة اىل ال�صيخ علي العبد اهلل اجلفايل واالجتماع معه لبحث 
اليها  احلاجة  باأم�ض  جمتمعنا  كان  التي  املرتقبة  ال�صراكة 
بال  ناب�ض  عطاء  عن  الزيارة  اثمرت  اهلل  بف�صل  و  وينتظرها 
العبد اهلل اجلفايل  ال�صيخ علي  حدود و تربع �صخي كرمي من 
ببناء جممع للرعاية و التاهيل يخدم جميع املعاقني يف منطقة 

الق�صيم وخارجها ليعم اخلري على اجلميع.
حتى  املجمع  بناء  من  االنتهاء  ومت  تت�صارع  اخلطوات  وبدات   
للخدمات  عنيزة  جمعية  بداأت  حينما   2009 عام  اىل  �صلنا  و 

و  ت�صغيله  خالل  من  املجمع  على  االن�صانية  واليتها  االن�صانية 
اجلفايل  علي  ال�صيخ  من  كامل  ومعنوي  مادي  وبدعم  ادارته 
اهتمامهم  حمط  املجمع  هذا  كان  والذي  الكرمية  وعائلته 
ومتابعتهم ال�صخ�صية حر�صاً منهم على �صرورة تقدمي اف�صل 

اخلدمات االإن�صانية لذوي االعاقة.
ومن البداية ُو�صعت اخلطة اال�صرتاتيجية االوىل للمجمع ملدة 
خم�ض �صنوات و التي نفذت بف�صل اهلل و ما كان باالمكان تنفيذ 
هذه اخلطة لوال الدعم الكبري الذي حظي به املجمع من ال�صيخ 
يف  املجمع  متكن  حيث  للم�صروع  الربرة  واأبناوؤه  اجلفايل  علي 
نهاية عام 2012م  بف�صل اهلل من خدمة ما يزيد عن 3000 معاق 
�صواء باخلدمات املنتظمة اليومية او احلاالت اخلارجية املنتفعة 

من برامج التاهيل الطبية املختلفة.   

جمعية  و  اجلفايل  عائلة  بني  اخلريية  ال�صراكة  ثمار  هاهي  و 
يبتغي  ذهب  من  مبداد  ُت�صَطر  االن�صانية  للخدمات  عنيزة 

الطرفان فيها وجه اهلل .
ت�صارعت  الهدف  و�صمو  الروؤية  وو�صوح  ال�صادقة  بالنوايا  فـ 
امل�صروع االإن�صاين واخلريي الداعم  اأ�صبح هذا  اخلطوات حتى 

الرئي�صي لذوي االعاقة على م�صتوى اململكة اأمراً واقعاً نلم�صه 
و برامج فاعلة ال جمرد خطط واأمنيات، وكل ذلك بف�صل اهلل 
عز وجل ثم بف�صل الوعي واحل�ض االإن�صاين الذي متتع به كل 

من قام على هذه ال�صراكة.
من  خلفها  يكون  وان  البد  وجدت  وحيثما  اخلطوات  وهذه 
اهلل  ن�صال   ... والدعاء  الكرمي  والثناء  اجلزيل  ال�صكر  ي�صتحق 
االأجر  الكرمية  واأ�صرته  واأبناوؤه  علي  لل�صيخ  القدير  العلي 
واملثوبة ولهم من اجلميع خال�ض الدعاء باأن يجعل ما قدموه 
يف موازين ح�صناتهم واأن يكون لهم �صدقة جاريه حتى يرث اهلل 

االأر�ض ومن عليها . 
                      رئي�ض جمل�ض ادارة جمعية عنيزة

                                                       عبداهلل اليحيى ال�صليم

شراكة خير وعطاء

 علي العبداهلل الجفالي و جمعية عنيزة للخدمات االنسانية 
توأمة الخير و شرايين العطاء النابضة
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م�صاء  يف  وبالتحديد  �صنوات  ت�صع  قبل 
هـ   1425/2/1 املوافق  االأثنني  يوم 
حمافظة  �صهدت  املوافق2004/3/22م 
من  الوفاء  عنوانه  م�صهوداً  م�صاء  عنيزة 
ال�صامية  باأهدافه  والعطاء  اخلري  اأهل 
املباركة  وتوجهاته  ال�صادقة   واإن�صانيته 
الأكرب  االأ�صا�ض  حجر  بو�صع  واملتمثل 
م�صروع اإن�صاين يف منطقة الق�صيم جممع 
ال�صيخ علي بن عبداهلل اجلفايل للرعاية 
والتاأهيل و�صط حفل بهيج نظمته جمعية 
عنيزةللخدمات االإن�صانية )تاأهيل(  واأقيم 
االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
في�صل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
الق�صيم والرئي�ض الفخري للجمعية الذي 

مثل  و�صجع  ودعم  اخلطوات   هذه  بارك 
اأغلى  خلدمة  االإن�صانية  التوجهات  هذه 
الفئات من اأبنائنا وبناتنا ذوي االحتياجات 
اأع�صاء  ليكونوا  وتاأهياًل  رعاية  اخلا�صة 
فاعلة  واأيدياً  جمتمعهم  يف  موؤثرين 
خلدمة وطنهم واأمتهم  .. فنعم مثل هذا 

العمل ال�صالح يف امل�صروع ال�صالح ..
 ) االإن�صان  الق�صيم  في�صل   ( اأكد  هكذا 
املنا�صبة  بهذه  ال�صافية  كلمته  يلقي  وهو 
اأمام اجلمع الغفري من احل�صور  املباركة 
قائاًل ) اإن مثل هذه املنا�صبات التي تقام 
نف�صه  االإن�صان  يجد  اخلري  بعمل  احتفاء 
لكل من  ي�صيد فيه  اأن  اأمام موقف يجب 
ال  كيف   .. للوطن  عطاء  ويقدم  ي�صاهم 

يحت�صن  خري  م�صروع  هذا  وم�صروعنا 
فئة  اهلل  باإذن  انتهائه   عند  جنباته  بني 
غالية من اأينائنا الذين اأوجب اهلل علينا 
الوطني  الدور  ونوؤدي  نقوم  اأن  جتاههم 
م�صعاها  يف  الدولة  مع  م�صاركة  ال�صليم 
اأيد  بني  ليكون  مواطن  كل  خلدمة 
وال�صك   .. عليه  وحتافظ  ترعاه  خريه 
اأن احلما�ض الذي مل�صته من اإخواين اأبناء 
حمافظة عنيزة جتاه اإن�صاء هذه اجلمعية 
جميعاً  دفعنا  املعوقني  برعاية  اخلا�صة 
التي  اخلطوات  تكون  اأن  يف  نفكر  اأن  اإىل 
ملا  ووفقاً  علمية  اأ�ص�ض  على  تكون  ُتر�صم 
جمال  يف  املخت�صني  العلماء  اإليه  تو�صل 

الرعاية االجتماعية ..

فيصل القصيم... 
وهو يضع حجر األساس ألكبر مشروع إنساني في الرعاية والتأهيل
ِنعم العمل الصالح يف املشروع الصالح .. ومبادرة الشيخ علي اجلفايل وأبنائه الكرام خلدمة أغلى فئات اجملتمع 

يسجل مبداد من التقدير والعرفان لهذا العمل البناء 

في�صل الق�صيم وهو يلقي كلمته ال�صافية يف حفل و�صع حجر االأ�صا�ض مل�صروع اجلفايل للرعاية والتاأهيل

رعاية فيصل
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من هنا انطلقت جمعية عنيزة للخدمات االإن�صانية لت�صع اأول 
لبنة مباركة  يف االأ�صا�صات القوية لهذا امل�صروع العمالق لتكتب 
اأول �صطر من �صطور جناحاتها لرعاية مولودها اجلديد الذي 

وعطاًء كلما  وقوًة وطموحاً  �صباباً  يزداد  بل  الزمن  الي�صيخ مع 
تقدم به العمر بدعوات �صادقة رفعتها اإىل اهلل �صبحانه وتعاىل 

اأمام معاناة ابنه املعاق  لي�صجدوا  كل اأم تعاين واأب يقف حائراً 
ورغبة  اخلريين  بعطاء  وف�صله  نعمه  على  هلل  و�صكراً  حمداً 
ال�صادقني حلقيقة ميالد م�صروع اإن�صاين كبري يهتم باملعوقني 

واأ�صرهم ويكون م�صدر �صعادة لهم والأبنائهم وملجتمعهم ..

كلمته  يف  الق�صيم  في�صل  واأكد 
اأن مبادرة ال�صيخ علي العبداهلل 
اأن  يف  الكرام  واأبنائه  اجلفايل 
بهذا  اجلمعية  هذه  ي�صاندوا 
املركز الهام للرعاية والتاأهيل ، 
الأمر ي�صجل مبداد من التقدير 
 .. البَناء  العمل  لهذا  والعرفان 
اإخواين  اأجنزه  الذي  فالعمل 
خالل  االإدارة  جمل�ض  اأع�صاء 
عمر  من  الق�صرية  الفرتة 

كان  ، حيث  لهم  يقدر  اجلمعية 
العمل متوا�صاًل ودقيقاً و�صليماً 
وعلمياً وا�صحاً.. فناأمل اأن تكون 
يحتذى  مثااًل  اجلمعية  هذه 
يف  اأخرى  ومراكز  جلمعيات 

املنطقة .. 
كلمته  الق�صيم  في�صل  واختتم 
لكم  تقديري  :)اأ�صجل   بالقول 
�صاء  اإن  لكم  واأمتنى  عنيزة  اأبناء 
اهلل جميعاً كل التوفيق والنجاح (.

في�صل الق�صيم يطبع قبلة على جبني اإحدى زهرات جممع اجلفايل يف احلفل الر�صمي الفتتاح امل�صروع

رعاية فيصل

حقيقة ميالد مولود اليشيخبل يزداد شبابًا وقوًة 
وعطاًء وطموح
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ومع االأيام يزداد الدعاء ليعلو البناء ويعانق هام ال�صماء ليكون 
قدمها  بثمن  التقدر  غالية  كهدية  الواقع  اأر�ض  على  حقيقة 
وملجتمعه   الفئات   الأغلى  اجلفايل  اهلل  عبد  بن  علي  ال�صيخ 
امل�صروع  هذا  اإقامة  خالل  من  وذلك  عنيزة  راأ�صه  م�صقط  يف 
طريق  على  يقع  والذي  الفنية  واأغرا�صه  واأهدافه  بحجمه 
م�صطحات  وم�صاحة  )60.000م(  اإىل   ت�صل  مب�صاحة  املدينة 
مبانيه لتي تبلغ حوايل )18.400م( وتكلفة بنائه وجتهيزه التي 

و�صلت لنحو )55.000.000( خم�صة وخم�صني مليونا باال�صافة 
ال�صيخ  بها مكتب  يتكفل  التي  ال�صنوية  الت�صغيل  اىل م�صاريف 
علي اجلفايل وي�صتمل املجمع على 14 مبنى لتقدمي اخلدمات 
وحداته  خالل  من  وذلك  خدماته  من  للم�صتفيدين  املتكاملة 
اأجل االهتمام  املتعددة ومبانيه الرئي�صة ومرافقه امل�صاندة من 
باالأبناء وقايًة ورعايًة وتاأهياًل لكي ي�صتاأنفوا حياتهم بفاعلية .

أغلى هدية قدمها ابن عنيزة البار ألغلى فئات المجتمع

اأمري منطقة الق�صيم يكرم ال�صيخ حامت اجلفايل يف حفل افتتاح املجمع

ح�صور كبري حلفل افتتاح املجمع وحديث با�صم بني اأمري الق�صيم وال�صيخ حامت اجلفايل

رعاية فيصل
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للخدمات  عنيزة  جمعية  لتحتفل 
ال�صابع  ال�صبت  يوم  م�صاء  يف  االإن�صانية 
والع�صرين من �صهر ربيع االأول من العام 
1431هـ باملنجز اجلديد والكيان االإن�صاين 
ال�صيخ  ملجمع  الر�صمي  باالفتتاح  الكبري 
للرعاية  اجلفايل  اهلل  عبد  بن  علي 
والتاأهيل والذي اأقيم حتت رعاية في�صل 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  املعطاء  الق�صيم 
العزيز  عبد  بن  بندر  بن  في�صل  االأمري 
ال�صيخ  بح�صور  الق�صيم،  منطقة  اأمري 

حامت بن علي اجلفايل ، حيث تزامن هذا 
ت�صاوري  لقاء  عقد  مع  الكبري  االفتتاح 
م�صتوى  على  املعاقني  بخدمات  يهتم 
اململكة، جاء حتت عنوان )اللقاء الت�صاوري 
واجلهات  اخلريية  للجمعيات  الثالث 
احت�صنته  املعوقني(  بخدمات  املعنية 
القاعة الرئي�صية مببنى املجمع مب�صاركة 
اأكرث من 100 �صخ�صية بارزة متخ�ص�صة 
والتاأهيل  والرعاية  االإعاقة  جمال  يف 
وعدد من امل�صئولني يف اجلمعيات واملراكز 

اأكرث  املعوقني، ميثلون  واملهتمني برعاية 
من ثالثني جمعية وجهة معنية برعاية 
املعوقني على م�صتوى اململكة ، ونقل عرب 
من  للحا�صرات  التلفزيونية  الدائرة 
ميثلن  ممن  وامل�صاركات  املجتمع  �صيدات 
الن�صائية  االأق�صام  يف  اجلمعيات  من  عدد 
اأهميته والعمل  اللقاء. كتاأكيد على  لهذا 
لتحيق  والو�صول  جناحاته  تعزيز  على 
وهلل  حتقق  ما  وهذا  الطموحة  اأهدافه 

احلمد واملنة .

افتتاح رسمي للمنجز الجديد 
يتزامن مع... 

عقد أهم لقاء تشاوري
 لخدمة المعاقين

اأمري الق�صيم يتو�صط امل�صاركني يف اللقاء الت�صاوري الثالث الذي عقد يف جممع اجلفايل يف يوم حفل االفتتاح

رعاية فيصل
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رعاية إنسانية...
تضئ الطريق    

امل�صروع  هذا  تنفيذ  مع  فاإنه  وبالتاأكيد 
النجاح    ق�ص�ض  تتوا�صل  االإن�صاين 
التي  االإن�صانية  جلمعية عنيزة للخدمات 
اأ�صافت لبنة مهمة ور�صمت خطوة ريادية 
قي منطقة الق�صيم من خالل م�صاريعها 
مل�صتوى  حقيقية  اإ�صافة  تعد  التي  املهمة 

االحتياجات  ذوي  من  لالأبناء  اخلدمات 
اخلا�صة، وتعك�ض حقيقة ر�صالتها اخلرية 
ومعانيه  االإ�صالم  روح  من  امل�صتوحاة 
املعوقني،  وتاأهيل  برعاية   . ال�صامية 
من  لتتمكن  وتاأهيلها  اأ�صرهم  وموؤازرة 
التخفيف  يف  وامل�صاعدة  معهم،  التعامل 

على  تعمل  كما  االأ�صر،  تلك  معاناة  من 
االإعاقة  من  الوقاية  مفهوم  تعميق 
بالتوعية كو�صيلة فعالة للتقليل باإذن اهلل 
..حتت  معوق  مولود  اإجناب  احتمال  من 
لهم  لن�صيء   .. برعايتهم  نعتز   ( �صعار 

الطريق(

االبت�صامات تعلو كل الوجوه احتفاًء ب�صمو االأمري في�صل بن بندر اأثناء جولته داخل جممع اجلفايل يوم االفتتاح.

رعاية فيصل
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رعاية فيصل

أكبر وأضخم المشاريع اإلنسـانيــة     المتخصصة على مستوى المملكة
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أكبر وأضخم المشاريع اإلنسـانيــة     المتخصصة على مستوى المملكة
مجمع علي العبداهلل الجفالي للرعاية والتأهيل        منظومة متكاملة من المراكز المتخصصة

يشار  إنسانيًا  كيانًا  أصبح  اجلفايل  عبداهلل   بن  علي  الشيخ  مركز  هاهو  واآلن 
ملبيًا  اململكة   مستوى  على  اإلنسانية  املشاريع  وأضخم  كأكرب  بالبنان  إليه 
ومهنًيا  وتربوًيا  ونفسًيا  طبًيا  للفرد  التطلعات  كافة  وحمققًا  االحتياجات  كل 
لذوي  تقدم  التي  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  ُيقدم  أنه  كما  واجتماعًيا, 
احلاجات اخلاصة وأسرهم وجمتمعهم من خالل منظومة متكاملة من املراكز 

املتخصصة و هي :   

رعاية فيصل
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• مركز التشخيص والكشف المبكر:
 هو اأحد مراكز اجلمعية ويعترب هو اخلطوة االأوىل واالأ�صا�صية لتقدمي 

املركز  يقوم  حيث  للمعاقني  املختلفة  اجلمعية  خدمات 
والتي  االإعاقة  حلاالت  ال�صامل  والت�صخي�ض  التقييم  باإجراء 
ت�صمل التقييمات النف�صية والرتبوية واالجتماعية واملعرفية 
من  االأخرى  الطبية  والتقييمات  ال�صمع  وفح�ض  واملهنية 
ا�صتخدام  خالل  من  ذلك  ويتم  ت�صنيفها  و  تو�صيفها  خالل 
الر�صمية  وغري  املقننة  الر�صمية  الت�صخي�صية  االختبارات 
على  وباالعتماد  التخ�ص�صات  متعدد  فريق  خالل  من  وذلك 

اأحدث الطرق العلمية يف عملية التقييم و الت�صخي�ض 
التشخيصية:  املركز  • خدمات 

خدمات  الطبية.•  العيادة  يف  الطبي  والتقييم  الك�صف  خدمات   •
خدمات  النطق.•  عيادة  يف  والنطقي  اللغوي  والت�صخي�ض  التقييم 
وت�صخي�ض  والوظيفي  احلركي  التقييم  خدمات  الرتبوي.•  التقييم 
االإ�صابـات احلركيــة واالإعاقـــات اجل�صدية.•خدمات التقييم والت�صخي�ض 
اختبارات  ا�صتخدام  خالل  من  الذكاء  م�صتوى  وحتديد  ال�صيكومرتي 
الدويل   ) واختبار )اليرت  لذكاء  بينية(  كاختبار)�صتانفورد  عاملية  ذكاء 
للذكاء .• خدمات فح�ض وقيا�ض ال�صمع.• خدمات التقييم االجتماعي 
للحالة  واال�صرية  واالإجتماعيه  البيئية  الظروف  درا�صة  خالل  من   :
لت�صهيل  منها  تعاين  التي  والبيئية  االجتماعية  املعيقات  اأهم  وحتديد 

احلاقها باخلدمات.
: • مركز التربية الخاصة و الرعاية النهارية  

واأهمها:  اخلا�صة،  الرتبية  خدمات  تقدمي  يف  متخ�ص�ض  مركز  وهو   
واملهارات  االجتماعية،  واملهارات  اال�صتقاللية،  املهارات  على  التدريب 
االإدراكية واالأكادميية االأ�صا�صية كالقراءة والكتابة والريا�صيات جلميع 

فئات االإعاقة
: اخلاصة  الرتبية  مركز  • إمكانيات 

االأهداف  حتقيق  اأجل  من  للمركز  االإمكانيات  اأف�صل  املجمع  يوفر 
املن�صودة وهذه االأمكانيات هي:

بافاريا  كمنهاج  االإعاقة  فئات  جميع  تالئم  التي  احلديثة  املناهج   •
االأملاين املعرب ومنهاج تيت�ض للتوحد، ومنهاج حتليل ال�صلوك التطبيقي 
الرتبوية  والربامج  التعديل،  بعد  العام  التعليم  ومناهج   )ABA   (

الفردية لكل حالة.
م�صتوى  على  اخلا�صة  الرتبية  يف  واملتخ�ص�صة  املوؤهلة  الكوادر   •

الدرا�صات العليا.
وغرفة  الذكية  كال�صبورة  احلديثة  التعليمية  والو�صائل  التجهيزات   •

االإثارة احل�صية.
• اأدوات القيا�ض والت�صخي�ض والتقييم الرتبوية احلديثة.

كوادر  من  ومتطلباتها  امل�صاندة  التاأهيلية  واخلدمات  الربامج   •
العالج  الطبيعي،  العالج  خدمات  مثل:  وو�صائل،  واأجهزة  متخ�ص�صة 

النطقي، العالج الوظيفي ... الخ .
املركز • برامج 

قبل  ما  مبرحلة  الربنامج  هذا  ويعنى   : االبتدائية  التهيئة  برنامج   •
االأوالد  الب�صيطة من  االإعاقات  وذوي  التعلم  بطيئي  لالأطفال  املدر�صة 
لرفع  االأ�صا�صي  التعلم  مهارات  على  الطالب  تدريب  فيتم  والبنات، 

م�صتوى ا�صتعداداتهم النمائية واالأكادميية لاللتحاق باملدر�صة.

رعاية فيصل
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 : التوحد  • برنامج 
التي  العمرية  للفئات  التوحد  بحاالت  الربنامج  هذا  يعنى 
تربوية  خدمات  ويقدم  والبنات،  لالأوالد  �صنة،   12 عن  تزيد 
نف�صي  وتاأهيل  �صلوك  تعديل  وبرامج  وتاأهيلية  وتعليمية 
حركي، وتنمية املهارات الوظيفية، با�صتخدام منهاج التحليل 

ال�صلوكي التطبيقي وفق خطة ABA الفردية، ومنهاج تي�ض 
، ولغة التوا�صل بك�ض

املهنية: التهيئة  • برنامج 
العقلية  االإعاقة  حاالت  جميع  الربنامج  هذا  ويغطي   
واملتو�صطة من الفئات العمرية التي تزيد عن 14 �صنة لالأوالد 
لتطوير  فردياً  برناجماً  الطالب  يتلقى  حيث  والبنات، 

قدراتهم ومهاراتهم وتهيئتهم للربامج املهنية

حركيًا: للمعاقني  الفكرية  الرتبية  • برنامج 
احلركية  االإعاقة  حاالت  جميع  الربنامج  هذا  ويغطي   
اأعمارهم  تزيد  والتي  تعلم  بطء  اأو  عقلية  الإعاقة  امل�صاحبة 
وخدمات  فردية،  تربوية  خدمات  تقدمي  ويتم  �صنة،   12 عن 
احلركية  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير  م�صاند  طبي  تاأهيل 

والوظيفية

اخلاصة  للرتبية  النموذجية  قدرات  • مدرسة 
�صمن  اخلا�صة  للرتبية  النموذجية  قدرات  مدر�صة  تاأ�ص�صت 
ومت  هـ   1432 عام  التاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  مرافق 
فئة  خلدمة  ه   1433  /  1432 الدرا�صي  العام  يف  ت�صغيلها 
االأطفال ذوي ال�صعوبات التعليمية من اأبنائنا غري القادرين 
الزدياد  نظراً  و  العام.  التعليم  خدمات  من  االنتفاع  على 
االأعداد املطالبة بخدمات منهجية �صمن مرحل التعليم العام 
مت تاأ�صي�ض هذه املدر�صة لتلبية االحتياجات املتزايدة عليها و 
م�صتويات  �صمن  التعليم  و  الرتبية  وزارة  من  ترخي�صها  مت 
اإىل  االبتدائي  االأول  ال�صف  من  االبتدائية  املرحلة  ف�صول 
ال�صف ال�صاد�ض االبتدائي وحتت اإ�صراف من اإدارة الرتبية و 

التعليم مبحافظة عنيزة .

مركز التدريب والتأهيل المهني 
للمعاقين التأهيل المهني - قادر

فل�صفة الربنامج هي اإن لكل فرد طاقة و اإذا مت توجيه هذه 
الطاقة بالتدريب نحو هدف ما فاإن جميع اأفراد املجتمع 
مبا فيهم املعاقني �صي�صبحون طاقة منتجة و فعالة وهذا 
وحتويلها  املعاقني  طاقات  ا�صتغالل  يف  الربنامج  دور  هو 
بذوي  وال�صعي  منا�صبة  لوظيفة  مالئمة  مهارة  اإىل 
مادية  عوائد  حتقيق  يف  اأنف�صهم  على  لالعتماد  االإعاقة 
تلبي احتياجاتهم و حتقيق مبداأ االندماج يف املجتمع على 

اأن يكونوا منتجني وفاعلني .
اجلوانب  وتاأهيل  اإعداد  يف  متخ�ص�صاً  املركز  يعترب  و 
وتطويـــــر  واالإناث(،  )الذكور  املعاقني  للطلبــــــة  املهنية 
قدراتهم  م�صتوى  على  التعرف  بعد  املهنية،  قدراتهم 

وحتديد ميولهم املهنية. 
الور�ض  من  جمموعة  من  املهني  التاأهيل  ق�صم  ويتكون 
املهنية التدريبية وامل�صاغل االإنتاجية وهي جمهزة جتهيزاً 

كاماًل لتنا�صب متطلبات تدريب امللتحقني. 
املركز يف  املهني  التأهيل  • مراحل 

املهنية:  التهيئة  • مرحلة 
برامج  تقدمي  للطالب.-  املهنية  امليول  تقييم وحتديد   -
عليها  �صيتدرب  التي  املهنة  حتديد  بعد  مهنية  تهيئة 
ح�صب قدراته وميوله.- تدريبه على اأ�صا�صيات املهنة التي 
مركز  مع  بالتن�صيق  اخلدمات  هذه  اختيارها.وتقدم  مت 

الرتبية اخلا�صة ، وحدة التهيئة املهنية.

: املهني  التدريب  • مرحلة 
تدريب  برنامج  املهنة.-  على  مبا�صر  تطبيقي  تدريب   
اأثر  لنقل  املهنية  امل�صاغل  يف  التدريب  اإنتاجي.-  مهني 
التدريب، وتقدم هذه اخلدمة يف الور�ض املهنية الداخلية 

واخلارجية.
التوظيف: و  املهني  التشغيل  • مرحلة 

للتطبيق.-  املحلي  لل�صوق  املركز  من  التدريب  اأثر  نقل   
متابعتهم  معهم.-  تتنا�صب  ووظائف  عمل  فر�ض  اإيجاد 
اخلدمات  هذه  تقدم  و  ا�صتمرارهم  ل�صمان  وظائفهم  يف 
واالإجتماعي يف  الوظيفي  التمكني  برنامج  مع  بالتن�صيق 

املجمع .

رعاية فيصل
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الورش املهنية يف املركز 
)بنني( النجارة    • ور�صة 

)بنني(   العطور    تركيب  • ور�صة 
بنات(    - )بنني  اليدوية   االأ�صغال  • ور�صة 

)بنني(   الزراعة     • ور�صة 
بنات(   - )بنني  االآيل   احلا�صب  • معمل 

)بنات(  التجميل    • ور�صة 
)بنات(  اخلياطة    • ور�صة 
)بنات( املنزيل    التدبري  • ور�صة 
)بنات( ال�صيافة    • ور�صة 

بنات(    - )بنني  الب�صيطة  واالإدارية  املكتبية  • االأعمال 
مركز الخدمات الطبية والطبية المساندة

مركز اخلدمات امل�صاندة و الداعمة لربامج الرتبية اخلا�صة 
للمنتفعني  املجمع  يقدمها  التي  املختلفة  املهني  التاهيل  و 
و  الوظيفي  و  الطبيعي  العالج  كخدمات  خدماته  من 
اخلدمات الطبية و اال�صنان و ال�صيدلية و خدمات تقومي 
النطق والتاأهيل النف�صي و العالج باالأك�صجني و كل ما هو 
جديد ي�صاهم يف دعم و م�صاندة خدمات التعليم و التاأهيل 

االأ�صا�صية املقدمة للمعاقني و اأهم اخلدمات

العيادة الطبية و خدمات التمريض :
املنتفعني  الالزمة جلميع  الطبية اخلدمات  العيادة  توفر   
واملراجعني من خدمة العالج و الك�صف و املتابعة ال�صحية 
اىل  التحويل  ومتابعة  القبول  لغايات  الطبي  التقييم  و 
العالجية  الربامج  تنفيذ  متابعة  و  املتخ�ص�صة  العيادات 
الدعم  تقدمي  مع  االخت�صا�ض  اأطباء  من  بها  املو�صى 
الطبي للحاالت الطارئة . و يتابع احلاالت فريق متري�ض 
متخ�ص�ض مدعوم بكافة االإمكانيات املنا�صبة كغرف طوارئ 

يف مراكز خدمات املجمع و �صيدلية و �صيارة اإ�صعاف.

األسنان    و  الفم  جراحــــة  و  طــــــــــــــــــب  عيــــــــــادة   .2
للمعاقني:

االأ�صنان  و  الفـم  جراحة  و  طب  يف  متخ�ص�صة  عيادة  جتهيز  مت   
للمعاقني و اأ�صرهم باأحدث االأجهزة املتخ�ص�صة يف عالج و جراحة 
هذه  من  االإعاقة  حاالت  خ�صو�صية  مع  لتتنا�صب  واالأ�صنان  الفم 
احلاالت  اأو  املجمع  خدمات  من  املنتفعني  املعاقني  �صواًء  اخلدمة 
اخلارجية املراجعة و ينفذ اخلدمة طبيب اأ�صنان متخ�ص�ض يف عالج 

املعاقني مع طاقم متري�ض .
3. العالج باألكسجني:  

للرعاية  اجلفايل  مبجمع  باالأك�صجني  العالج  وحدة  جتهيز  مت 
والتاأهيل باأحدث جهاز لالأوك�صجني امل�صغوط متا�صياً مع الدرا�صات 
املوؤيدة الأهمية هذه اخلدمة انطالقا من فل�صفة العالج باالأك�صجني 
يف  ال�صعيفة  اخلاليا  ويحفز  ون�صاطها   حيويتها  للخاليا  يعيد 
على  ويعمل   ، فيها  وال�صرايني  االأوردة  تكوين  و  اجلروح  مناطق 
تقوية جهاز املناعة من خالل تن�صيط اخلاليا الدماغية املناعية 
االأوك�صجني  تدفق  حت�صني  و  االلتهابات  من  احلد  يف  ي�صاعد  و   ،
الوظيفية للخاليا  املهارات  اإىل تطوير  يوؤدي  املخ مما  اإىل خاليا 
الدماغية مما يعك�ض ا�صتجابات �صلوكية ايجابية ت�صاهم يف تطوير 
املهارات العقلية واحل�صية للمعاقني . و خدمة العالج باالأك�صجني 
امل�صغوط معتمدة ومو�صى بها عاملياً كعالج فعال و اأ�صا�صي لكثري 
من االأمرا�ض من قبل كل من اجلمعية العاملية لعالج االأوك�صجني 
و طب االأعماق ) UHMS ( و املنظمة االأمريكية للغذاء و الدواء 

 )AAUS 4 (واالأكادميية االأمريكية لعلوم االأعماق ) FDA (

رعاية فيصل
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4. وحدات تقومي النطق : 
ت�صاعد  التي  الربامج  و  االأجهزة  باأحدث  جمهزة  وحدات  وهي 
احلاالت على حت�صن املهارات اللغوية لديهم حيث يتم ت�صخي�ض 
امل�صكلة النطقية التي يعاين منها وتقييم القدرات اللغوية للحالة 

ومدى حاجتها لربامج و خدمات الوحدة
�صعاف  باالأطفال  تعنى  وحدة  وهي   : ال�صمعي  التاأهيل  وحدة 
ال�صمع يف االأعمار املبكرة لتاأهيل البقايا ال�صمعية لديهم من خالل 
تدريبات و برامج متخ�ص�صة وهوؤالء االأطفال يتوا�صلون باللغة 
الكلية ( لغة االإ�صارة و اللغة االأبجدية االإ�صبعية و لغة ال�صفاه 
) مع ا�صتخدام معينات �صمعية ال�صتثمار البقايا ال�صمعية لديهم 
لتمكينهم من التعلم و التوا�صل باللغة املنطوقة وامل�صموعة قدر 

االإمكان قبل التحاقهم يف املدار�ض العامة
5. وحدة فحص السمع:

و تعنى هذه الوحدة باإجراء فحو�صات ال�صمع على اأجهزة قيا�ض 
ن�صبة اخل�صارة ال�صمعية للحالة وحتديد الربامج العالجية التي 
يحتاجها و التو�صية بنوع املعينات ال�صمعية التي يحتاجها . اأدوات 
اللغوية و  املهارات  التوا�صل و تقومي  و مناهج تدريب و تعليم 
النطقية يف وحدات التوا�صل و تقوية النطق على جمموعة من 

املنهجيات العلمية يف حت�صني
هذه املهارات و اأهمها ( لغة بك�ض للتوحد اللغة التكاملية لل�صم 
و ت�صمل لغة االإ�صارة واالأبجدية االإ�صبعية و لغة ال�صفاه ، نظام 
 ) ال�صوتية  النغمة  جهاز  على  التدريب   ، للتوا�صل  ماكتون 
نيزوميرت ) ، التدريب على جهاز الفيزوبيت�ض ، التدريب الفردي 
على خمارج احلروف ، التدريب االلكرتوين على برامج لوت�ض 

املقننة . 
6. عيــــــــادات اإلرشـــــــاد السلوكي و األسري: 

تقوم عيادات النف�صية مبهمة اأ�صا�صية يف خدمة املعاقني و اأ�صرهم 
من خالل فريق اأخ�صائيني نف�صيني من ذوي اخلربات الكبرية يف 
التعامل مع املعاقني حيث تقدم هذه العيادات اخلدمات الرئي�صية 

التالية :
امللتحقني  و  املراجعني  جلميع  العقلية  القدرات  -1ت�صخي�ض   
احدث  على   ( ال�صيكومرتي  (الت�صخي�ض  املجمع  بخدمات 

اختيارات الذكاء املعروفة عاملياً  
-2 تعديل ال�صلوك وهي اخلدمة التي يقدمها الفريق النف�صي يف 

املجمع على جميع احلاالت التي تعاين من ا�صطرابات �صلوكية.
 -3 االإر�صاد االأ�صري و يتم تنظيم جل�صات اإر�صادية الأ�صر املعاقني 

مع االأخ�صائيني النف�صيني 
7. وحدة التغذية 

مت جتهيز وحدة التغذية ال�صحية للمنتفعني من خدمات املجمع 
و تزويدها باأخ�صائي  تغذية و طباخني و مقدمي خدمات الطعام 
لينا�صب  للحاالت  التغذية  برنامج  اإعداد  يتم  حيث  وال�صراب 
الظروف ال�صحية لكل حالة باأعلى درجات الرقابة ال�صحية و 

يتم حت�صري الوجبات يف املطبخ الداخلي للمجمع 

  مركز العالج الطبيعي و الوظيفي
 يقدم مركز العالج الطبيعي و الوظيفي اخلدمات للمعاقني 
االأجهزة،  وباأحدث  العالجية  الو�صائل  اأحدث  وفق  حركياً 
وخلدمة اأكرب عدد ممكن من حاالت االإعاقة احلركية، بهدف 
اإىل  والوظيفية  واحل�صية  احلركية  قدراتهم  م�صتوى  رفع 
اأق�صى درجة من االعتماد على الذات، واال�صتقاللية يف القيام 
�صالتني  خالل  من  اخلدمات  وتقدم  اليومية،  بن�صاطاتهم 
اجلن�صني  خلدمة  جتهيزهما  مت  والوظيفي  الطبيعي  للعالج 

من الذكور و االإناث بخ�صو�صية تامة.
احلاالت املستفيدة من خدمات العالج الطبيعي 

والوظيفي .
�صمور  حاالت   • اأنواعه.  بجميع  الدماغي  ال�صلل  حاالت   •
العمليات  بعد  التاأهيل   • امل�صقوق.  ال�صلب   • الع�صالت. 
الدماغ  اإ�صابات   • النمائي.  التاأخر  حاالت   • اجلراحية. 
والنخاع ال�صوكي. اال�صت�صقاء الدماغي. • اآالم الظهر واملفا�صل 

والد�صك.
العظام.  الع�صالت.• اأمرا�ض  • اإ�صابات  املالعب.  • اإ�صابات 
الك�صر.•  مابعد  حاالت   • جلطات.  احلوادث•  اإ�صابات   •

الروماتيزم. • احتكاك الفقرات

الربامج العالجية للقسم النسائي والرجال
اأواًل   برنامج التمارين احلركية 

ثانياً   برنامج العالج احلراري.
رابعاً   برنامج العالج بوا�صطة املوجات الفوق �صوتية 

خام�صاً   برنامج العالج بالثلج والكمادات الباردة
�صاد�صاً   برنامج العالج بال�صمع

�صابعاً   برنامج امل�صاج
ثامناً   برنامج اال�صت�صارات العالجية 

تا�صعاً   برنامج العالج الكهربائي
عا�صراً   العالج املائي والعالج بالطني

احلادي ع�صر/ العالج الوظيفي

رعاية فيصل
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لقد اأبرمت اإدارة املجمع  العديد من االتفاقيات من اأجل تعزيز 
اجلامعات  من  عدد  مع  اخلربات  وتبادل  التدريب  م�صتوى 
خدمة  عمادة  يف  ممثله  الق�صيم  جامعة  ومنها  واالأكادمييات 
اتفاقيه  باجلامعة  املجتمع  خدمة  عميد  وقع  حيث  املجتمع 
اجلامعة  قيام  االتفاقية  هذه  وتت�صمن  املجمع  مع  التعاون 
التدريبية  املناهج  واعتماد  الدورات  على  االأكادميي  باالإ�صراف 
املمنوحة  ال�صهادات  واعتماد  التدريب.  جمال  يف  والتعاون 
للمتدربني كما مت توقيع اتفاقية يف جمال التدريب والتطوير 
عقد  جانب  اإىل  بعنيزة  والتطوير  التدريب  رواد  مركز  مع 
العديد من ال�صراكات التدريبية ومنها عقد �صراكة مع اجلمعية 

اخلليجية لالإعاقة ،  
وقد بلغ عدد امل�صتفيدين من خدمات مركز التدريب و التطوير 
و  م�صتفيداً   2964 املجمع  عمر  من  �صنوات  الثالث  خالل 
م�صتفيدة من املتدربني و طالب املعرفة يف الرتبية اخلا�صة من 

ابناء املجتمع و املوظفني .
يقدمها  التي  اخلدمات  من  امل�صتفيدين  عدد  بلغ  وقد  هذا 
متدرباً   1860 احلا�صر  وقتنا  وحتى  ن�صاطه  بداية  منذ  املركز 
املتخرجني  من   التدريبية  الدورات  م�صتوى  على  ومتدربة 
توؤهل  التي  و  التدريب  التي عقدت يف مركز  الدورات  من هذه 
يقدم  كما   ، اخلا�صة  الرتبية  يف  معلمات  و  كمعلمني  للعمل 
ملا يقارب  العمل  امل�صتمر  للموظفني على را�ض  التدريب  املركز 
420 موظفاً و موظفة من من�صوبي اجلمعية منذ االفتتاح . اإىل 
جانب تدريب جمموعة كبرية من املهتمني واملخت�صني يف جمال 

الرتبية اخلا�صة والرعاية والتاأهيل من خالل تنظيم دورتني 
تدريبيتني مبعدل �صهري  داخل املركز اي ما يعادل ) 80 دورة 
و ندوة و لقاء و ور�صة عمل ( وهي متثل الدورات التي نظمتها 
اجلمعية يف املركز اأو �صاركت يف تنظيمها اأو ا�صت�صافتها وا�صتفاد 
والفنية  والطبية  االإدارية  الكوادر  من  اجلمعية  من�صوبي  منها 
من الرجال والن�صاء من خالل املجاالت التدريبية والتطويرية 
اهلل  باإذن  عطاءه  املركز  و�صيوا�صل  تنفيذها  مت  التي  املتنوعة 

تعايل  خلدمة من�صوبي اجلمعية واملجتمع ب�صكل عام  .
االول  التاهيل  و  االعاقة  خرباء  موؤمتر  املركز  ا�صت�صاف  كما 
املعهد  �صبكة  مع  بالتعاون   2012 عام  يف  اجلمعية  نظمته  الذي 
يف  امل�صرتكني  عدد  بلغ  و    YAI Network االمريكي  

املحا�صرات و ور�ض العمل  )  536  ( م�صرتكاً و م�صرتكة  

النادى الصحي: 
واللياقة  ال�صحية  الريا�صة  خدمات  ال�صحي  النادي  يقدم 
ال�صاونا  خدمات  وتوفري  والغذائية  ال�صحية  واملتابعة  البدنية 

والبخار وامل�صاج واجلاكوزي جلميع اأفراد املجتمع .
و قد ا�صتفاد من خدمات النادي ال�صحي ما يقارب 980 م�صتفيدة 
الواسعة  بوابته  يفتح  والتطوير  التدريب  مركز 
لتدريب الكوادر للتعامل مع املعاقني والعمل 

يف ميادين الرتبية اخلاصة

مركز التدريب والتطوير
يقوم مركز التدريب والتطوير مبجمع اجلفايل للرعاية والتاأهيل 
منذ تاأ�صي�صه بعقد برامج التدريب ب�صتى اأنواعه واأ�صاليبه حيث 
بداأ من خالل عقد دورات تدريبيه للعاملني يف املجمع من اأجل 
اإك�صاب العاملني مهارات التعامل مع املعاقني . ثم تطور التدريب 
يف  التدريب  مركز  و�صاهم  مدرو�ض  تدريجي  ب�صكل  املجمع  يف 
وعملية  علمية  بخربات  وتزويدهم  الكوادر  وتدريب  اإعداد 
التطور  ومواكبة  املختلفة  اخلا�صة  الرتبية  ميادين  يف  للعمل 
والتقدم امل�صتمر يف جمال االإعاقة وبرامج الوقاية منها اإ�صافة 
اإىل تدريب اأ�صر املعاقني من اأجل رفع كفاءاتهم يف التعامل مع 

اأبنائهم واإتاحة الفر�ض الوظيفية لهم. اتفاقيات ...    
لتعزيز مستوى التدريب وتبادل الخبرات     

رعاية فيصل
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ي�صعى جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل 
اإىل تقدمي اأف�صل اخلدمات ان�صجاماً مع 
يف  امل�صتقبلية  االإن�صانية  ور�صالته  روؤيته 
اإدارة مراكز متخ�ص�صة  من خالل مركز 
الرعاية ال�صحية واالجتماعية لالإعاقات 
العقلية الأبنائنا من ذوي االإعاقة من فئات 
واملتو�صطة  الب�صيطة  العقلية  االإعاقة 
والقابلني للتاأهيل للتدريب وقد �صممت 
�صيافة  االإقامة  من  لتجعل  املركز  بيئة 
حقيقية الأبنائنا وباأجواء عائلية لتحفيز 
تفاعلهم  وت�صجيع  وطاقاتهم  قدراتهم 
االإيجابي مع بع�صهم ومع اأع�صاء الفريق 
معهم  يتعامل  والذي  عليهم  امل�صرف 
على  وت�صجيعهم  واحدة،  اأ�صرة  كاأفراد 

التوا�صل مع ذويهم با�صتمرار.
من  لتجعل  املركز  بيئة  �صممت  وقد 
االإقامة �صيافة حقيقية الأبنائنا وباأجواء 
وطاقاتهم  قدراتهم  لتحفيز  عائلية 
بع�صهم  مع  االإيجابي  تفاعلهم  وت�صجيع 
عليهم  امل�صرف  الفريق  اأع�صاء  ومع 
والذي يتعامل معهم كاأفراد اأ�صرة واحدة، 
ذويهم  مع  التوا�صل  على  وت�صجيعهم 

با�صتمرار.
يحتوي مركز الرعاية ال�صحية واالجتماعية 

جمهزة  اأجنحة  على  العقلية  لالإعاقات 
على  احلاالت  ت�صاعد  خا�صة  بتجهيزات 
املنتظمة  الربامج  اال�صتفادة من خدمات 
برامج  و  اخلا�صة  الرتبية  كربامج 
التاأهيل املهني و الربامج الطبية امل�صاندة 
بيت  يوفر  حيث  املجمع  يقدمها  التي 
من  متكاماًل  برناجماً  الداخلي  االإقامة 
اخلدمات املتخ�ص�صة واالأن�صطة اليومية 
فيه  املخدومة  للفئات  ال�صاعة  مدار  على 
اأجنحة متخ�ص�صة لكل فئة و  من خالل 

ت�صمل االأجنحة التالية :
الداون طالب  • جناح 

 و ملا يتمتع به طالب الداون من خ�صائ�ض 
وامل�صاركة  اللطيف  التعامل  يف  ايجابية 
تخ�صي�ض  مت  فقد  العالية  االجتماعية 
الطبية   اخلدمات  تركيز  مع  خا�ض  جناح 
عليهم على مدار ال�صاعة نظراً خل�صو�صية 
خ�صائ�صهم ال�صحية املختلفة عن غريهم 

من ذوي االإعاقة.
التوحد  • جناح 

للخدمات  املا�صة  للحاجة  نظراً  و 
يحتاجها  التي  ال�صلوكية  و  التعليمية 
طالب التوحد الكبار فقد مت ا�صتقبالهم 
مكثفة  خدمة  مع  متخ�ص�ض  جناح  يف 

وال�صبط  الغذائية  ال�صحة  جوانب  يف 
ال�صلوكي  والتاأهيل  الدوائي   و  الغذائي 
لتح�صني  احلركي  النف�صي  التاأهيل  و 
م�صتويات التفاعل االيجابي مع االآخرين 
حد  الأق�صى  قدراتهم  م�صتوى  حت�صني  و 

ممكن .
من  الب�صيطة  العقلية  االإعاقات  • جناح 

كبار ال�صن .
 اإميانا من املجمع باأهمية التو�صع بخدمة 
كافة الفئات التي حتتاج اإىل خدماته فقد 
من  عقلياً  للمعاقني  جناح  ا�صتحداث  مت 
  35 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  ال�صن  كبار 
مثل  تنا�صبهم  بربنامج  واإحلاقهم  �صنة 
و  الوظيفي  التمكني  بربنامج  اإحلاقهم 
فر�ض  الإيجاد    - متكني   – االجتماعي 
مع  العمل  اأثناء  تدريبهم  و  وظيفية 
اإمكانية تقدمي تدريب مهني منا�صب لهم 
من خالل برنامج التدريب املهني – قادر 
املبادرات  من  اخلدمة  هذه  تعترب  و    -

الوحيدة لهم على م�صتوى اململكة .

مركز الرعاية الصحية واالجتماعية ) اإليواء الفكري ( 
مجمع الجفالي يوفر لهم

بيئة صحية متكاملة وضيافة حقيقية بأجواء عائلية لتحفيز القدرات وتعزيز الطاقات 

رعاية فيصل
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العالجية و  ال�صحية  • اخلدمات 
 و تقدم على مدار ال�صاعة للمنتفعني من 
من  طبي  فريق  ويقدمها  املركز  خدمات 
خالل العيادة الطبية، وال�صيدلية و عيادة 
متري�ض  وفريق  التغذية  ق�صم   ، االأ�صنان 
متخ�ص�ض مع توفر �صيارة االإ�صعاف على 
مدار ال�صاعة للتدخل ال�صريع يف احلاالت 

الطارئة .
امل�صاندة التاأهيل  • خدمات 

 تقدم اخلدمات التاأهيلية امل�صاندة للطالب 
يف  املتخ�ص�صني  من  جمموعة  اأيدي  على 
العالج الوظيفي وتعديل ال�صلوك و تقومي 
وفح�ض  التوا�صل   ا�صطرابات  و  النطق 

ال�صمع والتاأهيل الريا�صي.
• خـــــــدمـــــــات التاأهيـــــل املهني و التــــربيــــة 

اخلا�صة  
التاأهيل  بربنامج  الطالب  اإحلاق  يتم   

املهني  بق�صم التاأهيل املهني للتدرب على 
ور�ض  خالل  من  املتاحة،  املهن  اإحدى 
و  والنجارة،  الزراعة،  الأعمال  جمهزة 
العطور.  تركيب  و  اليدوية،  االأ�صغال 
و  التعبئة  اأعمال  و  االإدارية  االأعمال  و 
التغليف و تبداأ اخلدمات بربنامج اإعداد 
وتهيئة مهنية للحاالت مع برنامج تربية 

خا�صة.
اليومية   الذاتية  العناية  • خدمات 

 ي�صرف على تقدمي هذه اخلدمات فريق 
مــــــــــــن   ، الرعايـــة  مقــدمو  و  التمريــــــ�ض 
للطالب  م�صتمر  يومي  تدريب  خالل 
ال�صخ�صية  النظافة  مهارات  تنفيذ  على 
االأ�صنان،  وتنظيف  والو�صوء،  اليومية، 
واالعتناء  املالب�ض،  وتبديل  واال�صتحمام، 

باجل�صم، العناية باملقتنيات اخلا�صة. 
املتنوعة  الرتفيهية  • اخلدمات 

اخلدمات  من  منظومة  للطالب  تقدم 
الرتفيهية الداخلية و اخلارجية ل�صمان 
اإقامة �صعيدة لهم يف بيت االإقامة الداخلي 
االجتماعية  و  ال�صحية  الرعاية  مبركز 
و  الريا�صي  التاأهيل  برنامج  خالل  من 
ي�صمل التدريب و التاأهيل الريا�صي املعدل 
الرتفيهية  الريا�صة  و  االإعاقة  لذوي 
و  اجلماعية  و  الفردية  االألعاب  وت�صمل 
امل�صبح والرحالت اخلارجية ويف  ال�صالة 
الرتفيهية واملالعب الريا�صية اخلارجية 
التنزه  و  التخييم  و  امل�صابقات  تنظيم  و   ،
واخلروج  واملتنزهات  العامة  احلدائق  يف 
للرب واالأ�صواق العامة و الفرق الرتفيهية 
تلفزيونية،  كجل�صات  ال�صمر  برامج  و 
الرتفيهية  الربامج  و  الكرتونية  واألعاب 

الداخلية و اخلارجية.

  برامج متطورة...
    وخدمات صحية متقدمة  

رعاية فيصل
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مركز التاهيل الحركي  ) اإليواء الحركي (
      مركز التأهيل الطبي الحركـي تصاميـــم فريدة للمركز في كل تفاصيله 
وتجهيزات متكاملة في المرافق لتناسب فئة اإلعاقة الحركية بمختلف أنواعها 

) ال�صحية  التغذية  التغذية)  • خدمات 
اإعداد  يتم  �صحية  طعام  وجبات  باملجمع  التغذية  وحدة  توفر 
وتقدم  التغذية،  يف  اخت�صا�صني  اأيدي  وعلى  بدقة،  برناجمها 
باأعلى درجات الرقابة ال�صحية، وهي حمددة وفق برنامج �صحي 
اأخ�صائي  وباإ�صراف  للحاالت  ال�صحية  الظروف  مع  يتما�صى 

التغذية يف املركز.
والنظافة الغرف  • خدمة 

خدمة  مع  ال�صاعة  مدار  على  والنظافة  الغرف  خدمة  تتوفر 
املغ�صلة والكوي وب�صكل يومي وم�صتمر  كما يتم توفري املالب�ض 

للطالب وجميع احتياجاتهم ال�صخ�صية ب�صكل دوري.
االأ�صرية  امل�صاركة  • برنامج 

من خالل عودة الطالب الأ�صرته ثالثة اأيام نهاية كل �صهر، مع 
زيارة االأ�صرة له مرة كل اأ�صبوع .

واالأمان االأمن  درجات  باأعلى  يتمتع  • املركز 
تقوم دوريات االأمن التابعة للمجمع بتاأمني املركز من املخاطر، 
اإ�صراف  اإىل  باالإ�صافة  ال�صاعة،  مدار  على  ال�صريع  والتدخل 
مراقبة  نظام  خالل  من  و�صيطرة  حتكم  وغرفة  متوا�صل، 

بالكامريات.
بنوعية  االأعمار  جلميع  وال�صاملة  املتميزة  اخلدمات  ويقدم 

وجودة عالية تقودها خربات و كفاءات تعمل الأجلهم

بطريقة  املختلفة  احلركية  االإعاقات  لذوي  املركز  ت�صميم  ومت 
فريدة يف كل تفا�صيله من حيث املبنى و �صهولة احلركة و الو�صول 
اإىل مرافق املجمع املختلفة ، كما مت جتهيز االأثاث بعناية و باأدق 
التفا�صيل لتنا�صب املعاقني حركياً من حيث االعتماد الكلي على 
الذات ،  و التجهيزات اخلا�صة مبرافق املبنى متت وفق تو�صيات 
اأنواعها و  املتخ�ص�صني لتنا�صب فئة االإعاقة احلركية مبختلف 
املعيقات  ت�صاعدهم على جتاوز  ببيئة �صحية  احتياجاتهم  تلبي 
البيئية و حتفيز دافعيتهم لل�صفاء  اإىل جانب العالج التاهيلي 

الوظيفي و الطبي الذي يتلقونه باملجمع . 

املركز  خدمات  من  املنتفعة  • احلاالت 
الدماغ  اإ�صابات  و  اأنواعها  بجميع  الدماغي  ال�صلل  حاالت   •

والنخاع ال�صوكي و حاالت اال�صت�صقاء الدماغي.
• حاالت �صمور الع�صالت و  ال�صلب امل�صقوق.

• التاأهيل بعد العمليات اجلراحية .
• اآالم الظهر واملفا�صل والدي�صك و  احتكاك الفقرات

• اإ�صابات املالعب و اإ�صابات الع�صالت و الروماتيزم و  اأمرا�ض 
العظام 

• اإ�صابات احلوادث و حاالت ما بعد الك�صور
• اجللطات  

رعاية فيصل
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. • الخدمات الطبية و الطبية المساندة 
املركــــز  خدمـات  مـــــن  املنتفعيـــن  ويتلقى 
اخلـــــدمـــــات  مـــــــن  متنوعــــــة  جمموعــــــة 
املتخ�ص�صة و بخ�صو�صية تامة للمنتفعني  

و التي ت�صمل : 
الطبية  و  ال�صحية  الرعاية  • خدمات 

ويتلقى املنتفعني يف املركز خدمات طبية 
و متابعة متوا�صلة على مدار ال�صاعة من 
خالل العيادة الطبية و خدمات الطوارئ 
و االإ�صعـــاف و اخلـــدمـــــات التمري�صيــــــة و 
اخلدمات ال�صيدلية والدوائية وباأ�صراف 
مدار  على  يعمل  متميز  طبي  بفريق 

ال�صاعة.
االأ�صنان و  الفم  جراحة  • خدمة 

و  طب  عيادة  خدمات  املنتفعون  ويتلقى   
جراحة الفم واالأ�صنان املتخ�ص�صة لذوي 

االإعاقة عند الطلب .
النف�صي  االإر�صاد  و  التاأهيل  • خدمات 

و  التاأهيل  خدمات  املنتفعون  ويتلقى 
االإعاقة  حاجز  لتخطي  النف�صي  االإر�صاد 
االإجراءات  التكيف معها ل�صمان جناح  و 
يف  له  املقدمة  التاأهيلية  و  العالجية 

املجمع. 
امل�صغوط  باالأك�صجني  العالج  • خدمات 
باالأك�صجني  عالج  جل�صات  تقدم  حيث 
لبع�ض احلاالت التي ت�صتفيد منه ح�صب 

االإعاقة  حاالت  لبع�ض  االأطباء  تو�صيات 
احلركية .

ا�صطرابات  تقومي  و  عالج  خدمات   •
النطق و التوا�صل

حيث يتلقى املنتفع اخلدمات املتخ�ص�صة 
و  االأجهزة  باأحدث  بعيادات نطق جمهزة 
والتاأهيل  ال�صمع  فح�ض  عيادة  خدمات 

ال�صمعي.
و  الطبيعي   العالج  مركز  خدمات   •

الوظيفي
مركز  خدمات  من  املنتفعون  يتمتع  كما 

لالإعاقات  واالجتماعي  ال�صحي  التاأهيل 
النوعية   املكثفة  اخلدمات  من  اجل�صدية 
الوظيفي  و  احلركي  التاأهيل  ملركز 
العالج  و  الطبيعي  العالج  ي�صمل  و 
االإعاقة  لذوي  املائي  العالج  و  الوظيفي 
مت  عالجية  �صاالت  خالل  من  احلركية 
االأجهزة  باأحدث  و  بعناية  جتهيزهما 
احلركية  قدراتهم  م�صتوى  رفع  بهدف 
درجة  اأق�صى  اإىل  والوظيفية  واحل�صية 
واال�صتقاللية  الذات،  على  االعتماد  من 
ت�صمل  و  اليومية  بن�صاطاتهم  القيام  يف 
املتوفرة  التاأهيلية  و  العالجية  الربامج 
احلركية  االإعاقات  ذوي  من  للمنتفعني 

التالية :  
احلركية  التمارين  • برنامج 

و  الع�صالت  تقوية  متارين  ي�صمل  و 
و  للمف�صل  احلركي  املدى  زيادة  متارين 
متارين التوازن و متارين امل�صي و متارين 
متارين  و  امل�صدودة  لالأوتار  االإطالة 

لتقليل التوتر الع�صلي.
احلراري العالج  • برنامج 

و  احلراري  العالج  برنامج  ي�صمل  و 
االأمل  تخفيف  يف  احلرارة  ت�صتخدم 
الدورة  وتن�صيط  الع�صالت  وارتخاء 

الدموية.

خدمات للرعاية الصحية والطبية...
تتم  بخصوصية تامة ومتابعات دائمة على مدار الساعة 

بأعلى درجات األمن واألمان 

رعاية فيصل
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• برنامج العالج بوا�صطة املوجات الفوق 
�صوتية : 

االأن�صجة  التهابات  ملعاجلة  وت�صتخدم 
والتكل�ض  التلفيات  وتفتيت  واالأربطة 
االأورام،  من  والتخفيف  املفا�صل  حول 
حتريك  على  املوجات  هذه  تقوم  حيث 
ال�صائل املوجود يف الورم واإعادة امت�صا�صه 

واإعادته للدورة الدموية.
والكمادات  بالثلج  العالج  برنامج   •

الباردة: 
يقلل  حيث  االأورام،  تخفيف  على  ويعمل 
من تدفق ال�صائل على االأورام من خالل 

انقبا�ض االأوعية الدموية.
بال�صمع:  العالج  • برنامج 

بعد  ما  حاالت  لعالج  ي�صتخدم  حيث 
الك�صر خا�صة ملفا�صل اليدين والقدمني و 
ي�صتفاد من لزوجته الإعطاء املرونة وتلني 
م�صدر  وهو  املف�صل   حول  االإلت�صاقات 

الإعطاء احلرارة التي تعمل على تن�صيط 
الدورة الدموية وارتخاء الع�صالت حول 

املفا�صل.
امل�صاج:  • برنامج 

والع�صالت  االأن�صجة  لعالج  ي�صتخدم  و 
عن طريق حركات عالجية تتم بوا�صطة 

اليدين اأو اأجهزة خا�صة للم�صاج.

العالجية اال�صت�صارات  • برنامج 
العالجية  اال�صت�صارات  خدمة  تقدم    
وطبيب  اجلبائر  اأخ�صائي  مع  بالتعاون 
اجلراحة لتقدمي ا�صت�صارات حول اإمكانية 
اإذا  اجلراحة  واإجراء  اجلبائر  تف�صيل 

ا�صتدعت احلاجة
و  التعوي�صية  االأجهزة  خدمات   •

االأطراف ال�صناعية  
مع  التن�صيق  خدمة  للمنتفع  ويقدم 
االأجهزة  لتامني  املختلفة  اجلهات 
وفق  ال�صناعية  االأطراف  و  التعوي�صية 
التدريب  على  العمل  و  حمددة  قيا�صات 
اآلية  على  االإ�صراف  و  ا�صتخداماتها  على 

االنتفاع منها للمنتفع .

رعاية فيصل
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الكهربائي العالج  • برنامج 
الع�صب  حتفيز  على  يعتمد  والذي 
ليوؤدي  ال�صعيفة  الع�صالت  عن  امل�صئول 
الدورة  زيادة  وبالتايل  انقبا�صها  اإىل 
اإىل  اإ�صافًة  الع�صلة  وتقوية  الدموية 

تخفيف االأمل
بالطني والعالج  املائي  • العالج 

حيث يتم توفري العالج والتاأهيل احلركي 
يف املاء ال�صاخن مع ا�صتخدام الطني مما 
العميق  اال�صرتخاء  ت�صجيع  يف  ي�صاهم 
بحركات  والتحكم  الع�صبي  للجهاز 
تخفيف  يف  وامل�صاعدة  اجل�صم  اأع�صاء 
املفا�صل  التهابات  عن  الناجتة  االآالم 

والروماتيزم واآالم اأ�صفل الظهر
 : الوظيفي  • العالج 

حيث يتم تقدمي خدمة العالج الوظيفي 
لتطوير املهارات الوظيفية الدقيقة و تنمية 
مهارات التاآزر الب�صري احل�صي احلركي مع 

تنمية القدرات العقلية الدقيقة 
• خدمات اال�صتجمام العالجي و النادي 

ال�صحي 
النـــــــادي  خدمــــــــــات  املنتفعون   ويتلقـــــى 
ال�صحي و اال�صتجمام العالجي  و ت�صمل 
نادي اللياقة البدنية و ال�صحية ) اجلم (  
وحمام  كال�صاونا  اأال�صتجمامي  واحلمام 
اال�صرتخائي  وامل�صاج  واجلاكوزي  البخار 

و اليدوي و ال�صباحة العالجية و العالج 
باالأحجار  العالجي  امل�صاج  و  بالطني 

ال�صاخنة.
: التغذية  • خدمات 

وجبات  باملجمع  التغذية  وحدة  توفر   
اإعداد برناجمها بدقة  يتم  طعام �صحية 
على اأيدي اخت�صا�صني يف التغذية وتقدم 
وهي  ال�صحية  الرقابة  درجات  باأعلى 
يتما�صى مع  برنامج �صحي  وفق  حمددة 
وباإ�صراف  للمنتفع  ال�صحية  الظروف 

اأخ�صائي التغذية .

: اإ�صافية   • خدمات 
• خدمات خا�صة للغرف 

احد  املرافقة من  اإمكانية  و  املرافقني   •
املقربني من املنتفع 

داخل  التنقل  و  االنتقال  خدمات   •
حمافظة عنيزة بحافالت املجمع

• خدمات الغ�صيل و الكوي ح�صب الطلب 
العناية  و  احلالقة  �صالون  خدمات   •

بالب�صرة
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برنامج )رعاية( : برنامج الرعاية الصحية 
والتأهيل املنزيل للمعاقني  .

االجتماعية  ال�صئون  وزارة  بني  اتفاقية  توقيع  مت  حيث 
بتنفيذ  اجلمعية  لتقوم  االن�صانية  للخدمات  عنيزة  وجمعية 
تنفيذ  من  الوزارة  وتهدف  الق�صيم  منطقة  يف  الربنامج 
اأ�صا�صية من درا�صات  الربنامج الذي يقوم على قواعد علمية 
وتاأهيل  �صحية  رعاية  خدمات  بتقدمي  تو�صي  حديثة  عاملية 
منزيل لالإعاقات ال�صديدة يف منازلهم مع تدريب االأ�صرة على 
لهم  الالزمة  الوقاية  برامج  تنفيذ  و  معهم  ال�صليم  التعامل 

لوقف اأي تراجع يف قدراتهم.
قواعد  على  الربنامج  فكرة  تقوم 
اأ�صا�صية من درا�صات عاملية  علمية 
خدمات  بتقدمي  تو�صي  حديثة 
منزيل  تاأهيل  و  �صحية  رعاية 
منازلهم  يف  ال�صديدة  لالإعاقات 
التعامل  على  االأ�صرة  تدريب  مع 
برامج  تنفيذ  و  معهم  ال�صليم 
اأي  لوقف  لهم  الالزمة  الوقاية 

تراجع يف قدراتهم.
اإدارة  منهجية  الربنامج  يعتمد  و 
 CASE( احلالة املعروفة دولياً بـ
 )M A N A G E M E N T
عالجية  تدخل  خطة  بوجود 
تنفذ  املنزل  يف  حالة  لكل  فردية 

من خالل فريق متعدد التخ�ص�صات متعارف عليه عامليا با�صم 
. )MULTIDISCIPLINARY TEAM(

اخلدمات التي سيقدمها الربنامج  : 
توؤثر على �صحتهم  املعاقني من م�صاعفات  • خدمات وقاية 
و  دورية  وقائية  و  منزلية  زيارات  برامج  خالل  من  ذلك  و 
و  االجتماعية  و  النف�صية  امل�صاندة  تقدمي  و  االأ�صر  توعية 

تقدمي التدخل املنا�صب .
اإجراء  املبكر لذوي االإعاقات : من خالل  التدخل  • خدمات 
التدخل  خدمة  وتقدمي  املنازل  يف  للحاالت  املبكر  التقييم 
يف  املتخ�ص�ض  العلم  فريق  قرار  بح�صب  املنا�صب  التاأهيلي 
و  الوظيفي  و  الطبيعي  العالج  و  الطبية  كاملتابعة  الربنامج 
النطقي و الرعاية النف�صية و ال�صلوكية والرعاية التمري�صية 

و االإر�صاد االأ�صري .
اخلدمات  كل  عل  احل�صول  من  املعاقني  متكني  خدمات   •
و  الداعمة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  يحتاجونها  التي 
منها  املكت�صبة  حقوقهم  على  للح�صول  بال�صعي  توعيتهم 
كاالإعانة ال�صنوية للمعاقني  واالأجهزة التعوي�صية من وزارة 

ال�صئون االجتماعية و اخلدمات الطبية املتخ�ص�صة. 

فريق العمل يف الربنامج :

طبيبة  و  • طبيب 
)العالج  التخ�ص�صات  كافة  من  معاجلون  و  اأخ�صائيون   •

الطبيعي و الوظيفي و النطقي ، و النف�صي و االجتماعي(
متري�ض  • طاقم 

رعاية فيصل
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يعترب م�صروع متكني  يف جممع  اجلفايل  للرعاية والتاأهيل 
من  املجمع  ينفذها  التي  الرائدة  الربامج  اأهم   من  واحداً 

الذكور  من  املعاقني  لتوظيف  حتقيقها  على  العمل  خالل  
واالإناث القابلني للتدريب و التاأهيل ل�صوق العمل  من الفئات 

العمرية التي تزيد عن 18 �صنة .
امل�صروع على متكني املعاقني يف املجتمع و العي�ض  تقوم فكرة 
بكرامة من خالل اعتمادهم على ذاتهم يف تدبر اأمور حياتهم 
يف  االإعاقة  لذوي  الكامل  االندماج  مبداأ  لتحقيق  اأ�صرهم  و 
�صبب  و  فيه.  موؤثرين  و  وفاعلني  منتجني  ليكونوا  املجتمع 
ل�صوق  للتاأهيل  القابلني  عقلياً  املعاقني  اأن  الربنامج  تنفيذ 
يعانون من عدم ح�صولهم  العمل  �صن  الذكور يف  العمل من 
واعتمادهم  العمل  ل�صوق  التمكني  ومهارات  التدريب  على 
ب�صكل كبري على االآخرين و تدين م�صتوى قبول املجتمع لهم 
قلة  يف  �صاهم  بقدراتهم  اخلا�ض  القطاع  قناعة  انخفا�ض  و 
فر�ض العمل املنا�صبة واملتاحة لهم وعدم تكيفهم وا�صتمرارهم 

يف بيئة العمل . 
وياأتي هذا امل�صروع كرتجمة حقيقية لر�صالة املجمع ال�صامية 
الربنامج  يف  امل�صتهدفني  االإعاقة  ذوي  تاأهيل  اأهمية  حول 
يف  اإيجابي  تغيري  اإحداث  اأجل  من  العمل  ل�صوق  للدخول 
حياتهم  ميكنهم من االندماج يف املجتمع وامل�صاركة فيه بكل 
من  جمموعة  تقدمي  على  والعمل  قدراتهم  لتعزيز  فاعلية 
امل�صتفادة لهم  املتقدمة والدرو�ض  الفاعلة والدورات  الربامج 
املجتمع  مع  باالندماج  ونف�صيا  وظيفيا  توؤهلهم  �صوف  والتي 
�صواء يف القطاع احلكومي اأو القطاع اخلا�ض ليكونوا اأع�صاء 
فاعلني ومنتجني يف جمتمعهم مع توفري فر�ض العمل املتاحة 
الرائد  الربنامج  هذا  يف  جناحهم  بعد  حياتهم  ملمار�صة  لهم 

دفع  يف  ت�صاهم  وفاعلة  منتجة  قوة  باأنهم   للجميع  ليوؤكدوا 
عجلة التنمية يف وطن االإن�صانية واخلري والنماء والعطاء . 

الغاية من  امل�صروع : 
حت�صني نوعية حياة االأ�صخا�ض املعاقني عقليا 

من خالل متكينهم مهنياً و اجتماعياً. 
برامج التوظيف للمعاقني يف برنامج متكني 

املبا�صر  التوظيف   •
املحمية امل�صاغل  يف  التوظيف   •

باالإنتاج الت�صغيل   •
–  متكني –  اإ�صرتاتيجية العمل يف برنامج 

املوؤ�ص�صي  التاأهيل  اإ�صرتاتيجية  املجمع  اتبع 
داخل من�صاأته مع اإ�صراك املجتمع كاأفراد وقطاع 
املجمع  خارج  املعاق  توظيف  عملية  يف  خا�ض 
مع تدريبه و متكينه وظيفيا و اجتماعيا على 
الوظائف املتاحة لهم و اإن�صاء وحدات اإنتاجية 

داخل املجمع يتم توظيف املعاقني فيها .
اأهداف الربنامج :

االأمم  مبادئ  من  الربنامج  اأهداف  تنبثق 
تاأمني  على  ترتكز  االأهداف  وهذه  املعاقني  تاأهيل  يف  املتحدة 
قدراتهم  وا�صتغالل  املجتمع.  يف  للمعاقني  وظيفية  فر�ض 
لتعزيز  الوظيفية  الفر�ض  من  اال�صتفادة  من  لتمكينهم 

ا�صتقالليتهم و اعتمادهم على اأنف�صـهم .
الوظيفية  احلقوق  �صمان  من  والتاأكد  امل�صوؤولية  وكذلك 
اأفراد  بع�ض  لدى  ال�صلبية  االجتاهات  وتعديل   . للمعاقني 

املجتمع و القطاع اخلا�ض جتاههم
امل�صئولية  برامج  تبني  على  اخلا�ض  القطاع  وحث  ت�صجيع 
االجتماعية  لتوظيفهم واال�صتفادة من دعم الدولة للربامج 

اخلا�صة باملعاقني. 

للمعاقني  االجتماعي  و  الوظيفي  التمكني  برنامج 
يف سوق العمل برنامج )متكني(.

مشروع التمكني الوظيفي واالجتماعي للمعاقني واقع حاضر ومستقبل مشرق واندماج كامل 
مع بيئة العمل ألغلى فئات اجملتمع 

رعاية فيصل
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ويتم تدريب املنت�صبني للم�صروع من خالل 
ثالث حقائب تدريبية مت اإعدادها وتاأليفها 

من قبل املخت�صني باجلمعية.
خا�صة  االأوىل  التدريبية  احلقيبة   
من  العديد  على  حتتوي  والتي  باملعاق  
االأهداف التي تعنى باملهارات االجتماعية 
واالقت�صادية والنف�صية فعلى �صبيل املثال 

يتم تدريبهم على املهارات االإدارية الالزمة 
تبدءا  والتي  العمل  بيئة  مع  للتعامل 
بتدريبهم علي اإجراءات املقابلة ال�صخ�صية 
باحل�صور  االلتزام  اأهمية  وا�صت�صعارهم   
اأوقات  ح�صب  واالأ�صتاذان  واالن�صراف 
عقد  ح�صب  املحددة  الر�صمي  العمل 
اأ�صاليب  علي  تدريبهم  وكذلك  التوظيف 
وبيئة  والزمالء  الروؤ�صاء  مع  التعامل 
العمل واملحافظة علي املمتلكات والتعريف  
املالية  الناحية  من  املوظف  با�صتحقاقات 

واالإجازات الر�صمية وال�صنوية.
واحلقيبة التدريبية الثانية موجهة الأ�صر 
على  وتقوم  للربنامج  املنت�صبني  املعاقني 
اأنواع  كل  وتقدمي  املعاقني  اأ�صر  توعية 
وم�صاعدتهم  الأبنائهم  املعنوي  الدعم 
بواجبات  االلتزام  علي  وم�صاندتهم 

الوظيفة والدوام الر�صمي.

موجهة  الثالثة  التدريبية  احلقيبة 
بها  �صيعمل  التي  العمل  بيئة  يف  للعامني 
املعاق وتقوم على اإي�صاح الطرق الرتبوية 
خ�صائ�صه  وفهم  املعاق  مع  للتعامل 
العمل  بيئة  جعل  يف  وامل�صاهمة  النف�صية 

بيئة جاذبة للمعاق
و�صاحب  املعاق  حقوق  على  وللمحافظة 

العمل مت �صياغة عقود التوظيف اخلا�صة 
التزام  حول  تتمحور  والتي  باملعاقني 
�صاحب العمل   مبراعاة احلالة ال�صحية 
التزام  مع  املعاق  للموظف  والنف�صية 
�صاحب العمل  بجميع القوانني واللوائح 
باملعاقني حيث تدخل  واالأنظمة اخلا�صة 
االإن�صانية  للخدمات  عنيزة   جمعية 
كممثل يف هذا الربنامج لتوظيف املعاقني  
ي�صمن  ثالث  كطرف  التوظيف  عقد  يف 
كافة حقوق املوظف املعاق ومتابعته وحل 
كافة امل�صاكل واملعوقات كذلك �صمان حق 
املعاق  املوظف  ا�صتمرار  العمل يف  �صاحب 

يف ممار�صة وظيفته طيلة مدة العقد  .
األية التوظيف يف الربنامج :

الت�صغيل املبا�صر: وذلك عن طريق اإيجاد 
القطاع  يف  للمعاقني  وظيفية  فر�ض 

اخلا�ض اأو احلكومي تنا�صب قدراتهم

الت�صغيل يف حا�صنات: االأعمال وذلك عن 
طريق تاأ�صي�ض م�صاغل اإنتاجية للمعاقني 
يف مهن حمددة حتت اإ�صراف غري مبا�صر 

الإدارة الربنامج .
طريق  عن  وذلك  امل�صتقل:  الت�صغيل 
الت�صغيل باالإنتاج بغ�ض الن�صر عن مكان 

وموقع الوظيفة

 - برنامج  يف  امل�صتهدفة  العمل  قطاعات 
متكني 

القطاع اخلا�ض بكافة �صرائحه كال�صركات 
امل�صانع  والتي  املوؤ�ص�صات و  و  املحالت و 

�صوف تكون هدفاً لتوظيف املعاقني.

كيفية تدريب وتأهيل املعاقني يف
 برنامج متكني :

رعاية فيصل
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يف  طالباً   11 وتوظيف  ت�صغيل  • اتفاقية 
م�صنع الق�صيم للالغذية 

طالباً   27 وتوظيف  ت�صغيل  اتفاقية   •  
مع موؤ�ص�صة املزروعات للعمل    يف املجال 

الزراعي
الأغلى  اخلري  بوادر  اأوىل  كانت  هنا  ومن 
فئات املجتمع متثلت يف  اإبرم اتفاقية مع 
واملقاوالت  للتجارة  املزروعات  موؤ�ص�صة 
االتفاق على توظيف  والتي مت مبوجبها 
من�صوبي طالب جممع اجلفايل للرعاية 

والتاأهيل  لال�صتفادة من الفر�ض املتاحة 
وتعزيز قدراتهم يف اجلانب املهني.

وحظيت هذه االتفاقية مبباركة حمافظ 
عنيزة املكلف االأ�صتاذ فهد بن حمد ال�صليم 
املحافظة  مببنى  مكتبه  يف  متت  والتي 
اإىل توفري فر�ض  وتهدف هذه االتفاقية 
وقدرات  الإمكانيات  منا�صبة  وظيفية 
�صوف  حيث  االإعاقة،  ذوي  من  املتدربني 
التاأهيل  مركز  يف  الزراعة  ق�صم  يقوم 
املهني مبجمع اجلفايل للرعاية والتاأهيل 

الزراعة  اأعمال  على  املعاقني  بتدريب 
واالإ�صراف  وتوطينهم  للعمل  وتهيئتهم 
عليهم يف بيئة العمل. فيما تقوم املوؤ�ص�صة 
املحمية  كالبيوت  اأعمال  باإن�صاء حا�صنات 
ليتم  املحورية  والر�صا�صات  وامل�صاتل 
يتم  و�صوف  بها  للعمل  املعاقني  توظيف 
وتوظيف  تدريب  االأوىل  املرحلة  خالل 

ع�صرين معاقاً يف امل�صروع.

اتفاقيات لتشغيل طالب مجمع الجفالي... 
والدخول في سوق العمل  مع المؤسسات و الشركات الوطنية...

رعاية فيصل
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 30 وتوظيف  لت�صغيل  اتفاقيتني  • توقيع 
طالباً يف تركيب وتعبئة العطور و الغ�صيل 

و الكوي من طالب جممع اجلفايل 
للرعاية  اجلفايل  جممع  لدور  واإمتداداً  
والتاأهيل  يف رعاية وتاأهيل وتوظيف ذوي 
اتفاقيتني  توقيع  موؤخراً  مت  فقد  االإعاقة 
من  معاقاً   30 يقارب   ما  لتوظيف  اأي�صاً 
العام  املدير  نائب  مع   ، املجمع  من�صوبي 
نبيل  االأ�صتاذ/  للمقاوالت  اأركاين  ل�صركة 
مغا�صل  �صركة  ومدير  الطائفي  �صليمان 
االأ�صتاذ/  الق�صيم  منطقة  يف  الرهدن 

عبداحلكيم ال�صقعبي .
والتي جاءت لتوؤكد عمق  ال�صراكة

والقطاع اخلا�ض  القطاع اخلريي  ما بني 
يف  بدوره  اخلا�ض  القطاع  من  اإمياناً 

حا�صنة  بتجهيز  اأركاين  �صركة  تقوم  حيث   ، االجتماعية  امل�صئولية 
اأعمال مل�صنع اإنتاج العطور يديره ويعمل به من ذوي االإعاقة و�صوف 
تقوم مغا�صل الرهدن بتجهيز مغا�صل مالب�ض اتوماتيكية يعمل بها 

ذوي االإعاقة كحا�صنة اإعمال .
 وياأتي الهدف من هذه امل�صروعات  التي مت توقيعها مع ال�صركات 
وامل�صانع يف اأهمية اإ�صراك املعاق يف االإعمال الوظيفية حتي ي�صبح 
علي  يعتمد  لكي  وي�صنع  وينتج   يعمل  املجتمع   يف  فاعل  عن�صر 
ذاته وهذا ماحتقق وهلل احلمد للكثري من طالب جممع اجلفايل 

للرعاية والتاأهيل .

أكثر من 68 طالبًا ...
من طـالب مجمــع الجفالي يدخلــون 

لسوق العمـل الوظيفي
في مجـاالت صناعة األغذية والمزروعات 

وتعبئة العطور و غسيل المالبس

رعاية فيصل
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مت حتديد روؤية جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل  وفق ال�صراكة 
العاملية مع املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة عاملياً وحملياً والتوا�صل معها 
واال�صتفادة من خرباتها لتو�صيع قاعدة خدمات املجمع لت�صمل 
وا�صحة  بروؤية  وذلك  املجاورة  والدول  اململكة  مناطق  كافة 
وهلل  ووثابة  كبرية  خطوات  املجمع  خطى  حيث  املجال  هذا  يف 

احلمد يف �صبيل اال�صتفادة من كافة اخلربات التي تخدم ر�صالته 
فقد  والدويل  املحلي  ال�صعيد  على  النبيلة  واأهدافه  ال�صامية 
ًبني واأ�ص�ض �صرحاً يقوم على املعنى احلقيقي للرعاية والتاأهيل 
والعالج والتعليم لذوي االإعاقة. فعقد العديد من االتفاقيات 

مع موؤ�ص�صات حملية واإقليمية ودولية وكان من اأبرزها : 

خطوات وثابــة... 
لمجمع الجفالي للرعاية والتأهيل على الصعيد المحلي والدولي 

لتأكيد المعنى الحقيقي للرعاية والتأهيل 

شراكات دولية ومحلية
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العامل  حول  روؤيته  ير�صم  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع 
لتحقيق الهدف الذي ُوجد من اأجله بر�صالة �صامية وذلك من 
خالل ح�صور املوؤمتر الدويل الـ ) 32 ( للمعاقني والذي اأقيم 
يف الواليات املتحدة االأمريكية يف مدينة نيويورك حيث اأُقيمت 
وقد  االإعاقة  بذوي  اخلا�صة  املحاور  �صمن  املوؤمتر  فعاليات 
مت االطالع على كل ما هو جديد يف جمال الرتبية اخلا�صة 
املراكز  من  جمموعة  زيارة  مت  كما  املعاقني.  وتاأهيل  ورعاية 
وامل�صاريع لتابعة للمعهد االأمريكي يف نيويورك واالطالع على 
كبار  االجتماع مع  وكذلك  يقدمونها  التي  م�صتوى اخلدمات 
العمل  تفعيل  حول  والتباحث  االأمريكي  املعهد  يف  امل�صئولني 
امل�صرتك بني جمعية عنيزة واملعهد االأمريكي يف جمال خدمات 

املعاقني.
وال�صيا�صات للمعهد  التخطيط  كما قام وفد مكون من مدير 
االأ�صتاذ جو�صا روبني واملدير االإقليمي للمعهد االأ�صتاذ فوزي 
خاللها  مت  اأ�صبوع  مدة  ا�صتمرت  لعنيزة  بزيارة  ح�صي�ض  اأبو 
تقييم م�صتوى االأداء املهني واالطالع على االإمكانيات املتاحة 
يف جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل وعليه مت توقيع اتفاقية 
تعاون ت�صعى اإىل العمل على نقل اخلربات االأمريكية يف جمال 
برامج املعاقني والتدريب و تطوير اخلدمات املرتبطة باملعاقني 
التعاون  اتفاقية  تفعيل  وكذلك  االأو�صط.  ال�صرق  مناطق  اإىل 
اأن اجلمعية  التي مت توقيعها بني املعهد وجمعية عنيزة علماً 

( باململكة العربية ال�صعودية.  YAI ( صريك ح�صري لـ�

مع  تعاون  اتفاقية  إبرام  ويتم   32 الـ  بالمؤتمرالدولي  يشارك  الجفالي   مجمع   
) YAI Network( شبكة المعهد الوطني األمريكي لرعاية المعاقين بنيويورك

شراكات دولية ومحلية 
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تبادل خبرات مع مؤسسة إين كارتن البريطانية

ا�صت�صافت موؤ�ص�صة اإيني كارتن بلندن اأمني عام اجلمعية وم�صاعد 
على  االإطالع  الزيارة  خالل  ومت  الفنية  لل�صوؤون  العام  االأمني 
التي تخدم  التقنيات احلديثة والربامج االإيجابية  العديد من 
كارتن  اإين  موؤ�ص�صة  التفاهم مع  كما مت  فئاتهم  بكافة  املعاقني 

الربيطانية واملتخ�ص�صة بتقنية املعلومات والتعليم لكافة فئات 
االإعاقة،على تبادل اخلربات واال�صتفادة من االإمكانيات املتطورة 
يف تعليم ذوي االإعاقة وذلك بالت�صغيل االأمثل للتقنيات احلديثة 

واال�صتفادة منها قدر االإمكان .

شراكات دولية ومحلية
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اتفاقية تعاون مع المدينة العربية للرعاية 
الشاملة في األردن

املدينة  وتبادل خربات مع  تعاون  اتفاقية  ُتوقيع  فيها  حيث مت 
الر�صمية  الزيارة  اأثناء  االأردن،  يف  ال�صاملة  للرعاية  العربية 
على  االتفاق  الزيارة  خالل  من  مت  و  هناك  العربية  للمدينة 
عدة بنود تهتم بالتطوير واالإعداد لكل جديد يف جمال الرتبية 
اخلا�صة. كما مت  التفاهم على تبادل العديد من اخلربات التي 

ت�صنع كوادر ترعى العمل االأمثل جتاه ذوي االإعاقة.

التعاون مع مؤسسات طبية عالمية
�صبيل  يف  واملحلي  الدويل  التعاون  درجات  الأعلى  وحتقيقاً 
ولهذا  فئاتها،  بكافة  االإعاقة  لذوي  املريحة  احلياة  توفري 
فقد مت التوا�صل مع املوؤ�ص�صــات الطبيـــة العامليــة كموؤ�ص�صــــة 
) داركوف، ت�صيك، كليموفيت�صن، ... ( وذلك بهدف احل�صول 
على خرباتها للم�صاعدة يف تطوير اخلدمات وتعزيز وتبادل 

اخلربات يف املجـاالت ال�صحيــة التخ�ص�صيــــة لذوي االإعـاقة .
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تعاون متواصل...
 بني جممع اجلفايل

وإدارة الرتبية والتعليم بعنيزة
والتعليم  الرتبية  اإدارة  مع  التن�صيق  يتم  العام  مدار  على 
التوعوية  املحا�صرات  من  العديد  الإقامة  عنيزة  مبحافظة 
بذوي  املعنيني  وكل  واملوجهني  واملعلمني  للطالب  والتثقيفية 
ذوي  مع  واالأمثل  االإيجابي  التعامل  كيفية  يف  وذلك  االإعاقة 
كافة  ال�صتقبال  التن�صيق  اإىل  اإ�صافة  اخلا�صة،  االحتياجات 
طالب املدار�ض وخا�صة طالب الرتبية اخلا�صة واالإطالع على 
وهذه  اجلانب،  هذا  يف  دوره  على  والتعرف  املجمع  اإمكانيات 
الزيارات بدورها تعزز من وعي وم�صئولية الطالب وتزيد من 

خربات املعلمني جتاه ذوي االحتياجات اخلا�صة.

الدوائر  من  عدد  مع  م�صرتكة  اتفاقيات  �صبع  توقيع  مت 
احلكومية واالأهلية وهيئات املجتمع املدين يف حمافظة عنيزة 
ملا يخدم ذوي االحتياجات اخلا�صة �صواء علي امل�صتوي املحلي اأو 
االإقليمي  ، حيث وقع كل من املهند�ض عبدا لعزيز بن عبداهلل 
الب�صام –رئي�ض البلدية واالأ�صتاذ/ يو�صف بن عبدا هلل الرميح 
اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة عنيزة و�صعادة العقيد  مدير 
عنيزة   حمافظة  مرور  مدير  املحرت�ض  نا�صر  بن  عبداهلل 
ومدير مكتب عمل حمافظة عنيزة االأ�صتاذ/ عبداهلل بن عبدا 
املو�صي  اإبراهيم  بن  عبداهلل  والدكتور/  ال�صماعيل  لرحمن 
�صعود  امللك  م�صت�صفي  علي  وامل�صرف  ال�صحي  القطاع  مدير 
مبحافظة عنيزة عميد الكلية التقنية املهند�ض حممد بن را�صد 
ال�صمالن ورئي�ض جمل�ض اإدارة الغرفة التجارية االأ�صتاذ/ �صالح 
)عنيزة  م�صروع  تد�صني  اأثناء  ذلك  جاء  ال�صويان   نا�صر  بن 
الذي  الكبري  االحتفال  خالل  من  للمعاقني(  �صديقة  مدينة 
والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  مبجمع  الرئي�صية  القاعة  يف  اأقيم 
املوافق  الثالثاء  يوم  للمعاقني  العاملي  اليوم  مبنا�صبة فعاليات 
1434/1/27 واأقيم حتت رعاية حمافظ عنيزة وح�صور رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اجلمعية االأ�صتاذ/ عبدا هلل اليحيى ال�صليم ونائب 
رئي�ض �صركة ارامكو ال�صعودية االأ�صتاذ/ حممد بن عبد الطيف 
من  كبري  وعدد  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  وكافة  العمري 
اخلريي  العمل  وقادة  احلكومية  القطاعات  وروؤ�صاء  مديري 

علي م�صتوي منطقة الق�صيم 

شراكات دولية ومحلية

مع  مشرتكة  اتفاقيات  سبع  توقيع 
واألهلية  احلكومية  الدوائر  عددمن 

وهيئات اجملتمع املدين يف عنيزة 
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نائب أمري منطقة القصيم
 يبارك اخلطوات لدعم أغلى الفئات بني جممع اجلفايل للرعاية والتأهيل

وبين 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بارك 
بن  �صعود  بن  م�صعل  بن  في�صل  الدكتور 
اأمري منطقة  نائب  �صعود  اآل  العزيز  عبد 
لدعم  االإيجابية  اخلطوات  الق�صيم  
اأغلى فئات املجتمع يف املنطقة ب�صكل عام 
وجممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل ب�صكل 

خا�ض.

لتوقيع  �صموه  ح�صور  اأثناء  ذلك  جاء 
الق�صيم  جامعة  مع  االتفاقيات  من  عدد 
تخدم  التي  املجاالت  يف  اخلربات  لتبادل 

ذوي االإعاقة.
كلية  خريجات  من  عدد  تدريب  مت  كما 
الرتبية  وكلية  للبنات  ال�صحية  العلوم 
اخلا�صة بجامعة الق�صيم بق�صم التدريب 

للرعاية  اجلفايل  مبجمع  والتطوير 
والتاأهيل بعنيزة . اإ�صافة اإىل تدريب عدد 
من طالب كلية الرتبية اخلا�صة بجامعة 

الق�صيم يف نف�ض املركز.
املعنية  اجلهات  من  يجعل  بدوره  وهذا 
املخل�صة  للكوادر  ُم�صدرة  االإعاقة  بذوي 

يف ذات املجال

السعودية  أرامكو  شركة 
ودور رائد يف خدمة 

ذوي اإلعاقة
اأهمية  اأدركوا  الذين  ال�صركاء  من 
تخدم  التي  الربامج  مع  الوقوف 
ال�صعودية  اأرامكو  �صركة  االإعاقة  ذوي 
من  لعدد  كرمية  برعاية  قامت  حيث 
للرعاية  اجلفايل  جممع  يف  املنا�صبات 
اليوم  راأ�صها  على  كان  والتي  والتاأهيل 

العاملي ملتالزمة داون.

شراكات دولية ومحلية
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للرعاية  الجفالي  مجمع  بين  مثمر  تعاون 
والتأهيل ومؤسسة األميرة العنود الخيرية
العنود وجممع  االأمرية  وامل�صهود ما بني موؤ�ص�صة  التعاون احلقيقي 
اجلفايل للرعاية والتاأهيل دائماً ُيثمر وُيثمر لُيحقق املزيد من النمو 
والتطور. ومن هذه الثمار اإقامة ور�صة عمل ملهارات ا�صتخدام الكر�صي 
املتحرك والتي األقاها املدرب حممد بن عبد اهلل ال�صريف على امل�صرح 
لقيت  والتي  بعنيزة.  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  ملجمع  الرئي�صي  

اإعجاب احل�صور كفكر حديث للعالج الرتفيهي لذوي االإعاقة.

من  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  �صعى   
الكوادر  تهيئة  يخ�ض  ما  كل  تعزيز  اإىل  خالله 
فاأقام  الواحد.  التطوعي  العمل  بروح  للعمل 
التخطيط  كدورة  تدريبية  دورات  عدة  املركز 
واالإدارة  االجتماعي،  والت�صويق  اال�صرتاتيجي، 
من  وغريها  العمل  فرق  واإدارة  وبناء  املوقفية، 

والتي  اجلمعية  ملوظفي  اأقيمت  التي  الدورات 
واملتدربات  املتدربني  من  الكثريون  منها  ا�صتفاد 
ي�صعى  حيث  املجمع.  وموظفات  موظفي  من 
لُيدعم  التطوعي  العمل  تعزيز  اإىل  بدوره 
اإىل  به  ترقى  التي  املتعلمة  والكوادر  باخلربات 

اأعلى امل�صتويات باإذن اهلل .

 مركز رواد التدريب يعقد شراكة فاعلة ودورات تدريبية
مكثفة يف مركز التدريب مبجمع اجلفايل 

الو�صول  �صهولة  م�صروع  اأعد  الذي  املركز  اإنه   
ال�صامل والذي ي�صعى اإىل تاأمني كل و�صائل الراحة 
�صيارات  ومواقف  منزلقات  من  االإعاقة  لذوي 
للمعاقني.  كرمية  حياة  يوفر  ما  من  ذلك  وغري 
ولقد مت عر�ض برنامج �صهولة الو�صول ال�صامل 

املعوقني  جلمعيات  الثالث  الت�صاوري  اللقاء  يف 
باململكة الذي ا�صت�صافه جممع اجلفايل للرعاية 
والتاأهيل حتت رعاية اأمري منطقة الق�صيم. حيث 
مت االتفاق على تفعيل امل�صروع يف حمافظة عنيزة 

بحيث تكون عنيزة مدينة �صديقة للمعاقني.

مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة ومجمع الجفالي للرعاية 
والتأهيل يفعالن مشروع  عنيزة مدينة صديقة للمعاقين

شراكات دولية ومحلية
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اتفاق...
بني جممع اجلفايل للرعاية والتأهيل ومركز 
لتقدمي  للتوحد  فهد  بن  فيصل  األمري  والدة 

جمموعة من األنشطة والربامج 
من اجلميل اأن يحظى العمل على خدمة ذوي االإعاقة بالقدر الكايف من 
التعاون بني اجلهات املعنية حيث مت االتفاق على اإقامة جمموعة من 
االأن�صطة مع جممع اجلفايل للرعية والتاأهيل والتي كان من اأبرزها 
اإقامة ور�صة عمل عن برنامج الت�صخي�ض للتوحد )PEP3 ( والذي 
ي�صعى من خالله جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل اإىل اال�صتفادة من 

كل الربامج والتقنيات احلديثة التي تخدم ذوي االإعاقة.

تعاون...
والتأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  بني  مثمر 
واملستشفيات احلكومية العمالقة بالقصيم 
ال�صحة  ووزارة  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  بني  مثمر  تعاون 
امللك  وم�صت�صفى  بربيدة  التخ�ص�صي  فهد  امللك  مب�صت�صفى  ممثلة 
�صعود بعنيزة حيث مت االتفاق على تدريب الكوادر الطبية يف املجمع، 
لال�صتفادة املثلى من اخلربات وحتقيق التعاون بني اجلهات اإ�صافة اإىل 
امل�صاهمة يف الرعاية الكافية بكل االأ�صاليب لذوي االحتياجات اخلا�صة 
املنتمني اإىل للمجمع ،كما يتم حتويل احلاالت الطارئة اإىل امل�صت�صفى 

بوا�صطة �صيارة اإ�صعاف متخ�ص�صة برفقة الطبيب وطاقم التمري�ض.

شراكات دولية ومحلية
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 رعى �صاحب ال�صمو امللكي االأمري في�صل بن بندر بن عبد العزيز اأمري 
منطقة الق�صيم م�صاء االأحد 22/ 6/ 1433 هـ املوافق 13 / 5 / 2012م 
جمعية  نظمته  والذي  االأول  التاأهيل  االإعاقة  خرباء  موؤمتر  افتتاح 
عنيزة للخدمات االإن�صانية )تاأهيل( واحت�صنه جممع اجلفايل للرعاية 
والتاأهيل بالتعاون مع وزارة ال�صوؤون االجتماعية و�صبكة املعهد االأمريكي 
للمعاقني بنيويورك حتت �صعار) التغيري بروؤية ع�صرية ( .

بخدمات  املعنية  واخلريية  احلكومية  القطاعات  جميع  مب�صاركة 
هذا  يف  وامل�صاركات  للحا�صرات  التلفزيونية  الدائرة  عرب  ونقل  املعاقني 
املوؤمتر الذي �صهد م�صاركة نخبة من اأ�صهر العلماء واخلرباء والباحثني 
العاملني يف جمال االإعاقة يف الواليات املتحدة االأمريكية مب�صاركة نخبة 

من العلماء والباحثني العرب على فرتتني �صباحية وم�صائية 

واأكد في�صل الق�صيم �صاحب ال�صمو امللكي 
منطقة  اأمري  بندر  بن  في�صل  االأمري 

الق�صيم بالقول باأننا 
اأن  اأواًل   وتعاىل  �صبحانه  اهلل  نحمد 
وهلل  بداأناها  التي  االأوىل  اخلطوة 
�صديق  الق�صيم  منطقة  باإعالن  احلمد 
عنيزة  جمعية  يف  تتاأكد  هاهي  للمعاق 
جممع  يف  ممثلة  االإن�صانية  للخدمات 
هذا  باإقامة  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل 
جمال  يف  للخرباء  الرائع  العاملي  امللتقى 
بحد  الفكرة  هذه  اأن  �صك  وال  االإعاقة، 
للعمل  جيد  منطلق  اأنها  اأعتقد  ذاتها 
اجلماعي واأنا اأقول ب�صراحة باأن جمعية 
عنيزة للخدمات االإن�صانية اأ�صبحت تعمل 
الواقع  يف  واأ�صبحوا  كاملة  باحرتافية 

على م�صتوى عايل من االأداء الذي نتطلع 
اخلرية  االأيدي  هذه  مادامت  جميعا  له 
الر�صيدة  دولتنا  تقدمه  ملا  وفقا  تعمل 
عهد  يف  بناء  عمل  لكل  ورعاية  دعم  من 
و�صمو  ال�صريفني  احلرمني  خادم  �صيدي 
اأن  �صك  وال  االأمني،  عهده  ويل  �صيدي 
جزء  كل  يف  وموجود  وا�صح  اأمر  االإعاقة 
جيد  ب�صكل  معهم  التعامل  و  العامل  من 
اعتقد انه مهم واإيجاد الربامج والو�صائل 
للجميع  مطلب  انه  اعتقد  لهم  اجليدة 
فانا اأقدم ال�صكر والتقدير جلمعية عنيزة 
املقر  هذا  وكذلك  االإن�صانية  للخدمات 
الذي اأقامه اآل اجلفايل يف عنيزة ال �صك 
لهذه  وكاماًل  كبرياً  دوراً  �صيعطي  انه 

العطاءات املباركة اإن �صاء اهلل ( .

وحول عطاءات وخدمات اجلمعية الأغلى 
فئات املجتمع قال �صموه :

) هذا ال �صك انه ينطلق من دقة يف العمل 
واأنا  جيد  ب�صكل  مدرو�صة  خطوات  ور�صم 
منك  االأمر  هذا  مبثل  ا�صمع  اأن  ا�صعد 
نعمل  نحن  اأننا  �صك  وال  الطرح  هذا  يف 
للم�صتوى  اجلميع  باأيدي  لناأخذ  جميعا 
ومثيالتها  اجلمعية  وهذه  نن�صده،  الذي 
يف القلب دائما نقدم لها كل الرعاية وكل 
االهتمام وا�صعد اأن اأكون بينهم الأحاول اأن 
اأقدم جزءاً ب�صيطاً مما هم يف حاجة اإليه 
جميعا  قلوبنا  يف  دائما  االأخوة  وهوؤالء 
وحياة  التوفيق  اهلل  �صاء  اإن  لهم  واأرجو 

مديدة و�صعيدة وموفقة باإذن اهلل ( .
  

فيصل القصيم...
رعى افتتاح مؤتمر خبراء اإلعاقة والتأهيل األول ومجمع الجفالي للرعاية والتأهيل 

يحتضن مرحلة التغير برؤية عصرية

أمري القصيم يؤكد بالقول :
جمعية عنيـزة للخـدمات اإلنسانيـــة يف القلب دائمـــًا وأصبحت تعمل بـاحرتافيــة كاملة
وجممع اجلفايل للرعاية والتأهيل سيعطي دورًا كبريًا وكاماًل لهذه املعطاءات املباركة 
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 �صفق اجلميع لطالب جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل وهم ي�صدون بالن�صيد الوطني ومتو�صحني براية التوحيد اخلالدة فوق 
خ�صبة امل�صرح .

 في�صل الق�صيم كعادته كان يداً حانية الأغلى فئات املجتمع حتى وهو يتحدث لو�صائل االإعالم مل ين�صى اأحد من�صوبي اجلمعية 
وهو املوظف اإدري�ض الدري�ض لي�صع يده احلانية على راأ�صه وي�صيد بعطائه وحتديه لبلوغ هدفه .

 اأ�صاد في�صل الق�صيم باجلمعية وهي تقود مرحلة التغيري بروؤية ع�صرية لتفعيل �صعار املوؤمتر ) التغيري بروؤية ع�صرية ( .
 اجلميع اأ�صاد بالتنظيم واالإعداد والتنفيذ الذي �صهده حفل االفتتاح .

 وفد �صبكة املعهد الوطني االأمريكي كانوا مع احل�صور وقد هيئت اجلمعية لهم كافة و�صائل االت�صال احلديثة لرتجمة كافة 
فقرات احلفل اإىل اللغة االإجنليزية .

 معر�ض االأجهزة التعريفية واجلهات املعنية لالإعاقة اأكمل املنظومة لهدف املوؤمتر من خالل عر�ض متكامل و�صامل .
 العر�ض املرئي ) نرعاهم لنمكنهم ( كان هو املفاجاأة ال�صارة حلفل االفتتاح مبا ت�صمنه من م�صاهد  واقعية وخطوات جبارة 

خطتها اجلمعية يف االهتمام باأغلى فئات املجتمع منذ الوالدة وحتى فرتة ال�صيخوخة .
 �صفق اجلميع لنخبة من طالب جممع اجلفايل واأولياء اأمورهم وهم يقفون على خ�صبة امل�صرح ويحكون ق�صة جناحهم اأمام 

اجلميع ليكون اخلتام م�صكاً ب�صورة تذكارية غالية مع �صمو اأمري املنطقة .

 مشاهد من الحفل :
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الخبيــر األمريكـي بيـري سامويتــز
لديكم تجهيزات في مجمع الجفالي تفوق مثيالتها 

في أمريكا   
االأمريكي  الوطني  للمهعد  التنفيذي  املدير  نائب  اأكد 
للمعاقني يف نيويورك)YAI(  اخلبري بريي �صامويتز 
يف  زمالئهم  مل�صاركتهم  بالفخر  ي�صعرون  كفريق  باأنهم 
جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل بتوفري خدمات مميزة 
و نوعية للذين يعانون من حالة االإعاقة وناأمل مب�صيئة 
اهلل اأن يكون هذا املوؤمتر هو بداية انطالق ل�صراكة بيننا 

وبني جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل ت�صتمر ل�صنوات 
طويلة قادمة .. وقال ال�صيد بريي باأن اخلدمات املوجودة 
يف جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل هي خدمات تفوق 
املعتاد ورائعة جداً، و�صط من�صاأة متميزة بعالج فيزيائي 
الواليات  يف  ملا  م�صابهة  لي�صت  هي  احلقيقة  ويف  مميز، 
بع�ض  يف  اختالفات  هناك  حيث  االأمريكية،  املتحدة 
اأنه ميتلك  حيث  يبقى اجلفايل متميزاً  ولكن  اجلوانب 
يف  املوجودة  املراكز  من  مثيله  عن  االأف�صل  التجهيزات 

اأمريكا، اإىل جانب وجود املدار�ض والتعليم اخلا�ض.

وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية
مجمع  ويقدمها  يبذلها  التي  التي  بالجهود  فخورون  نحن 
وتدريبهم  اإلعاقة  ذوي  ودعم  ورعاية  تأهيل  من  الجفالي 

ومن ثم الدفع بهم تدريجيًا إلى سوق العمل     
لل�صوؤون  العمل  وزارة  وكيل  اأحمد احلميدان  االأ�صتاذ  كما حتدث 
�صعيدون  : ) نحن  قائاًل  املوؤمتر  العمالية عن مرئياته عن هذا 
جداً بامل�صاركة واحل�صور لهذه املنا�صبة القّيمة ووزارة العمل بداأت 
االإعاقة  ذوي  توظيف  يدعم  الذي   " توافق   " بربنامج  بالعمل 
ونحن   ، قلوبنا  على  الغالية  الفئة  هذه  على  الوزارة  من  حر�صاً 
فخورون باجلهود التي يبذلها ويقدمها جممع اجلفايل للرعاية 

وتدريبهم ومن  االإعاقة  ذوي  ودعم  ورعاية  تاأهيل  والتاأهيل من 
ثم الدفع بهم تدريجياً اإىل �صوق العمل ونحن كجهة معنية نفخر 
مع  والتوا�صل  الفئة  هذه  لتوظيف  الت�صهيالت  كافة  نقدم  باأن 
اإىل التدريب والتاأهيل ل�صوق العمل  هذه اجلمعيات التي تهدف 

وتعزيز برنامج توافق .
وعن راأيه مبا يقوم به جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل لتحقيق 
الهدف املتوافق يف برنامج " توافق " قال االأ�صتاذ احلميدان : ) باأن 
اإقامة  هذا املوؤمتر الدويل واملبادرة بالتعاون مع املعهد االأمريكي 
واال�صتعانة بخربات لها باع طويل بهذا املجال ودعوتهم حل�صور 
هذا املوؤمتر كل هذه دالالت على حر�صهم لتقدمي التغيري اجلاد 

يف االأ�صاليب والفكر لتطوير العمل على م�صتوى عاملي ( .
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ال�صحة  اأ�صتاذ  امل�صوح  عبداهلل  بن  �صعد  الدكتور  حتدث  فيما 
االإ�صالمية  �صعود  بن  حممد  االإمام  بجامعة  امل�صارك  النف�صية 
االإعاقة  الأبحاث  بن عبدالعزيز  �صلمان  االأمري  عام مركز  واأمني 
املوؤمتر  باأن  اأعتقد   (  : باملوؤمتر قائاًل  راأيه  الريا�ض عن  مبدينة 
املوؤمترات التي ح�صرتها على م�صتوى العامل  اأف�صل واأجنح  من 
العربي ولن اأبالغ ولن اأجامل اإن قلت على امل�صتوى الدويل والتي 
فيها اإثراء علمي ومهني عايل جداً من حيث نوعية املحا�صرين 

وور�ض العمل (.
املوؤمتر من حما�صرات  باأن جميع فعاليات  امل�صوح  الدكتور  واأكد 
عمل  وور�ض  جل�صات  واإدارة 
وا�صتقبال  و�صيافة  وتنظيم 
جداً  عايل  م�صتوى  على  هي 
يرتقي  عاملي  م�صتوى  ويف 
لهدف �صامي  ، كما اأن حماور 
اأطياف  جميع  تغطي  املوؤمتر 
االنحياز  وعدم  االإعاقة 
املنظمني ملحاور دون االأخرى  
اأن  انتباهي  لفت  ما  واأكرث 
املحاور تكون عميقة وم�صبعة 
يف كل جمال وال تكون كروؤو�ض 

اأقالم و�صطحية .
 واأ�صاف الدكتور امل�صوح قائال : )باأن هذا املوؤمتر اأ�صبه ما يكون 
 ، االأمريكية  املتحدة  الواليات  املقامة يف  املوؤمترات  عليه  مبا هي 
وا�صتعانة  كتنظيم  املنطقة  م�صتوى  على  االأول  اأعتربه  فاملوؤمتر 
وور�ض  حماور  من  عالية  احرتافية  من  راأيت  ملا  عاملية  بخربات 

عمل ( .

خبيـر مرض التوحـد البروفسـور كـارورايت 
يشيد ويقول :  

الجفالي  لمجمع  التحتية  البنية  كثيراً   أبهرني 
ما يحتويه من العيادات وغرف التدريب والعالج

انبهر  باأنه  كارورايت  ت�صارلز  الربوف�صور  اأكد  املقابل  يف 
كثرياً من البنية التحتية للمبنى اخلا�ض مبجمع اجلفايل 
وغرف  العيادات  من  يحتويه  ما  وكافة  والتاأهيل  للرعاية 
التدريب والعالج، واأظن اأنه من املثري حقاً اأن جمعية عنيزة 
للخدمات االإن�صانية قامت بالو�صول ملعهد نيويورك وبحث 

اأ�ص�ض التعاون والتوا�صل معنا من خالل هذا املوؤمتر"
اأي�صا،  املوؤمتر  املثري لالهتمام حول هذا  واأ�صاف:" اأن من 
من  مميز  مزيج  وجود  هو  �صخ�صياً،  انتباهي  �صد  ما  وهو 
احل�صور الرجايل والن�صائي والتوازن بينهم، رغم اأن الن�صاء 
يف �صالة خا�صة ومغلقة وال اأ�صتطيع روؤيتهم، وهذا اأمر رائع 
املحا�صرات،  األقي  حينما  اأمريكا  يف  غالباً  اأنني  حيث  فعاًل 
مزيج  هو  هنا  اأما  الن�صاء،  هو  الغالب  يف  احل�صور  يكون 
هذه  مبثل  مهتمني  هنا  اجلميع  اأن  يتبني  حيث  متكامل 

املوا�صيع".
اعتربها  عنيزة  يف  بها  قام  خا�صة  جتربة  ت�صارلز  وذكر 
فريدة بالن�صبة له حيث قال" قمت بالبحث عن ال�صعودية 
حول  العلمية  البحوث  من  العديد  ووجدت  ومتخ�ص�صيها 
عمل  بتجربة  اأقوم  اأن  حقاً  اأثارين  وقد  التوحد،  مر�ض 
طبيب  مع  عالجية  عيادة  داخل  عنيزة  يف  فعلية  ميدانية 

نف�صي �صعودي".

د . المشوح :
المؤتمر من أنجح المؤتمرات على المستوى 
الدولي لما رأيت من احترافية عالية من محاور 

وورش عمل
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مجمع الجفالي...
                    إنسانية بال حدود

AL-Juffali Complex...
humanity without limits
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والتاأهيل  املخ  ا�صت�صاري  الوزنة  حمزة  طلعت  الدكتور  حتدث  كما 
ال�صوؤون االجتماعية  الطبية يف وزارة  الع�صري مدير عام اخلدمات 
والتاأهيل هي جتهيزات  للرعاية  التجهيزات يف جممع اجلفايل  باأن 
املتقدمة  الدول  تقام يف  التي  العاملية  املوؤمترات  تنظيم  توازي  رائعة 
جداً  جيد  بح�صور  املوؤمتر  ح�صي  اأنه  وخا�صًة  املوؤمترات  جمال  يف 
ا�صتقطاب نخبة  اأنني معجب ومنبهر من قدرة اجلمعية على  وكما 
االأول  املوؤمتر  هو  املوؤمتر  فهذا  عايل  م�صتوى  على  اخلرباء  من 
املتنوعة  اأح�صره يوجد به هذه اخلربات  الذي  اململكة  على م�صتوى 

واملتكاملة واملجتمعة يف مكاٍن واحد .
والعناوين  املحا�صر  متعدد  املوؤمتر  اأن  طلعت  الدكتور  واأ�صاف 
لوجود  حتتاج  والتي  واالجتماعية  التاأهيلية  الناحية  من  واملجاالت 
وعربية  اأجنبية  عاملية  �صواًء  املجاالت  بهذه  ممتازة  وخامات  خربات 

اأي�صاً وهذا ما جنحت بتوفريه املنظمون .

 د. طلعت الوزنة...
هذا املؤمتر هو األول على مستوى اململكة الذي أحضره 
ويضم خربات متنوعة ومتكاملة وجمتمعة يف مكان واحد
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معرض المؤتمر
يتميز بحضور دولي ومحلي

كما �صاحب  املوؤمتر العاملي، اإقامة معر�ض م�صاحب للفعاليات   للمشاركين والزوار
اجلهات  من  العديد  فيه   �صارك  الق�صيم  منطقة  اأمري  د�صنه 
للخدمات  والدولية كجمعية عنيزة  املحلية  العالقة منها  ذات 
�صريك  التجاري  االأهلي  والبنك  للموؤمتر،  املنظمة  االإن�صانية 
الوطني  املعهد  و�صبكة  للفعاليات،  االجتماعية  امل�صئولية 
االأمريكي خلدمة املعاقني بينويورك YAI امل�صارك الرئي�صي 

اخلريية  اجلمعيات  من  للعديد  اإ�صافة  العلمية  الفعاليات  يف 
وقد  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  خدمات  مراكز  من  وعدد 
خالل  من  املهرجان  فرتة  طوال  �صيوفه  املعر�ض  ا�صتقبل 
ع�صر  الثانية  وحتى  الثامنة  ال�صاعة  من  ال�صباحية  فرتتني، 

ظهراً، وامل�صائية من الرابعة حتى ال�صابعة.

مؤتمر التغيير
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والتي مت  التو�صيات  العديد من  اعتماد  املوؤمتر  �صهد    هذا وقد 
اإمتداداأًً للتعاون والتن�صيق  اإقرارها يف نهاية فعالياته والتي تعد 
املعهد االأمريكي  بني جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل و �صبكة 

وتنفيذا التفاقية التعاون املوقعة بني الطرفني 
فقد خرج املوؤمتر بالتو�صيات االآتية:

�أواًل : التاأكيد على انعقاد هذا املوؤمتر ب�صكل دوري كل �صنتني مع 
تنويع حماوره لتبادل اخلربات .

الوطنية  الكوادر  تاأهيل  اإعادة  و  التدريب  يف  اال�صتثمار  ثانيًا: 
و  اإر�صاد  و  اال�صتثمار يف تدريب  و  الفني  و  االإداري  امل�صتوى  على 
توعية اأولياء االأمور بتفعيل احدث الربامج و املفاهيم على اأن يتم 

توثيق جدوى فاعلية هذه االأن�صطة يف بحوث علمية .
املتميزة  املجتمعية  املبادرات  تعزيز  و  حتفيز  و  ت�صجيع  ثالثًا: 
من   ) )املوؤمتر  املبادرة  هذه  ومنها  املعاقني  قطاع  تخدم  التي 
خالل دعمها على ال�صعيد الر�صمي و االأهلي ال�صتمرارها لت�صاهم 

بالتغيري املن�صود .
امل�صاركة  تعزيز  و  دعم  يف  ت�صاهم  التي  الت�صريعات  �صن  ر�بعًا: 
االأ�صخا�ض  وت�صغيل  تدريب  برامج  يف  العمل  الأ�صحاب  الفاعلة 
ذوي االإعاقة عن طريق توفري فر�ض التدريب و اإتاحة الفر�صة 
لهم لتحديد احتيــــــاجـــــات �صـــــــوق العمـــــــل  و تكييف مواقع العمل.

اعتماد العديد من...
التوصيات الهامة ملؤمتر خرباء اإلعاقة
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بخدمـــــــات  املعنيـــــة  املوؤ�ص�صـــــات  ت�صجيــع   : خام�سًا: 
مع  التن�صيق  و  التعاون  عالقات  بتطوير  املعاقني 
و  املعاقني  تاأهيل  ميدان  يف  متخ�ص�صة  موؤ�ص�صات 
حتديد  التجارب الناجحة يف كل من اأوروبا و اأمريكا .
�ساد�سًا : حتفيز دور االإعالم يف تنمية الوعي العام 
املقروءة  االإعالم  و�صائل  خالل  من  االإعاقة  حول 

وامل�صموعة واملرئية.
باملعاقني  اخلا�صة  القوانني  تطبيق  تفعيل   : �سابعًا 
ا�صرتاتيجيات فرعية حول كل من  بلورة  باململكة مع 
لو�صع  للمعاقني  املهني  التاأهيل  و  والتعليم  ال�صحة 
االإجراءات و االآليات املنا�صبة يف اإطار الواقع ال�صعودي 

.

مؤتمر التغيير
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والتأهيل   للرعاية  اجلفايل  جممع   
يفعل مشاركاته يف

 أسبوع اإلعاقة اخلليجي 
العثيم  وجممع  التجاري  عنيزة  مبركز 

يف بريدة
�ملنا�سبة : اأ�صبوع االإعاقة اخلليجي 

حتت �سعار )�الإعاقة �إبد�ع وطاقة( 
�لتاريخ : يومي االأربعاء واخلمي�ض

  16-17 جماد االأوىل 1432هـ املوافق 20-21 اإبريل 2011م
�ملكان :  جممع عنيزة مول التجاري - جممع العثيم يف 

بريدة -

باليوم  فاعله  ومشاركات  اجلفايل  جممع 
العاملي للمعاقني واليوم العربي للمعاق 
ويوم املعاق اخلليجي2011

�ملنا�سبة : اليوم العاملي للمعاقني واليوم العربي 
حتت �صعار )�صوياً من اأجل عامل اأف�صل للجميع(

�ملكان : جممع ال�صيخ علي العبد اهلل اجلفايل للرعاية والتاأهيل، 
• زيارة حمافظ عنيزة املكلف االأ�صتاذ /فهد بن حمد ال�صليم يف 

مكتبه  مببنى املحافظة 
بعنيزة   �صعود  امللك  �صعود  امللك  مل�صت�صفى  •  زيارة 

اأمري  العزيز  عبد  بن  بندر  بن  في�صل  االأمري  بحملة  • امل�صاركة 
خالد  امللك  مركز  يف  املعاق  بحقوق  للتوعية  الق�صيم  منطقة 

احل�صاري بربيدة 
الفعاليات داخل  املنا�صبة عديد من  الن�صائي بهذه  الق�صم  • اأقام 
جممع اجلفايل �صملت امل�صابقات الثقافية واالإن�صادية وامل�صرحية 
املنا�صبة. بهذه  الطالبات عن فرحتهن  والتي عربن من خاللها 

املجمع  اأن�صطة  ُيحاكي  الفعاليات عرب معر�ض  �صاحب هذه  كما 
واإجنازاته .

المجمع والمجتمع
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حمافظ عنيزة
يشارك أبناءه يف البطولة املفتوحة للمعاقني      

       بالقصيم مبجمع اجلفايل للرعاية والتأهيل 

�صمن   - م   2012 بالق�صيم  االأويل  املعاقني  )بطولة   : �ملنا�سبة 
عنيزة  حمافظ  رعاية  حتت   )- للمعاقني  العاملي  اليوم  فعاليات 
االأ�صتاذ/ فهد بن حمد ال�صليم و نائب مدير �صركة ارامكو ال�صعودية 

�لتاريخ : الفرتة من 27-28  حمرم 1434 
املوافق 2012/12/12-11

فعاليات البطولة املفتوحة للمعاقني 
�ملكان : جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل  

- �صالة االألعاب الريا�صية -  
خريية  20جهة  من  اأكرث   : امل�صاركني  عدد 
منطقة  م�صتوى  على  املدار�ض  من  وعدد 

الق�صيم  

طــالب مجمـع الجفالي يشاركـون
بالسوق الشعبي ويعرضون منتجاتهم  على الزوار

�ملنا�سبة : فعاليات ال�صوق ال�صعبي
�ملنظم :  من�صوبي املعهد العلمي مبحافظة عنيزة 

نوع �مل�ساركة : - تفعيل ركن خا�ض باأعمال الطالب 
وقواعد  وامل�صابح  واخل�صار  العطور  من  املتعددة  ملنتجاتهم  الطالب  بيع   •

امل�صاحف على الزوار
. الزوار  كافة  على  املطبوعات  من  العديد  الطالب  • قدم 

المجمع والمجتمع
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فيصل القصيم   يزور ركن 
جممع اجلفايل يف امللتقى 
اإلرشادي التعليمي الرتبوي 

يف مدينة بريدة
�ملكان : مركز امللك خالد احل�صاري مبدينة بريدة.

�ملنا�سبة : امللتقى االإر�صادي التعليمي الرتبوي 
مبنطقة  والتعليم  للرتبية  العامة  االإدارة   : �ملنظم 

الق�صيم  
بزيارة  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  ركن  ت�صرف 
عبد  بن  بندر  بن  في�صل  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
على  واالطالع  الق�صيم  اأمري منطقة  �صعود  اآل  العزيز 
خدمة  يف  املجمع  يقدمها  التي  واجلهود  االإجنازات 

�صريحة غالية على قلوبنا جميعاً. 

طالب مجمع الجفالي للرعاية و التأهيل يشاركون في
المعرض التوعوي األول لشباب عنيزة بمتوسطة فلسطين الرائدة 

�ملنا�سبة : فعاليات املعر�ض التوعوي  االأول ل�صباب عنيزة
 حتت �سعار ) �أمالنا �سبابنا ( 

�ملكان : متو�صطة فل�صطني الرائدة بعنيزة 
�لتاريخ :  �صباح يوم  ال�صبت 1434/4/27 هـ املوافق  2013/3/9  م

المجمع والمجتمع
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طالب جممع اجلفايل
يشاركون يف  يوم الرتبية اخلاصة 

يف كليات بريدة األهلية
�ملنا�سبة : يوم الرتبية اخلا�صة 

�ملكان : كليات بريدة االأهلية  - ق�صم الرتبية اخلا�صة - قاعة 
املوؤمترات –

�لتاريخ : يوم  االأربعاء 15/ 6 / 1432هـ مايو 2011م

) وطن نحميه نستحق العيش فيه (
 

طالب جممع اجلفايل مشاعر تنبض بحب 
الوطن يف فعاليات اليوم الوطني

• املنظم :  اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة عنيزة
• املكان : قاعة عبد اهلل النعيم مبركز �صالح بن �صالح االجتماعي 
حمد  بن  فهد  االأ�صتاذ  عنيزة  حمافظ  �صعادة  من  دائمة   • م�صاركة 

ال�صليم، الأبنائه من طالب املجمع .
فيها طالب جممع  عام يحتفل  تقام  كل  : منا�صبة  والتاريخ  الوقت 
املجيد ول�صان حالهم يقول  الوطن  بيوم  والتاأهيل  اجلفايل للرعاية 
بحب  تنب�ض  م�صاعرهم  وكل   ) فيه  العي�ض  ن�صتحق  نحميه  وطن   (
يف  امل�صاركات  خالل  من  وذلك  الغايل  الوطن  لهذا  والوالء  الوطن 

الفعاليات وامل�صريات والربامج  االحتفالية . 

المجمع والمجتمع
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المهرجانات السياحية الصيفية تحتفي كل 
عام بطالب مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل

�ملنظم: اللجنة الرئي�صية - اللجنة الريا�صية والرتفيهية يف 
مهرجان �صياحي عنيزة  

�ملنا�سبة : تقام �صيف كل عام حتت �صعار )عنيزة ياهال ( 
املواقع  من  وعدد  احلاجب  مبنتزهات  حجوب  م�صرح   : املكان 

ال�صياحية 

طالب مجمع الجفالي
يزورون شعبة مرور عنيزة

باقات  ويقدمون  األقسام  في  ويتجولون 
توجيهية  لكلمات  ويستمعون  الورود  من 

من مدير المرور

�ليوم : االأحد 
�ملكان : مبنى �صعبة مرور عنيزة 

�لتاريخ : 1431/12/29هـ املوافق 2010/12/5م 
�ملنا�سبة : اليوم العاملي للمعاقني 

ختـــام رائـــع عنوانه التفوق للسنة 
الدراسية لطالب جممع اجلفايل .. 

وتكرمي املوظفني املتميزين 
�ملنا�سبة : ختام ال�صنة الدرا�صية وتكرمي املتميزين 

املكان : قاعة املوؤمترات يف املجمع 

�لتاريخ : م�صاء الثالثاء 12 رجب 1432هـ املوافق 14 
يوليو 2011م. 

حمد  بن  فهد  االأ�صتاذ  عنيزة  حمافظ  رعاية  حتت 
ال�صليم بح�صور رئي�ض واأع�صاء جمل�ض اإدارة اجلمعية 
واجلمعيات  احلكومية  الدوائر  مدراء  من  وعدد 
اأمور  واأولياء  والتعليم  الرتبية  ومن�صوبي  اخلريية 

الطالب. 

المجمع والمجتمع
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حتت شعار
)معًا لنوقف احلوادث املرورية(
ينظمون  اجلفايل  جممع  طالب 
حفل أسبوع املروراخلليجي املوحد 

املوحد  اخلليجي  املرور  اأ�صبوع   : �ملنا�سبة 
احلوادث  لنوقف  )معاً  �صعار  حتت  2012م 

املرورية(
 �لتاريخ : �صباح يوم االثنني 19 ربيع االأخر 

1433هـ املوافق 12 مار�ض 2012م
�ملكان : م�صرح الكلية التقنية بعنيزة 

�ملنظم  : جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل 
بن  فهد  االأ�صتاذ  عنيزة  حمافظ  رعاية  حتت 
منطقة  مرور  مدير  وبح�صور  ال�صليم  حمد 
املزيني،  �صالح  بن  حممد  العقيد  الق�صيم 
العقيد عبد اهلل  ومدير مرور حمافظة عنيزة 
للخدمات  عنيزة  جمعية  عام  واأمني  املحرت�ض، 
االإن�صانية االأ�صتاذ فهد بن علي الوهيبي، وعدداً 

من مدراء الدوائر احلكومية 

طــالب مجمع الجفـــالي يشــاركون 
في فعاليات

للتوحد   العالمي  اليـوم 
2010  طالب 

�ملنا�سبة : يوم التوحد العاملي 
�لتاريخ : الثاين من �صهر ابريل 2010م – يقام كل 

عام - 
الرابعة  ال�صاعة  من  مول  عنيزة  جممع   : �ملكان 
والن�صف ع�صراً وحتى التا�صعة م�صاء �صارك فيه اأكرث 
من 100 طفل مابني طفل توحدي وذوي االحتياجات 
واأولياء  االأ�صوياء  االأطفال  من  كبري  وعدد  اخلا�صة 

االأمور

المجمع والمجتمع
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محافظ عنيزة...  
 يدشن مشروع

       )عنيزة مدينة صديقة للمعاقين(
ويرعـــي ختــــام فعاليــــات اليـوم العالمي 

للمعاق.
 

املنا�صبة : اليوم العاملي ملتالزمة داون 1432 هـ   
 حتت �صعار

) متالزمة داون منا وفينا (
الربامج  من  عدداً  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  اأقام   •
الفئات  باأحد  اخلا�ض  العاملي  اليوم  هذا  لتفعيل  وذلك  والفعاليات 

الغالية على جمتمعنا من ذوي االحتياجات اخلا�صة .
مكتبه  يف  ال�صليم  يحيى  بن  م�صاعد  م.  عنيزة  حمافظ  زيارة   •

مببنى املحافظة .
يف  ال�صليم  حمد  بن  فهد   : االأ�صتاذ  عنيزة  حمافظ  وكيل  • زيارة 

مكتبه مببنى املحافظة .
• القيام بعدد من الزيارات امليدانية لعدد من امل�صوؤلني يف مكاتبهم .

. احلكومية  القطاعات  من  عدد  • زيارة 
اخلا�صة  االحتياجات  لذوي  امل�صي  �صباق  فعاليات  يف  امل�صاركة   •

مبقر مركز امللك فهد احل�صاري مبحافظة عنيزة .
التقنية  الكلية  اإىل خميم  املجمع  • القيام برحلة ترفيهية لطالب 

�ملكان: القاعــــــة الرئي�صيــــــــة مبركز اجلفايل للرعاية والتاأهيل
�مل�سروع: )عنيـــــــــزة مدينـــــــة �صديقــــــة للمعاقيــــن( بالتعاون مع 

�صركة اأرامكوا ال�صعودية 
�ملنا�سبة : فعاليات اليوم العاملي للمعاقني

يوم  ظهر  من  والن�صف  الواحدة  ال�صاعة  عند   : والتاريخ  الوقت 
الثالثاء املوافق 1434/1/27

للخدمـــــــــات  عنيـــــــزة  جمعيـــــة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بح�صور 
االإن�صانية االأ�صتاذ/ عبد اهلل اليحيى ال�صليم ونائب رئي�ض �صركة 
اأرامكو ال�صعودية االأ�صتاذ/ حممد بن عبد الطيف العمري وكافة 
وروؤ�صاء  مديري  من  كبري  وعدد  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  اأع�صاء 
القطاعات احلكومية وقادة العمل اخلريي علي م�صتوي منطقة 

الق�صيم .

جممع اجلفايل...
  للرعاية والتأهيل يقيم عددًا من فعاليات 
اليوم العاملي ملتالزمة داون لطالبه1432

المجمع والمجتمع
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إستفاد منها أكرث من 100 طالب
من ذوي اإلعاقة مبنطقة القصيم جممع اجلفايل للرعاية 

مشروع  حفل  يستضيف  والتأهيل 
األجهزة   التعويضية  
 �ملكان : جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل بالتعاون مع 
البنك االأهلي التجاري  )�صريك امل�صوؤولية االجتماعية( 
م�صروع  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  يتبنى  حيث 
االأهلي لالأجهزة التعوي�صية واخلا�ض مبنطقة الق�صيم . 

�ليوم و�لتاريخ :الثالثاء 2013/1/15م  
الثاين  التعوي�صية  االأجهزة  توزيع   حفل   : �ملنا�سبة 
عنيزة  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �صعادة  بح�صور 
للخدمات االإن�صانية )تاأهيل ( االأ�صتاذ/ عبداهلل اليحيى 
ال�صليم وع�صو املجل�ض االأ�صتاذ/ حممد اإبراهيم القا�صي 

واأولياء  من  وعدد  املجمع  من�صوبي  من  وعدد  الوهيبي  علي  بن  فهد  االأ�صتاذ/  العام  واالأمني 
االأمور وذوي االإعاقة باملنطقة  .

عدد امل�صتفيدين من امل�صروع : اأكرث من مائة معاق يف منطقة الق�صيم . 
نوع اجلوائز : ) كرا�صي جلو�ض خا�صة بذوي االإعاقة ، م�صايات ،  كرا�صي متحركة ، 

طاوالت وقوف ، و جباير حجم كبري و�صغري،اأحذية 
طبية ، وكرا�صي ا�صتحمام ( .

طالب مجمع الجفالي
للرعاية و التاهيل بشاركون

في مهرجانات الغضا السنوية 
�ملنا�سبة : مهرجان الغ�صا ال�صنوي 

امل�صفر  منتزهات   - الرئي�صي  املهرجان  مقر     : �ملكان 
مبحافظة عنيزة -

�لتاريخ :  يقام كل عام  - �صارك طالب املجمع يف ثالث 
مهرجانات متتالية يف فرتة اإقامتها

المجمع والمجتمع
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طالب مجمع الجفالي
 يشاركون زمالءهم طالب التربية الخاصة

في مدارس عنيزة 
مهرجان سباق المشي الكبير 

�ملنا�سبة : مهرجان �صباق امل�صي والذي �صارك فيه  اأكرث من 200 طالب من طالب  
ذوي االحتياجات اخلا�صة وجمموعه من طالب التعليم العام .

�مل�سافه : 2 كم 
�ملنظم : اإدارة الرتبية والتعليم بعنيزة - ق�صم الرتبية اخلا�صة – بح�صور وم�صاركة 
مدير الرتبية والتعليم وكافة م�صاعديه وعدد من مدراء االإدارات وروؤ�صاء االأق�صام يف 

الرتبية والتعليم وجممع اجلفايل .
التاريخ : �صباح يوم الثالثاء املوافق 1433/4/20هـ .  

المجمع والمجتمع
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املعاقني  املخدومني من  اعداد  • اجمايل 
يف املجمع منذ بداية الت�صغيل عام 2010م 
 820 ( م  �صهر مار�ض 2013  نهاية  و حتى 

منت�صباً(
املنتظمني  امل�صتفيدين  اأعداد  جمموع   •

من خدمات مركز التدريب   2964
املنتظمني  امل�صتفيدين  اأعداد  جمموع   •

من خدمات النادي ال�صحي    890
املنتظمني  امل�صتفيدين  اأعداد  جمموع   •
الطبية  و  الت�صخي�ض  خدمات  من 

امل�صاندة  4071
املهني  للتاهيل  قادر  برنامج  ت�صغيل   •
مت  و  مهن  و  حرف  على  املعاقني  لتاهيل 

تدريب املئات منهم 
لتوظيف  متكني  برنامج  ت�صغيل   •
للتاهيل  قادر  برنامج  خريجي  املعاقني 
خالل  معاقاً   60 توظيف  مت  و  املهني 

عامي 2011 و 2012 م 
قدرات  مدر�صة  ت�صغيل  و  تا�صي�ض   •
اجلفايل  جممع  يف  اخلا�صة  للرتبية 
التعليم  و  الرتبية  ادارة  ا�صراف  حتت 
االول  م�صتوى  من  املعاقني  تخدم  و 
و  االبتدائي  ال�صاد�ض  حتى  االبتدائي 
و  طالب   100 عن  يزيد  ما  �صنويا  تخدم 

طالبة 
للمعاقني  الفكري  االيواء  ت�صغيل   •
احلركية  و  العقلية  االعاقات  ذوي  من 
 100 عن  يزيد  ما  خدمة  مت  و  امل�صاحبة 

حالة 
التاهيل  مركز  ت�صغيل  و  جتهيز  مت   •
يف   ) احلركي  االيواء   ( احلركي  الطبي 
 50 خدمة  املتوقع  من  و   2013 بداية 
على  ا�صتنادا  �صنويا  االقل  على  حالة 

بيانات طالب اخلدمة 
و  االعاقة  خرباء  موؤمتر  تنظيم  مت   •
و  التدريب  مركز  يف  االول  التاهيل 
امل�صاركني  عدد  بلغ  و  باملجمع  التطوير 
انحاء  كافة  من  م�صرتك   500 من  اكرث 

اململكة 
• مت ا�صت�صافة وتنظيم اللقاء الت�صاوري 

للجمعيات اخلريية العاملة يف اململكة يف 
عدد  بلغ  و  التطوير  و  التدريب  مركز 

اجلمعيات امل�صاركة اكرث من 36 جمعية  
الريا�صية  الق�صيم  بطولة  تنظيم  مت   •
رئي�ض  نائب  برعاية  للمعاقني  املفتوحة 

ارامكو 

اخلدمات  من  امل�صتفيدين  اأعداد   •
جممع  يف  اليوميةاملنتظمة  اال�صا�صية 
لالأعوام   والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل 

2010 / 2011 / 2012   - 820   حالة 
و  العلمية  الكتب  • ا�صدار جمموعة من 
امل�صابقات التثقيفية للمجتمع حتت �صعار 
 )  4  ( االعاقة  من  خايل  جمتمع  نحو 
م�صابقات مت توزيع 25 الف ن�صخة منها. 
الدرا�صات  من  جمموعة  اإعداد  مت   •
واخلطط اال�صرتاتيجية مل�صاريع و برامج 
اجلفايل  جممع  اطار  �صمن  للمعاقني 

للرعاية و التاهيل ابرزها :
ع�صرات  لتاأهيل  قادر  برنامج  اإعداد   •
احلكومي  القطاع  يف  للعمل  املعوقني 

واخلا�ض.
• اإعداد برنامج متكني لتوظيف املعاقني 

يف القطاع العام واخلا�ض. 

امتداد  درا�صة متكاملة لربنامج  • اإعداد 
املجمع  خدمات  اإي�صال  اإىل  يهدف  الذي 
القرى  يف  املعوقون  يقيم  حيث  اإىل 
اخلدمات  وتقدمي  البعيدة  والهجر 
املنا�صبة لهم مبا يف ذلك االإر�صاد االأ�صري. 
• اإعداد درا�صة متكاملة لتاأ�صي�ض وت�صغيل 

م�صروع اإيواء االإعاقات ال�صديدة.

خدمات  لت�صغيل  متكاملة  درا�صة   •
مع  املنزيل  التاهيل  و  ال�صحية  الرعاية 

وزارة ال�صئون االجتماعية 
للرعاية  اجلفايل  جممع  ح�صول   •
موؤ�ص�صة  من  منحة  على  والتاأهيل  
واملتابعة  التخطيط  بربنامج  خالد  امللك 

والتقييم للم�صاريع وبرامج 
املنظمات غري الربحية يف اململكة" وذلك 
جممع  اأعده  الذي  )متكني(  برنامج  عن 

اجلفايل.
تدريب  مركز  ترخي�ض  على  • احل�صول 
للتدريب  العامة  املوؤ�ص�صة  من  ن�صائي 
الإقامة  اإ�صرافها  وحتت  واملهني  التقني 
والتطوير  التدريب  جماالت  يف  الدورات 

االإداري والتاأهيل املهني.

ثالث سنوات من العطاء
 تحكي قصة نجاح مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل
مسيرة ناجحة .. أهداف طموحة ..  إنجازات مشهودة .. والزال للنجاحات بقية

اإجنازات وجناحات
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يف  واملجمع  اجلمعية  من  وفد  �صارك   •
YAI الذي  املوؤمتر الثاين والثالثني لـ 
الوفد  زار  كما  نيويورك.  بوالية  عقد 
واطلع  املتخ�ص�صة  املراكز  من  عدداً 
وتاأهيل  رعاية  دعم  ي�صهم يف  ما  كل  على 
خريجي  اخلا�صة.•  االحتياجات  ذوي 
التمكني  املهني لربنامج  التاهيل  برنامج 
 4 يف  توظيفهم  مت  حالة  الوظيفي49  

�صركات
املهني  التاهيل  برنامج  خريجي   •
لربنامج التمكني الوظيفي 60  حالة مت 

توظيفهم يف 4 �صركات
الوظائف  على  التدريب  ا  انهو  • الذين 
الوظيفي  التمكني  برنامج  خريجي  من 
على الوظائف التي تدربوا عليها عددهم 

22 متدرباً من ذوي االعاقة  
• مت توظيف �صتة من املوظفني من ذوي 
للرعايةو  اجلفايل  جممع  يف  االعاقة 

التاهيل يف وظائف ادارية وا�صرافية 
من  جمموعة  ع�صوية  على  احل�صول   •
املنظمات و اجلمعيات العاملية مثل ال�صبكة 
اخلليجية  ال�صبكة  و  للتوحد  العربية 

للتوحد  و اجلمعية اخلليجية لالعاقة .
�صهادة  على  اجلفايل  جممع  ح�صول   •

�صبط اجلودة ) االيزو العاملية 9001 ( 
الطالب  لنقل  حافالت  توفري  مت   •
املجمع من معظم  املنتفعني من خدمات 
مدن وحمافظات منطقة الق�صيم لتلقي 

كافة اخلدمات التي يقدمها املجمع 
املجمع  م�صجد  حتويل  مت  اهلل  بحمد   •
اىل جامع ال�صيخ علي العبد اهلل اجلفايل  
حيث توؤدى فيه جميع الفرو�ض و �صالة 

اجلمعة 

إنجازات ونجاحات
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أعداد املستفيدين من اخلدمات األساسية اليومية املنتظم
يف جممع اجلفايل للرعاية والتأهيل لألعوام  2010 / 2011 / 2012

إنجازات باألرقام لمجمع الجفالي هى عنوان للنجاح والتطور والتقدم لألمام
إنجازات ونجاحات
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إنجازات ونجاحات
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إنجازات ونجاحات
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�الإعالمية  ر�سالتها  منطلق  من  )�النطالقة(  مطبوعة 
و�ملجمع وذلك من خالل  �لبيت  �لو�سل بني  كانت حلقة 
طالب  من  ع�سو�ئية  عينة  على  بتوزيعها  قمنا  ��ستبانة 
م�ستوى  تطور  ملعرفة  �أمورهم  الأولياء  لت�سليمها  �ملجمع 

�بنهم منذ �لتحاقه باملجمع ..

: املكتوم  اأن�ض  الطالب  • والد 
موؤ�صراً  منحنا  للمجمع  للح�صور  امللحة  وطلباته  اأن�ض  اإ�صرار 

اإيجابياً كبرياً وله معاين ومدلوالت بحب الطفل للف�صل 
حيث حتدث لنا يف البداية ويل اأمر الطالب اأن�ض اأحمد املكتوم 
الذي اأكد بالقول : باأن التطور االإيجابي امللمو�ض يف حالة ابنه 
اأن�ض هي ال�صمة البارزة منذ التحاقه باملجمع. وقد �صاهد التغري 
ال�صريع والفعال من خالل اكت�صاب اإبنه املهارات اجلديدة ، مع 
اأن�ض  اإ�صرار ابنه   : تعزيز وتر�صيخ عادات حميدة لديه ، موؤكداً 
له  اإيجابياً  موؤ�صراً  اأعطانا  للمجمع  للح�صور  امللحة  وطلباته 
يعطينا معاين ومدلوالت بحب الطفل للف�صل الدرا�صي وهذا ال 

ياأتي من فراغ واإمنا باجلهد امل�صكور لفريق العمل داخل املجمع 
للتعريف  اأي�صاً  مطالبني  املجتمع   اأفراد  باأن   اأن�ض  والد  وقال 
بهذه الفئة الغالية للتعامل معهم ب�صكل اإيجابي مينحهم الثقة 

باأنف�صهم وعدم النظر اإليهم بنظرة خا�صة اأو �صلبية .

والد الطالب عبد الرحمن الغنام : 
�صعرنا بتح�صن وتطور يف م�صتواه  و�صكرنا وتقديرنا  لالأ�صاتذة 

على جهودهم املباركة وتفانيهم يف عملهم
و�صف  فقد  الغنام  اأمني  بن  الرحمن  عبد  الطالب  والد  واأما 
يف  وتطور  بتح�صن  �صعر  ..وقد  جداً  ممتازة  باأنها  اخلدمات 
�صعراوي  عزت  لالأ�صتاذ  وتقديره  �صكره  مقدماً  ابنه   م�صتوى 

وجهوده املباركة وتفانيه يف عمله مع االأبناء الطالب. 
اأغلى  خدمة  يف  واملباركة  اخلرية  جهودهم  للجميع  مقدرين 

فئات املجتمع .

المجمع في عيونهم

مجمــع الجفالي للرعايـــة والتأهيـــل أسعــد أهالي الطالب والطالبات
وزرع في نفوسهم التفاؤل وعزز لديهم األمل وأضاء أمامهم الطريق .. 

اجلفايل  جممع  تفوق  شهادة  يكتبون  واألمهات  األباء 
يف تعزيز القدرات واملهارات ويشيدون بالرعاية والتأهيل 

ورقي اإلمكانيات 
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 ويل اأمر الطالب عبد اخلالق جالل :
وتاأهيل  رعاية  اإىل  بحاجة  هم  ممن  ورائدة  راقية  خدمات   

بغ�ض النظر عن جن�صية الطالب  

علي  �صعيد  جالل  اخلالق  عبد  الطالب  اأمر  ويل  اأكد  فيما 
باأن اخلدمات التي يقدمها املجمع هي خدمات راقية ورائدة 
ممن هم بحاجة اإىل رعاية وتاأهيل بغ�ض النظر عن جن�صية 
واالإداريني  املوظفني  كافة  من  مل�صناه  ما  ،وهذا  الطالب 
على  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  بالذكر  ونخ�ض 

تعاملهم الراقي واالإن�صاين . 
وعن تطور م�صتوى ابنه عبد اخلالق منذ اإنظمامه للمجمع 
منذ  ابنتنا  م�صتوى  يف  ملحوظاً  تقدماً  راأينا  باأننا   : قال 
االأ�صاتذة  كافة  ن�صكر  بدورنا  ونحن  باملدر�صة  التحاقه 
واملخت�صني باملدر�صة وال�صكر مو�صول لرئي�ض جمل�ض االإدارة 
فريق  كافة  مع  اجلمعية  عام  واأمني  املجل�ض  اأع�صاء  وكافة 

العمل من موظفني وخمت�صني . 

ويل اأمر ويل الطالب الوليد املطريي : 
العمل  فريق  كافة  اإهتمام  على  وا�صح  دليل  الكبري  التطور 

مبدر�صة قدرات النموذجية 

املح�صن  عبد  الوليد  الطالب  ويل  اأمر  ويل  اأ�صاد  املقابل  يف 
املطريي باخلدمات التي تقدمها اجلمعية من خالل جممع 
وتطورها  منوها  على  موؤكداً  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل 
وهلل  ابننا  حالة  حت�صن  يف  امللحوظ  التطور  وياأتي  وتقدمها 
احلمد كدليل وا�صح على اهتمام كافة فريق العمل مبدر�صة 

قدرات النموذجية من معلمني واإداريني 

ويل اأمر الطالب يا�صر احلربي : 
ابننا الدرا�صي عن  �صعرنا ومل�صنا التح�صن الوا�صح يف م�صتوى 

املرحلة ال�صابقة 

كل  :ال�صكر  فقال  احلربي  عواد  يا�صر  الطالب  اأمر  ويل  اأما 

ال�صكر نقدمه للجميع على جهودهم اخلرية واملباركة وخا�صة 
ابننا يا�صر  الوا�صح يف م�صتوى  التح�صن  اأن �صعرنا ومل�صنا  بعد 
بداأ  الذي  عزت  االأ�صتاذ  قبل  من  خا�صة  ال�صابقة  املرحلة  عن 
ال�صكر  كل  منا  فله  احلمد  وهلل  امل�صتمر  التقدم  يف  االبن  معه 
كل خري  اهلل  يجزيهم  بان  الدعاء  اجلفايل  ولعائلة  والتقدير 

ويو�صع يف رزقهم..

المجمع في عيونهم
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والدة الطالب عالء اجلاجه :
اإىل  يتح�صن  االأيام  ومع  ح�صياً  وتركيزاً  فكرياً  تطوراً  �صاهدنا   

االأف�صل باإذن اهلل 

فيما اأكدت والدة الطالب عالء حممد اأ�صامة اجلاجه باأن العمل 
والتاأهيل عمل منظم وجهد كبري  للرعاية  يف جممع اجلفايل 
واأن  العمل خا�صة  اإىل دقة يف  مبذول و�صط �صرح كبري يحتاج 
من�صوبيه هم من ذوي االحتياجات اخلا�صة ومثل هوؤالء االأبناء 
بحاجة اإىل منط يف حياتهم لو�صعهم يف امل�صار ال�صحيح وهذا ما 

مل�صناه من اجلميع داخل املجمع يف هذا اجلانب .
:باأن  بالقول  اأجابت  الدرا�صي  ابنها  م�صتوى  يف  التطور  وعن 
التطور الذي و�صح على ابنها متثل يف تطور مب�صتوى انخفا�ض 
احلركة الزائدة والتطور يف تركيزه احل�صي فيما ي�صهد تطوراً 

فكرياً ومع االأيام يتح�صن اإىل االأف�صل باإذن اهلل .

ويل اأمر الطالب حممد الطعيمي :
 مل�صنا التطور امل�صتمر يف حالة ابننا نظراً للمتابعة امل�صتمرة من 

املعلمني وامل�صرفني يف املدر�صة 

الطعيمي  العزيز  عبد  حممد  الطالب  اأمر  ويل  اأ�صاد  فيما 
للرعاية  اجلفايل  جممع  من  واملبذولة  املتوا�صلة  باجلهود 
والتاأهيل يف متابعتهم لالأبناء من الطالب واالهتمام بهم وقال 
برامج  وعمل  االأمور  الأولياء  الدورات  تكثيف  يتم  اأن  نتمنى 

ترفيهية اأكرث للطالب .. خا�صة واأننا مل�صنا التطور امل�صتمر يف 
يف  وامل�صرفني  املعلمني  من  امل�صتمرة  للمتابعة  نظراً  ابننا  حالة 

مدر�صة قدرات النموذجية . 

ويل اأمر الطالب راكان القا�صي :
 الحظنا تطوراً من الناحية االأكادميية وذلك بف�صل اهلل تعاىل 

ثم بجهود االأ�صاتاذة 

فيما اأو�صح  ويل اأمر الطالب راكان عبد ال�صالم القا�صي فقال 
: ابني راكان دخل عامه الثالث يف املركز ويف هذا العام الحظنا 
تطوراً من الناحية االأكادميية وذلك بف�صل اهلل تعاىل اأواًل ثم 
بجهود االأ�صاتذة والذي ن�صعر معه مبدى اهتمامه وقد �صاهدنا 

و�صعرنا وهلل احلمد بنتائج هذا االهتمام .

المجمع في عيونهم
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ويل اأمر الطالبة مناهل اخلرب : 
امللحوظ  التطور  بدليل  و�صاملة  راقية  اخلدمات 

وامل�صتمر يف حالة ابنتنا )مناهل(

اخلرب  يو�صف  والدها  يوؤكد  مناهل  الطالبة  وعن 
باأن ما يتم تقدميه من خدمات يف هذا املجمع هي 
امللحوظ  التطور  بدليل  و�صاملة  راقية  خدمات 
وامل�صتمر يف حالة ابنتنا )مناهل( من خالل القراءة 
وحت�صيلها  تعلمها  م�صتوى  وارتفاع  والكتابة 

الدرا�صي .

والد الطفل طالل الباهلي :
�صكراً من القلب لكل اجلهود املبذولة من اجلميع 

اإدارة واأطباء واأخ�صائيني ومدربني ومعلمني

رائعة جداً وجممع  باأن اخلدمات  الباهلي  الطفل طالل  والد  اأكد  يف حني 
االإمكانيات  حيث  من  اململكة  م�صتوى  على  نوعية  نقلة  يعترب  اجلفايل 
 .. املعاقني  اأبنائنا  من  الغالية  الفئة  هذه  تخدم  التي  واملرافق  والوحدات 
ف�صكراً من القلب لكل اجلهود املبذولة من اجلميع اإدارة واأطباء واأخ�صائيني 
ومدربني ومعلمني .. مما كان له الرث االإيجابي يف التطور امللحوظ وب�صكل 
اهتمامها  على  اجلبيالن  اإميان  لالأ�صتاذة  و�صكرنا  الطالب  على  كبري 
اهلل  وفق  ع�صام  ن�صوى  االأ�صتاذة  النطق  ملدربة  مو�صول  وال�صكر  ومتابعتها 

اجلميع و�صدد خطاهم . 

العبدالعايل والرهيط :
اجلهود كبرية والتح�صن ملحوظ وهلل احلمد �صواء من ناحية النطق

 اأو الفهم

الرهيط  العزيز  الطالب عبد  العايل ووالد  العبد  اأما والد الطفل حممد   
يف  �صاهم  وهذا  كبري  ب�صكل  ومتقدمة  جداً  رائعة  اخلدمات  باأن  اأكدا  فقد 
الكبرية  اجلهود  خالل  من  احلمد  وهلل  االأف�صل  اإىل  اأبنائهم  حالة  تطور 
من فريق العمل مما نتج عنه حت�صن ملحوظ  وهلل احلمد �صواء من ناحية 

النطق اأو الفهم .

والدة اأجماد اليحيا :
�صواًء  ال�صابق  عن  كثريا  تطور  اأجماد  م�صتوى   
اأو العلمية اإىل جانب النواحي  من الناحية املهنية 

النف�صية واالجتماعية 

كما كان لالأمهات راأي مماثل يف هذا اجلانب حيث  
باأن  اأكدت  والتي  اليحيا  اأجماد  والدة  لنا  حتدثت 
والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  يف  اخلدمات 
ممتازة جداً �صواء من الناحية التعليمية اأو املهنية 
املقدمة للطالبات وقد عززت هذه اخلدمات م�صتوى 
يف  الطالبات  منها  وا�صتفاد  الدرا�صي  التح�صيل 
اأجماد  م�صتوى  فاأن  هنا  ومن   . اليومية  حياتهم 
تطور كثريا عن ال�صابق �صواًء من الناحية املهنية اأو 
العلمية اإىل جانب النواحي النف�صية واالجتماعية .

المجمع في عيونهم
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والدة البندري ال�صليم :
بالرغم من املدة الق�صرية اإال اأننا �صعرنا 
اإىل  وتقدمه  اأبنتنا  و�صع  بتح�صن  كثرياً 

االأمام وهلل احلمد

ال�صليم  البندري  والدة  و�صفت  فيما 
جتاه  متنوعة  خدمات  باأنها  اخلدمات 
بالن�صبة   : وقالت   ، املعاقني  من  االأبناء 

املجمع  يف  االلتحاق  حديثة  فهي  البنتي 
ولكن بالرغم من هذه املدة الق�صرية اإال 
اأننا �صعرنا كثرياً بتح�صن و�صعها وتقدمه 

اإىل االأمام وهلل احلمد . 

والدة الطالبة رهام اخلليفة :
بالنف�ض  والثقة  املهارات  اكت�صبت  ابنتي 

والطماأنينة واالنتماء للمدر�صة

رهام  الطالبة  والدة  اأكدت  املقابل  يف 
وتقدمه  ماقدمته  كل  باأن  اخلليفة  علي 
الفعال  االأثر  له  كان  ب�صكل عام  اجلمعية 
يف  ذلك  �صاهم  وبالتايل  املجتمع  و�صط 
واأن  اأعاقة  لديه  ملن  البع�ض  نظره  تغري 
ع�صواً  يكون  اأن  املعاق  ال�صخ�ض  باإمكان 

فعااًل يف املجتمع من خالل تعليمه وتعزيز 
وهذا  اجلانب  هذا  يف  واإجادته  مهاراته 
املعاق  ال�صخ�ض  �صخ�صية  بناء  يف  ي�صاهم 
 ، اإعاقته  كانت  وتقديره مهما  واحرتامه 
وجممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل كيان 
والطالبات  الطالب  اأهايل  اأ�صعد  عمالق 
لديهم  وعزز  التفاوؤل  نفو�صهم  يف  وزرع 
االأمل واأ�صاء اأمامهم الطريق من خالل 

االهتمام  كل  والطالبة  الطالب  منح 
والرعاية وم�صاعدته يف االندماج مع بقية 
اللغوية  املهارات  باكت�صاب  املجتمع  اأفراد 
والتطبيقية يف حياته من خالل ما يتعلم 
من خربات تربوية و�صلوكية وتعامل مع 

الغري وتوجيه وتقبل االآخرين له .
اأجابت  رهام  ابنتها  م�صتوى  تطور  وعن 
تقدم  يف  احلمد  وهلل  باأنها   : بالقول 
م�صتواها  ناحية  من  وخا�صة  م�صتمر 
املجمع  اإىل  ان�صمامها  منذ  الفكري 
بالنف�ض  والثقة  املهارات  اكت�صبت  حيث 
كغريها  للمدر�صة  واالنتماء  والطماأنينة 
تعليمي  كادر  اإ�صراف  حتت  زميالتها  من 
جهودهم  ونقدر  نحرتمهم  تربوي 
واأعمالهم املخل�صة كمنظومة متكاملة يف 

هذا اجلانب . 

والدة الطالبة رنيم العبيد :
كل ال�صكر والتقدير لكل من �صاهم يف هذا 
ومتخ�ص�صات  معلمات  من  الرائع  العمل 

يف جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل .

رنيم  الطالبة  والدة  حتدثت  املقابل  يف 
العبيد بالقول : باأن اخلدمات جداً ممتازة 
والتعليمية  الطبية  الناحية  من  �صواء 

واقع  من  الكالم  هذا  واأقول  واملهنية 
خربة يف التعامل مع اجلمعية.. ومن هنا 
واملنة  اإيجابية وهلل احلمد  النتائج  جاءت 
حالة  يف  الوا�صح  التح�صن  خالل  من 
املخاطبة  عملية  يف  وخا�صة  رنيم  ابنتي 
عن  والتعبري  وبينها  بيننا  والتخاطب 
الحظه  االإيجابي  التغري  وهذا  نف�صها 
فكل  لنا  االأقارب  من  اجلميع  به  و�صعر 
هذا  يف  �صاهم  من  لكل  والتقدير  ال�صكر 
ومتخ�ص�صات  معلمات  من  الرائع  العمل 
اجلفايل  جممع  يف  الن�صائية  االأق�صام  يف 

للرعاية والتاأهيل . 
والدة الطالبة ب�صرى املبارك :

يف  �صاهم  امل�صوؤالت  قبل  من  االهتمام 
تطور اأفكارها وحت�صن م�صتواها التعليمي 

وت�صوقها اإىل املجمع والتعلق به .
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�صقيقة الطالبة ري العريني :
اأ�صبحت  باأنها  ل�صعورها  املجمع  يف  كبرية  رغبة   ) ري   ( لدى 
مفيدة بعد ممار�صتها لبع�ض املهن الذي تبدع وتهتم فيه وجتد 

من ي�صاعدها وي�صجعها 

اإنت�صاب  منذ  باأنه  العريني  ري  الطالبة  �صقيقة  اأكدت  حني  يف 
حالتها  �صهدت  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  ملجمع  �صقيقتها 
حت�صناً وهلل احلمد واأ�صبح لدى ) ري ( رغبة كبرية يف املجمع 
ل�صعورها باأنها اأ�صبحت مفيدة بعد ممار�صتها لبع�ض املهن الذي 
تبدع وتهتم فيه وجتد من ي�صاعدها وي�صجعها باالعتماد على 

نف�صها ..

والدة الطالبة خزامى الهقا�ض :
تطور م�صتوى ابنتي وهلل احلمد ب�صكل ملحوظ عما كانت عليه 

يف �صغرها 

اأنها خدمات رائعة وجمهودات جبارة ي�صكر اجلميع عليها هكذا 
الهقا�ض حديثها ملطبوعة  الطالبة خزامى عبداهلل  بداأت والدة 

)االنطالقة(.. لت�صيف بالقول :
والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  ملجمع  ان�صمت  خزامى  ابنتها  باأن   

منذ افتتاحه حيث كانت من اأوائل املن�صمني اإليه 
ب�صكل ملحوظ عما  ابنتي وهلل احلمد  ومن هنا تطور م�صتوى 
كانت عليه يف �صغرها فا للجميع كل التوفيق وال�صداد والنجاح 
االإن�صاين  ال�صرح  املجتمع من خالل هذا  اأغلى فئات  يف خدمة 

الكبري .

والدة حممد النقيثان:
يف  بت�صجيله  ت�صارع  اأن  البنها  اإعاقة  من  تعاين  اأم  بكل  اأهيب 

جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل 
ابنها حممد  البديوي وهي تتحدث عن  االأم ح�صة  اأكدت  فيما 
مداركه  وتعززت  م�صتواه  ونطور  حت�صنت  حالته  باأن   النقيثان 
من  املبذولة  اجلهود  ثم  اهلل  من  بف�صل  وذلك   .. ومعارفه 
والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  على  والقائمات  القائمني 
بعطائهم واإخال�صهم.. واأهيب بكل اأم تعاين من اإعاقة البنها اأن 

ت�صارع بت�صجيله يف املجمع .

والدة راكان احلربي :
ابني يف حت�صن م�صتمر من خالل بناء �صخ�صيته ومنحه الثقة 

والزلنا نطمح باملزيد

وتقول والدة راكان احلربي اإن ابنها يف حت�صن م�صتمر من خالل 
�صخ�صيته ومنحه الثقة والزلنا نطمح باملزيد يف ظل وجود هذا 
الفريق الرائع يف جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل باإمكانياته 

العالية واأجهزته املتقدمة وبيئته املنا�صبة .
والدة الطفل فهد البكر:

�صلوكه  يف  كبرياً  حتواًل  �صهد  باملجمع  فهد  ابني  التحاق  منذ 
وذكائه وقدراته الذهنية

راقي  وتعامل  املركز  من�صوبات  جميع  تبذلها  م�صكورة  جهود 
واالأجر واملثوبة ملن �صيد هذا ال�صرح االإن�صاين الكبري باإذن اهلل 
..وت�صيف  لنا  حديثها  البكر  فهد  الطفل  والدة  بداأت  هكذا   ..
بالقول : باأنه منذ اإلتحاق ابني فهد باملجمع �صهد حتواًل كبرياً 
يف �صلوكه وذكائه وقدرات الذهنية فقد كان ابني ال ينطق واالآن 
بف�صل اهلل ثم اجلهود املخل�صة اأ�صبح ينطق الكثري من الكلمات 

ويجيد لغة التخاطب. 

المجمع في عيونهم
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والدة اأ�صماء القحطاين :
يتميز جممع اجلفايل بخدماته الرائدة من تعليم لغة التخاطب 
واختيار الطرق املثلى للمعرفة ودرا�صته لكل حالة حتت اإ�صراف 

اأخ�صائيني اأكفاء

فيما اأكدت والدة الطفلة اأ�صماء القحطاين
جممع  ويتميز  جليلة  اجلمعية  تقدمها  التي  اخلدمات  باأن   
لغة  تعليم  من  الغالية  الفئة  لتلك  الرائدة  بخدماته  اجلفايل 
حالة  لكل  ودرا�صته  للمعرفة  املثلى  الطرق  واختيار  التخاطب 
اأخ�صائيني  اإ�صراف  حتت  ينا�صبها  ما  اإىل  توجيهها  ثم  ومن 
ابنتنا  مب�صتوى  امللحوظ  التح�صن  يف  نحن  �صعرنا  وقد  اأكفاء.. 
�صواء من ناحية نطقها اأو فهمها وت�صرفاتها وهلل احلمد وهذا 
املركز وحر�صهم  القائمني على هذا  بف�صل من اهلل ثم بف�صل 
الدوؤوب على الرقي يف ا�صتخدام االأ�صاليب والو�صائل التعليمية 

احلديثة يف كيفية التعامل مع هذه الفئات .

والدة الطالب اأحمد املزعل :
املعلمات وما يقمن فيه نحو كل  التغري ملحوظ بف�صل جهود 

طالب وطالبة 

ويف املقابل و�صفت والدة الطالب اأحمد املزعل باأن حالة ابنها يف 
حت�صن م�صتواه وهناك تغري ملحوظ بف�صل جهود املعلمات وما 

يقمن فيه نحو كل طالب وطالبة .

والدة الطالب اأ�صامه احلربي :
لديه  ال�صلوكيات  حت�صنت  احلروف  خمارج  اإبني  لدى  حت�صنت 

حالة  باأن  بالقول  فاأكدت  احلربي  اأ�صامة  الطالب  والدة  اأما 
ابنها يف تطور ملحوظ حيث كان ابني يعاين من تاأخر بالنطق 
وبف�صل اهلل ثم جهود من�صوبات املركز بداأ ينطق بع�ض احلروف 

بع�ض  اإىل جانب حت�صن  لديه  تتح�صن خمارج احلروف  وبداأت 
ال�صلوكيات عنده .

جمموعة من االأمهات ب�صوت واحد :
جممع اجلفايل اإمكانيات عاليه وخدمات راقية ور�صالة اإن�صانية 

نبيلة يف الرعاية والتاأهيل

فيما اأجمع كٌل من والدة رنا املطريي ، واآمنة اجلبيالن ، ووالدة 
عبداهلل احل�صيان،  ووالدة غزيل املطريي ،ووالدة �صارة النعيم 
، ووالدة م�صاعل الدخيل ، و ميالف احلجاج ، و�صهى املطريي 
وندى   ، الرفاعي  ور�صا   ، ال�صامخ  جيان  و   ، الدليقان  وعبري   ،
الهقا�ض ،وحنان املطريي ، و�صيخه الر�صيدي ،وجنالء املزيرعي 
والتاأهيل من  للرعاية  على تقدم اخلدمات يف جممع اجلفايل 
م�صوؤولية  وتطلعات  املتعددة  ومرافقه  العالية  اإمكانياته  خالل 
امل�صتقبلية لتعزيز ر�صالة املجمع االإن�صانية يف الرعاية والتاأهيل 
االإن�صانية  توجهاتهم  والنجاح يف  التوفيق  كل  للجميع  متمنني 
واأهدافهم اخلرية التي تخدم اأغلى فئات املجتمع ليكونوا باإذن 
خدمة  يف  وي�صاهمون  جمتمعهم  يف  فاعلني  اأع�صاء  تعاىل  اهلل 
الكبري  الدعم  على  اجلفايل  لعائلة  مو�صول  وال�صكر  وطنهم 

الذي يلقاه املجمع جعل اهلل ذلك يف ميزان ح�صناتهم 

المجمع في عيونهم
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كتاب حماية أطفالنا من اإلعاقة 
و  االإعاقة  �صعار نحو جمتمع خايل من  الكتاب حتت  ا�صدر  و   
ت�صمن الكتاب 10 ر�صائل علمية تثقيفية للمجتمع بلغة �صهلة و 
مي�صرة ي�صتطيع اأفراد املجتمع العاديون اال�صتمتاع مبعلوماتهم 
و هذه الر�صائل هي : الفح�ض الطبي والتاريخ ال�صحي للمقبلني 
لل�صيدات  االأولية  ال�صحية  الرعاية  خدمات   ، الزواج  على 
االأ�صعة  اأثر     ، الطبي طيلة فرتة احلمل  االأ�صراف   ، احلوامل 
واملواد الكيماوية االأخرى على احلامل  ، تغذية املراأة احلامل ،  
خماطر احلمل قبل عمر 18 �صنة وبعد عمر 39 �صنة ،  خماطر 
وتعددها  االأحمال  تقارب  ال�صاد�ض  بعد احلمل  والوالدة  احلمل 
واملواد  االأ�صعة  واأثر   ، احلمل  فرتة  طيلة  الطبي  االأ�صراف   ،
الكيماوية االأخرى على احلامل،  الوالدة – اأنواعها وخماطرها  
يف  القابالت  دور    ، والوالدة  احلمل  اأثناء  االإنذار  عالمات   ،
واحلاالت  املنزل  يف  اإجنابها  املمكن  الوالدة  حاالت  بني  التميز 
التي يجب اأن تتم يف امل�صت�صفى  ، تعريف االأم باالأمور الواجب 
عليها مراقبتها اأثناء منو وتطور وليدها خالل  الفرتات االأوىل 
املرتفعة للطفل،  التعامل مع درجة احلرارة  العمر، كيفية  من 
االأطفال من  ودورها يف حماية  اأخذها  املطاعيم وخطورة عدم 

االأمرا�ض،خماطر احلوادث املنزلية وطرق الوقاية منها.

الياء   كتاب متالزمة داون من األلف إىل 
اإلصدار األول 2010 و اإلصدار الثاين 2011

باحلالة  للتعريف  التعريفي  الكتيب  هذا  اجلمعية  اأ�صدرت   
االأكرث تزايدا و تثقيف االأمهات و االآباء حول هذه احلالة من 
و  طبية  ناحية  من  باحلالة  التعريف  التالية   اجلوانب  حيث 
تربوية كذلك ت�صنف حالة متالزمة داون �صمن فئات االإعاقة 
العقلية والتي هي االأكرث انت�صارا من بني حاالت االإعاقة العقلية 
من   %10 حـوايل  داون  متالزمة  ذوي  االأطفال  ن�صبة  ت�صل  اإذ 
جممل حاالت االإعاقة العقلية. و التعرف على اأ�صباب احلدوث 
ال�صن لالم ما  تقدم  و خا�صة يف حاالت  احتماليات احلدوث  و 
فوق عمر اأربعني �صنة عند االإجناب و تزايد احتمالية االإ�صابة  و 
التعرف على اأهم اأ�صباب حدوث حالة متالزمة داون و العوامل 
ت�صخي�ض حالة متالزمة  اإىل طرق  التطرق  والظروف كما مت 
داون  متالزمة  حالة  م�صببات  من  الوقاية  اأ�صاليب  و  داون  
خ�صائ�ض و�صفات متالزمة داون و منها اخل�صائ�ض اجل�صمية 
و   والتعليمية  العقلية  واخل�صائ�ض  ال�صحية  اخل�صائ�ض  و 

كما  اللغوية  اخل�صائ�ض  و  واالنفعالية  ال�صلوكية  اخل�صائ�ض 
و  داون  متالزمة  اأطفال  لدى  النمو  مظاهر  اإىل   الكتاب  اأ�صار 
داون   اأطفال متالزمة  اله�صمي لدى  التغذية واجلهاز  م�صاكل 
ذو  الطفل  رعاية  ودورهم يف  واملجتمع  االأ�صرة  واجبات  وكذلك 

متالزمة داون و اآلية  التخطيط حلياة اأف�صل لهم .
 

من  املجتمعية  التثقيفية  ن�صاطاته  اجلفايل  جممع  وا�صل 
التي  التثقيفية  و  العلمية  الكتب  من  جمموعة  اإ�صدار  خالل 
جمال  يف  مهمة  مو�صوعات  حول  توعيته  و  املجتمع  ت�صتهدف 
االإعاقة والتاأهيل ، هذا اإىل جانب تقدميه للعديد من الدرا�صات 
املتكاملة واحلقائب التدريبية وتاأتي هذه ال�صل�صلة القيمة من 

االإ�صدارات والدرا�صات واحلقائب التدريبية والربامج املتنوعة 
الهادفة امتداداً لدور املجمع الرائد يف هذا املجال ، حيث �صهدت 
الفرتة احلالية اإ�صدار واإعداد الكثري من هذه االإ�صدارات وياأتي 

من اأهمها :.

مجمع الجفالي يواصل تقديمه لسلسلة منتظمة من اإلصدارات العلمية
والدراسات المتكاملة والحقائب التدريبية والبرامج الهادفة في مجال اإلعاقة

اإ�صدارات ودرا�صات
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كتاب التوحد يف عيون اخملتصني 
نواحي  من  التوحد  بحالة  املجتمع  لتوعية  االإ�صدار  هذا  بهدف  حيث   
التعامل مع  و  االأمهات فهمها  و  االآباء  ي�صتطيع  بلغة مي�صرة  و  خمتلفة 
هذه املعلومات بطريقة �صهلة و علمية و اأهم ما ت�صمنه الكتاب التعرف 
على  مفهوم التوحد و اأنواع التوحد  اخلم�صة املعروفة مع تف�صيل لكل 
نوع وهي التوحد الكال�صيكي،متالزمة ا�صرب جر،متالزمة ريت االنتكا�ض 
التوحد  اأ�صباب  ،كما مت تو�صيف  ال�صامل  النمائي  ،اال�صطراب  الطفويل 
املعروفة عامليا يف الدرا�صات و االأبحاث و التعرف على اأهم خ�صائ�ض االأفراد 
الربامج  واأهم   التوحد  ت�صخي�ض  اآليات  اإىل  الكتاب  التوحديني وتطرق 
والن�صائح  االإر�صادات  من  جملة  تقدمي  مع  للتوحد  املعروفة  العالجية 

القيمة لالأمهات و االآباء يف كيفية التعامل مع الطفل التوحدي  .

كتاب تعريفي بخدمات اجلمعية باللغة االجنليزية  
بهدف هذا االإ�صدار اإىل  تعريف املخت�صني و املهتمني  و خا�صة املتعاملني 
الكتيب  هذا  توزيع  مت  و  العربية  اللغة  بغري  الناطقني  من  االإعاقة  مع 
ال�صلة  ذات  و  العالقة  ذات  املوؤ�ص�صات  ملجموعة من  بريطانيا  كل من  يف 
هام�ض  على  االأمريكية  املتحدة  لواليات  يف  توزيعه  مت  كما  باجلمعية 
موؤمتر نيويورك الثاين و الثالثني لالإعاقة و التاأهيل كما مت توزيعه يف 
التي ترتبط بعالقات واتفاقيات تعاون  و  ال�صديقة  املوؤ�ص�صات  كثري من 
خدمات  على  التعرف  االإ�صدار  هذا  يت�صمنه  ما  اأهم  و  اجلمعية،  مع 
اجلمعية و فروعها و االأق�صام الفنية و الطبية و التاأهيلية العاملة فيها 
و اإح�صائيات باأعداد العاملني و املنتفعني من خدماتها  مدعماً بال�صور 

املعربة .
دراسات متكاملة وحقائب تدريبية 

كما قامت اجلمعية باإعداد درا�صة متكاملة لربنامج امتداد والذي يهدف 
والهجر من خالل عيادات متنقلة  للقرى  امتداد خدمات اجلمعية  اإىل 
تواجدهم  اأماكن  يف  واأ�صرهم  للمعاقني  اخلدمات  الإي�صال  ومتخ�ص�صة 
املنطقة  �صمن  معاق   9000 االأوىل  املرحلة  يف  الدرا�صة  هذه  وت�صتهدف 

الو�صطى من اململكة 
اإيواء  مركز  لتطوير  متكاملة  درا�صة  باإعداد  اجلمعية  قامت  كما   •
االنتظار لدى  اأعداد كبرية من قوائم  لوجود  ال�صديدة نظراً  لالإعاقات 

مركز الت�صخي�ض والك�صف املبكر يف املجمع .
متخ�ص�صة  ومهنية  تربوية  مناهج  باإعداد  اجلمعية  قامت  كما   •

وتطبيقها يف املجتمع .

 الدمج املدرسي ... خطوة إىل األمام     
 البديل الرتبوي األكرث قبواًل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

الدمج  بعنوان  تثقيفياآ  كتيباً  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  ا�صدر 
املدر�صي .... خطوة اإىل االأمام 2013 للتعريف بالبديل الرتبوي االأكرث 
قبوال لالأطفال املعاقني متا�صيا مع �صعار اأ�صبوع االإعاقة اخلليجي دجمهم 
حق لهم وواجب حيث ي�صري الكتيب اإىل اأن عملية الدمج للطالب ذوي 
حقيقياً  حتدياً  ميثل  العادية  الرتبوية  البيئة  يف  اخلا�صة  االحتياجات 
اأولياء االأمور  جديداً جلميع املعلمني يف املدار�ض، وذو تاأثري عميق على 
فالدمج  واإيجاباً،  �صلباً  العاديني،  وغري  العاديني  الفئتني  من  والطلبة 
االحتياجات   ذوي  الرتبوية جتاه  الفل�صفة  تغيري حقيقية يف  هي عملية 

اخلا�صة

إصدارات ودراسات
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ولذا البد من العمل على تنظيم هذا التغيري ليكون اأكرث فعالية 
ملبادئ  حتقيقاً  الطالب  جلميع  ال�صاملة  الرتبية  مبداأ  وحتت 
الفر�ض  تكافوؤ  وهي  التاأهيل  يف   )1982( املتحدة  االأمم  اإعالن 
الكتيب  ويتطرق   .. املجتمع  يف  واالندماج  الكاملة  وامل�صاركة 
اإىل اأهم املو�صوعات التي تهم االأ�صرة و الرتبويني العاملني يف 
املدار�ض العامة و معلمي االأطفال ذوي االإعاقة واأهم املو�صوعات 
التي تتطرق لها هي التعريف مبفهوم الدمج املدر�صي هو اإتاحة 
الفر�صة لهم لالنخراط يف نظام التعليم العام كاإجراء للتاأكيد 
على مبداأ تكافوؤ الفر�ض يف التعليم، ويهدف الدمج ب�صكل عام 
ذوي  لالأطفال  اخلا�صة  الرتبوية  االحتياجات  مواجهة  اإىل 
االحتياجات اخلا�صة �صمن اإطار املدر�صة العادية وفقاً الأ�صاليب 
ومناهج وو�صائل درا�صية تعليمية خا�صة، وي�صرف على تقدميها 
املدر�صة  يف  التعليم  كادر  اإىل  اإ�صافة  متخ�ص�ض  تعليمي  جهاز 
العامة كما تطرق الكتيب اإىل مربرات ودوافع الدمج و فوائد 
وخطوات  مراحل  الدمج  يف  الرتبوية  البدائل  الدمج  واأهمية 
تنفيذ الدمج و كيفية اختيار اأطفال الدمج و دور املعلم يف تلبية 
و كذلك  الدمج  ملعلمي  الوظيفية  والكفايات  الدمج  احتياجات 
اإجراءات الدمج  اأهمية م�صاركة االأ�صرة يف العملية الرتبوية و 

على م�صتوى االأ�صرة.

اضواء على حقوق املعاقني
تعريفياً  كتيباً  التاأهيل  و  للرعاية  اجلفايل  جممع  ا�صدر   
 3 العاملي للمعاقني يف  اليوم  املعاقني مبنا�صبة  بحقوق  تثقيفياً 
�صامل  املعوقات خللق جمتمع  اإزالة  �صعار  2013 حتت  دي�صمرب 
حقوق  اأهم  الإبراز  املعاقني   حقوق  من  كحق  للجميع   متاح  
�صعار  رفع  مت  و  املجتمعية  و  القانونية  و  االجتماعية  املعاقني 
عنيزة مدينة �صديقة للمعاقني لتاأكيد تطبيق حقوقهم يف بيئة 
و  تتنا�صب  و مهنية  اجتماعية  و  و �صحية  تعليمية  و  عمرانية 
الت�صريعات  الأهم  اإبراز  على  الكتيب  احتوى  وقد  اإمكانياتهم 
واملحلية  واالإقليمية  والدولية  العاملية  احلقوقية  و  القانونية 
والتي اأكدت على اأهمية النظر اإيل االإن�صان املعوق �صمن معيار 

االإن�صان العادي من حيث احلقوق
والواجبات ومن حيث �صرورة اإتاحة كافة الفر�ض له لال�صتفادة 
اأي  �صاأن  �صاأنه  والتعليمية  الرتبوية  واخلدمات  الربامج  من 

اإن�صان عادي .
يف  املعاقني  رعاية  يف  الريادي  اململكة  لدور  اإبراز  مت  وكذلك 
يف  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ض  رفاه  �صاأنه  من  ما  بكل  االرتقاء 
اململكة والعمل على متكينهم وتذليل ال�صبل التي ت�صاعدهم يف 
تخطي امل�صاعب التي تواجههم من خالل دعم ق�صايا االإعاقة 
للتمكني  الداعمة  ال�صيا�صات  ر�صم  يف  العاملي  امل�صار  ومواكبة 

وحتقيق امل�صاواة لهذه الفئة.
واأهم احلقوق التي تناولها الكتيب هي كيف يجب على املجتمع 
توفري الو�صائل التي ت�صاعدهم على مواجهة متطلبات احلياة 
واجتماعية  اقت�صادية  م�صاندة  على  احل�صول  يف  وحقوقهم 
وم�صاعدتهم على االندماج يف املجتمع و احل�صول على خدمة 
عند  املعاقني  احتياجات  مراعاة  و  متميزة  وتاأهيلية  عالجية 
مع  العي�ض  و   واالجتماعي  واالقت�صادي  العمراين  التخطيط 
وعدم  االجتماعية  الن�صاطات  جميع  يف  ي�صرتكوا  واأن  اأ�صرهم 

التمييز بني املعاقني وغري املعاقني و حمايتهم من اال�صتغالل 
اأو امتهان كرامتهم ودعم املوؤ�ص�صات واملراكز التي تقدم خدمات 
للمعاقني ومتتع االأ�صخا�ض املعاقني متتعاً كاماًل بجميع حقوق 

االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية.

كتيب جممع اجلفايل للرعاية و التأهيل 
ا�صدر املجمع كتيباً تعريفياً مبجمع اجلفايل للرعاية والتاأهيل 
ال�صامية  والر�صالة  اأهدافه  و  ون�صاأته  باملجمع  تعريفي  كتيب 
يف  الريادة  اإىل  للو�صول  طموحة  روؤية  ظل  يف  يحملها  التي 
اإبراز  الربامج  تقدمي اخلدمات التي تقدم للمعاقني و كذلك 
و اخلدمات التي يقدمها .. كما ت�صمن الكتيب تعريفاً باملراكز 
التي تقدم اخلدمات و هي مركز الت�صخي�ض و الك�صف املبكر و 
–  بنات و الذي يقدم  مركز خدمات الرتبية اخلا�صة ) بنني 
واالإعاقة  التعلم  بطيء  و  التعلم  �صعوبات  حلاالت  خدماته 
واال�صطرابات  التوحد  و  املتو�صطة  و  الب�صيطة  العقلية 
مركز   كذلك  و  البنني  و  البنات  ق�صم  يف  والنمائية  ال�صلوكية 
–  بنات ( لتدريبهم على مهن منا�صبة  التاأهيل املهني )  بنني 
فر�ض  اإيجاد  و  اأنف�صهم  على  االعتماد  من  متكنهم  لقدراتهم 
عمل تنا�صبهم م�صتقبال .. مركز التاأهيل ال�صحي و االجتماعي 
و  ال�صحية  املتكاملة  اخلدمات  بيان  و   ) بنني   – االإيواء   (

الرتبوية واالجتماعية والتاأهيلية والرتفيهية 
مركز  و  احلركية  و  العقلية  االإعاقات  لذوي  الطبية  والرعاية 
الداعمة لربامج الرتبية  امل�صاندة  الطبية  و  الطبية  اخلدمات 
املجمع  يقدمها  التي  املختلفة  املهني  التاأهيل  و  اخلا�صة 
للمنتفعني من خدماته كخدمات العالج الطبيعي و الوظيفي 
تقومي  خدمات  و  وال�صيدلية  االأ�صنان  و  الطبية  اخلدمات  و 
هو  ما  كل  و  باالأك�صجني   العالج  و  النف�صي  التاأهيل  و  النطق 
التاأهيل  و  التعليم  خدمات  م�صاندة  و  دعم  يف  ي�صاهم  جديد 
االأ�صا�صية املقدمة للمعاقني ويتم توزيع هذا الكتيب على زوار 
املجمع واأفراد املجتمع املحلي و يف املنا�صبات املحلية و االإقليمية 

كاملوؤمترات و اللقاءات العامة 
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حاتم الجفالي...
 يشيد بعطاء وتطور وتقدم المجمع اإلنساني في استقباله 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية 

جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �صعادة  قام 
االإن�صانية  واخلدمات  للتنمية  عنيزة 
وال�صادة  ال�صليم  اليحيى  اهلل  االأ�صتاذ عبد 
اأع�صاء جمل�ض االإدارة واأمني عام اجلمعية 
بزيارة ل�صعادة ال�صيخ حامت بن علي العبد 
وذلك  جدة  حمافظة  يف  اجلفايل  اهلل 
االأ�صتاذ  د  واأَكّ 1433/3/26هـ  ال�صبت  يوم 
فهد بن علي الوهيبي اأمني عام اجلمعية 
الإطالع  الزيارة  هذه  من  الهدف  اأن  اإىل 

�صعادة ال�صيخ حامت اجلفايل واإخوانه على 
اجلمعية  اأعدته  الذي  ال�صنوي  التقرير 
اجلفايل  مبجمع  واخلا�ض  2011م  للعام 

للرعاية والتاأهيل.
اأنه  اإىل  الوهيبي  فهد  االأ�صتاذ  واأو�صح 
اأبرز  ا�صتعرا�ض  الزيارة  هذه  خالل  مت 
اإجنازات املجمع من الناحية الفنية واالإدارية 
والت�صغيلية ون�صبة النمو يف الت�صغيل واأعداد 
املخدومني، وذلك من خالل عر�ض مرئي 

بوا�صطة البوربوينت وعر�ض فيديو خا�ض. 
حيث اأ�صاد ال�صيخ حامت اجلفايل مبا تو�صل 
اإليه املجمع من تقدم وتطور يف اأداء ر�صالته 
لفرتة  املدة  ق�صر  من  بالرغم  االإن�صانية 

ت�صغيله التي مل تتجاوز العامني.
ويف نهاية الزيارة قام �صعادة رئي�ض جمل�ض 
االإدارة بتقدمي ُكتيب خا�ض باخلدمات التي 
ُيقدمها املجمع، ون�صخ من التقرير ال�صنوي 
وهدية تذكارية ل�صعادة ال�صيخ حامت اجلفايل. 

زيارة خاصة
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أهاًل مبن زرعت خطاه حمبًة ... 
) مبجمع اجلفايل ( يف نفحاته       

حظي جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل باهتمام كبري من كافة 
الزائرة ملحافظة عنيزة كان عنوان  والوفود  البارزة  ال�صخ�صيات 
خطوتها املباركة املحبة واالإن�صانية والنقاء بقلوب �صافية بي�صاء 
جاءت لتحت�صن اأغلى فئات املجتمع مما كان لها االأثر اجلميل يف 

نفو�ض اأبنائنا املنت�صبني ملجمع اجلفايل للرعاية والتاأهيل .
ال�صورة اجلميلة  الزوار  اأذهان  ر�صمت يف  الزيارات  اأن هذه  كما 
االإمكانيات  كافة  توفري  يف  اجلمعية  تبذلها  التي  وامل�صيئة 
االإن�صاين  ال�صرح  هذا  داخل  واإدارية  وطبية  فنية  من  الب�صرية 

العمالق خلدمة اأبنائه واملنت�صبني اإليه ليكونوا اأع�صاء فاعلني 
ومنتجني يف جمتمعهم . 

ولعل ال�صور تغني عن الكثري من الكالم من خالل هذا ) االألبوم (
الوجدان  وتالم�ض  الواقع  حتكي  التي  ال�صور  من  املتنوع 
وامل�صاعر االإن�صانية النبيلة التي متثل جمموعة لبع�ض الزيارات 
التي ت�صرفنا بها .. ف�صكراً من االأعماق لكل من زارنا ووقف معنا 

بجانب اأبنائنا .

وفود وزيارات
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معايل د. ناصر السلوم : جممع 
اجلفايل للرعاية والتأهيل ُيعد 

فخرًا واعتزازاٍ  لعنيزة وأهلها

جممع   : الزامــــــل  أحمـــد  م. 
اجلفالـــي يعــــد عالمـــة بــــارزة 

وصرحًا إنسانيًا عمالق
القصيم  منطقة  مستوى  على 

خلدمة أغلى فئات اجملتمع 
حممد  بن  نا�صر  الدكتور  معايل  قام   
ُيرافقه  االأ�صبق  املوا�صالت  وزير  ال�صلوم 
املهند�ض اأحمد بن عبد اهلل الزامل مدير 

عام م�صانع مكيفات الزامل بزيارة  ملجمع 
يوم  وذلك  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل 
املوافق  هـ   1433 احلجة  ذي   25 ال�صبت 
ا�صتقباله  يف  وكان   . 2012م  نوفمرب   10
بن علي  االأ�صتاذ فهد  عام اجلمعية  اأمني 
اإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  من  وعدد  الوهيبي 
من�صوبي  من  وعدد  اإ�صافة  اجلمعية 

اجلمعية.
حيث بداأت الزيارة بلقاء مفتوح مع اأمني 
االأ�صاليب  خالله   اأو�صح  اجلمعية  عام 
�صبيل  يف  املجمع  يتبناها  التي  احلديثة 
والتعليم  والعالج  والتاأهيل  الرعاية 
اجلمعية  تقوم  التي  الربامج  اإىل  اإ�صافة 
قام  ذلك  بعد   .. للمعاقني  بتقدميها 
بجولة  معه  املرافق  والوفد  معاليه 
تعريفية عن املجمع واأق�صامه حيث زاروا 

والريا�صية  واملهنية  الرتبوية  االأق�صام 
والعالج الطبيعي والوظيفي والت�صخي�ض 
واالإيواء.  والتطوير  التدريب  ومركز 
مع  التذكارية  ال�صور  معاليه  والتقط 

الطالب املنت�صبني للمجمع.
الوزير  معايل  اأعرب  زيارته  ختام  ويف 
اأن  يف  رغبته  عن  ال�صلوم  نا�صر  الدكتور 
املراكز  اأقوى  من  اجلفايل  جممع  يكون 
التي تخدم املعاقني على م�صتوى العامل، 
يف  املجمع  هذا  مثل  وجود  اإن  اإىل  واأ�صار 
لها  واعتزازاً  فخراً  ُيعد  عنيزة  حمافظة 
والأهلها، كما اأ�صاد معاليه بالكادر العامل 
اأنهم جميعا  املجمع حيث  على  وامل�صرف  

يعملون بحر�ض ورغبة عالية. 
كما الم�ض معاليه ت�صرف كافة العاملني 
باملجمـــع بعطائهـــم  وانتمـــائهـــم اإلـــى هذا

السلوم والزامال يؤكدان بأن مجمع الجفالي سيكون
من أقوى المراكز التي تخدم المعاقين

              على مستوى العالم

وفود وزيارات
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ال�صرح االإن�صاين وقال :
مفخرة  ُيعد  املجمع  هذا  يف  العمل  باأن 
لل�صيخ  معاليه  �صكره  مقدماً  حقيقية.  
علي  وال�صيخ  اجلفايل  اهلل  العبد  علي 
مراكز  لتبنيهم  التميمي  اهلل  العبد 
كل من  اأي�صاً  و�صكر  للمعاقني  خم�ص�صة 
اأ�صهم وخطط لهذا امل�صروع و�صال اهلل اأن 

يجعل ذلك يف ميزان ح�صناتهم .
عبداهلل  بن  اأحمد  املهند�ض  اأكد  فيما 
الزامل املدير لعام مل�صانع مكيفات الزامل 
وااللتقاء  الزيارة  بهذه  جداً  �صعيد  اأنه 

باأبنائه من من�صوبي اجلمعية وقال :
والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  اإن 
و�صرحاً  بارزة  عالمة  يعد  اأ�صبح 
منطقة  م�صتوى  على  عمالقاً  اإن�صانياً 
املجتمع  فئــــــات  اأغلى  خلدمــــة  الق�صيم 
اخلا�صـــة  االحتياجات  ذوي  اأبنائنا  من 
اأع�صاء  ليكونوا  وعناية  وتعليماً  تدريباً 
فاعلني يف جمتمعهم من خالل اإمكانيات 
على  �صاهدناها  التي  العالية  املجمع 
اأر�ض الواقع �صواء من الناحية الفنية اأو 
التقنية العالية يف اأجهزته املتقدمة التي 

ومتفوق  جدير  طبي  كادر  عليها  ي�صرف 
عناية  و�صط  متكاملة   اإدارية  ومنظومة 
امل�صاريع  هذه  ومثل   ... رائعة  ورعاية 
االإن�صانية هي املفخرة لكل رجل قادر على 
مثل  تعزيز  يف  وامل�صاهمة  وطنه  خدمة 
ف�صكراً  املباركة  اخلرية  التوجهات  هذه 
من االأعماق البن عنيزة البار الوالد علي 
اإقامة  على  واأبنائه  اجلفايل  عبداهلل  بن 
هذا امل�صروع الكبري باإ�صمه رعاية وتاأهيل 

وباأهدافه االإن�صانية النبيلة . 

وفود وزيارات
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سمو األمير سلطان بن محمد 
يبدي إعجابه الشديد بمستوى الخدمات المقدمة

 ألغلى فئات المجتمع في مجمع الجفالي 

وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
 يبدى إعجابه الشديد على ما تقدمه الجمعية 

من خدمات سامية تجاه المجتمع .

وفود وزيارات

HRH Prince Sultan bin Mohammed showed his admiration about the level of services provided to the most pre-
cious category of community at Al-Juffali Complex.

The Undersecretary of Ministry of Social Affairs showed his admiration about what is provided by the association 
of services to the community .
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زيارة مدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة
 الشئون االجتماعية الدكتور/ طلعت الوزنه 

 الشيخ سليمان الراجحي
 يصف زيارته لمجمع الجفالي  بأنها شرف تسعد

 له الروح وتترك شعوراً طيبًا بأن امة محمد بخير وهلل الحمد

وفود وزيارات

The visit of the Director – General of Medical Services Department at The Ministry of Social Affairs Dr. TaLaat 
Al-Wazna .

Sheikh suliman Al-Rajihi describes his visit to Al-Juffali Complex  as an honor delighted him and gave him the 
impression that Mohmmed’s Ummah is still fine – praise be to Allah.
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طالب مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل 
يحتفون بمعالي الدكتورعلي العطية 

وأشقائه في زيارتهم الغالية 

صور من زيارة الكاتب محمد بن سليمان 
األحيدب والكاتب خالد السليمان

 لمجمع الجفالي

وفد من أهالي حائل في زيارة
لمجمع الجفالي للرعاية والتأهيل

وفود وزيارات

Students of Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation celebrates the visit of 
Dr. Ali Al-TTiyaH and brothers .

Images of the author Mohammed bin Suliman Al-Ohaideb and auther Khalid Al-
Suliman during their visit to Al-Juffali Complex .

A big delegation from Ha-il community 
on a visit to Al-Juffali Complex.
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زيارة لجنة جائزة الملك خالد

المنورة  المدينة  قضاة  من  مجموعة  زيارة 
لمجمع الجفالي للرعاية والتأهيل 

تزور  لسعودية  العربية  الكشافة  جمعية 
مجمع الجفالي ويُشيدون برسالة الجمعية

وفود وزيارات

The visit of King Khalid Prize 
Committee .

A group of Madinah judges on a visit to 
Al-Juffali Complex. 

Saudi Scout Society on a visit to Al-
Juffali Complex . They commended the 
Association’s mission . 
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أكثر من 150 طفاًل من أطفال مجمع الجفالي 
والنادي الصيفي يتفاعلون مع قناة كراميش 

وفرقتها الرائعة .

نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ 
يزور مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل 

الشويعر واألستاذ معاوية  الشيخ عبدالعزيز 
الحنطي ويبدون إعجابهم الشديد بهذا الصرح 

اإلنساني الكبير

وفود وزيارات

More than 150 children of Al-Juffali Complex and Summer 
Club interact with with Karameesh Channel and its lovely 
band .

Deputy Chief editor of Okaz Newspaper visits Al-Juffali 
Complex for Care and rehabilitation . 

Sheikh abdul Aziz Al –Shuweier and Ustas / Mua’awya Al-Hinty visit Al-
Juffali Complex for Care and Rehabilitation , showing their admiration 
about this large humanitarian edifice.
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الجريفاني  اهلل  عبد  يحيى   / األعمال  رجل  زيارة 
العقاري  للتسويق  الجريفاني  مدير عام شركة 

لمجمع الجفالي للرعاية والتأهيل 

المساعد  اإلعالم  وأستاذ  عنيزة  محافظ 
بقسم العلوم اإلنسانية بكلية الملك خالد 
محمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  العسكرية 

القحطاني  في زيارتهم لمجمع الجفالي 

د. فهد السنيدي في ضيافة مجمع الجفالي 
للرعاية والتأهيل

وفود وزيارات

The visit of businessman / Yahya Abdullah Al-Jureifani – General Director of Al-Jureifani Estate 
Marketing Company  to Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation 

Onaizah Governor and the Assistant Professor of Media at the Department of Humanities – Khalid 
military College Dr, Abdurahman bin Mohammed Al-Ghahtani on their visit to AlJuffali Complex .

Mr Fahad Al-Seneioi is hosted by Al-
Juffali Complex for Care and Reha-
bilitation .
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زيارة مدير إدارة التربية والتعليم بعنيزة
 األستاذ/ يوسف عبد اهلل الرميح للمجمع

 جاءت كتأكيد على دعم تعليم عنيزة لتوجهات المجمع وبرامجه وأهدافه

رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية 
بعنيزة يزورون مركز الجفالي للرعاية والتأهيل 

عميد عمادة خدمة المجتمع بجامعة 
القصيم يزور مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل  

وفود وزيارات

Visit of Director of Onaizah Education Administration  Ustaz / Yusuf Abdullah Al- Rumeih to Al-Juffali 
Complex for Care and Rehabilitation as an emphasis of Onaizah Education Administration support to the 
directions of the complex , its programs and objectives to serve its children .

Chairman and members of Onaizah Chamber of Commerce and Industry Council visit Al-Juffali Complex .

Dean of Society Service – University of Qassim visits Al-Juffali Complex .
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وفد من أساتذة وطالب كلية التربية الخاصة 
الجفالي  مجمع  يزورون  القصيم  بجامعة 

للرعاية والتأهيل

برنامج  علي  المشرف  االستشاري  الفريق 
للمعاقين  المنزلي  والتأهيل  الصحية  الرعاية 
الذي تنفذه وزارة الشئون االجتماعية يزور مقر 

البرنامج في مجمع الجفالي

مجمع  يزور  واألكاديميين  األطباء  من  وفد 
الجفالي للرعاية والتأهيل

وفود وزيارات

A delegation of professors and students of Special Education college – Qassim University visit Al-
Juffali Complex for Care and Rehabilitation . 

The Supervisory Consultative team of Home Healthcare and Rehabilitation Program for people with 
Disabilities under implementation by Ministry of Social Affairs  visits the offices of program at Al-
Juffali Complex. 

A delegation of doctors and 
academicians visits Al-Juffa-
li for Care and rehabilitation 
.  
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زيارة خاصة

مجمع الجفالي...
                    إنسانية بال حدود

AL-Juffali Complex...
humanity without limits
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28- There are some disabled em-
ployees at Al-Jaffali Complex on 
administrative as well as supervi-
sory positions. 
29- There were 60 graduates from 
Vocational Rehabilitation of Tam-
keen Program , 4 have been em-
ployed with companies . 
30- 22 persons with disability 
have completed training at Tamkeen 
Program .
31- Six persons with disabili-
ties have been employed at Al-Jaf-

fali Complex on administrative and 
supervisory positions .
32- The association has ac-
quired membership of a group of 
international organizations and so-
cieties such as the Arab Network of 
Autism and Gulf Autism Network 
and Gulf Disability Society . 
33- Al-Jaffali Complex has ac-
quired a certificate of quality man-
agement ( ISO  9001).
34- Buses were provided to 
transport students who get benefit 

from complex services from most 
of towns and provinces of Qassim 
Region to avail the various services 
rendered at the complex. 
35-  The complex mosque has 
been changed to “ Sheikh Ali Al-
Abdullah Al-Jaffali Mosque ‘where 
all prayers are performed including 
“ Juma’a Prayer” .       
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Achievements and successes of the 
complex within the period from 
2009 up to 2013
1-Operate Al-Jaffali Complex for 
Care and Rehabilitation in March 
2010 .
2-Total number of served disabled 
in the complex since the first day of 
operation until December 2012 was 
820. 
3- Total number of regular benefi-
ciaries of Training Center services 
is 2964.
4- Total number of beneficiaries of 
Health Club services is 860. 

5- Total number of regular ben-
eficiaries of diagnosis and support 
medical services is 4071. 
6- Operate a vocational rehabilita-
tion program to qualify the disabled 
on crafts and trades , hundreds have 
been trained . 
7- Operate Tamkeen Program ( em-
powerment ) to employ the disabled 
graduates of Qader Program (capa-
ble ) for Vocational Rehabilitation . 
60 disabled were employed during 
the years 2011and 2012 . 
8- Establish and operate Qudurat 
School for Special Education at 
Al-Jaffali  Complex under supervi-
sion of the Educational General Ad-
ministration , it serves the disabled 
from the 1st primary level until the 
sixth primary level , it serves annu-
ally more than 100 male and female 
students . 
9- Operate the intellectual residence 

for disabled for mental and associ-
ated motor disabilities , more than 
100 were served .
10- The Motor Medical Rehabilita-
tion Center ( motor residence ) was 
prepared and operated in the advent 
of 2013 and it is expected to serve at 
least 50 cases annually based on the 
service applicant data . 
11- The 1st Conference of Experts 
on Disability and Rehabilitation 
was held at the Center of Training 

and Development at the Complex , 
more than 500 participants attended 
the conference from all over the 
Kingdom . 
12- The consultative meeting of 
charitable societies working the 
Kingdom was hosted and held at the 
Center of Training and Develop-
ment , more than 36 societies par-
ticipated in the meeting .
13- Qassim Open Sport Champion-
ship of disabled was organized un-
der auspices of Aram co President .
14- Number of beneficiaries of the 
basic daily and regular services at 
Al-Jaffali Complex for Care and 
Rehabilitation 
15- 850 cases 2010/2011/2012
16- Issue a group of scientific books 
and awareness competitions to the 
community under the motto ‘ to-
wards a community free from dis-
ability ‘.4 competitions of which 25 

thousand copies were distributed .
17- A group of studies and strategic 
plans have been prepared for proj-
ects and programs related with the 
disabled within the framework of 
Al-Jaffali Complex the most promi-
nent of which are :
18- Prepare of program capable of 
qualifying tens of the disabled to 
work at the governmental as well as 
private sector . 
19- Prepare Tamkeen Program ( em-
powerment ) to employ the disabled 
at the public and private sectors .
20- Prepare a complete study for 
‘ Emtidad Program ‘(extension )  
which aims at delivering of com-
plex services at the residing places 
of disabled at the remote villages 
and hamlets and deliver the appro-
priate services to them including the 
family guidance .
21- Prepare a complete study to es-
tablish and operate the project of 
harboring severe disability cases . 
22- Prepare a complete study to op-
erate the home healthcare and re-
habilitation with Ministry of Social 
Affairs .
23- Al-Jaffali Complex has ac-
quired a donation from King Khalid 
Institution for (Tamkeen Program) 
which was prepared by Al-Jaffali 
Complex.
24- The complex also has acquired 
a license of female training from the 
Public Corporation of Technologi-
cal And Vocational Training under 
its supervision to conduct courses 
in the fields of administrative train-
ing and development and vocational 
rehabilitation .
25- A delegation from the society  
and complex participated in the thir-
ty two conference of (YAI) which 
was held in New York State . The 
delegation also paid visits to some 
of the specialized centers .
26- Graduates of the Vocational Re-
habilitation Program of Tamkeen 
Employment  Program were 49 
cases . 4 graduates were employed 
at companies .
27- When they finish training ac-
cording to Tamkeen Program .
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Students of Al-Jaffali Complex 
participated in the grand walking 
competition festival with more 
than 200 participants – students 
of special education at Onaizah 
schools .

Occasion : Walking Competition 
Festival in which more than 200 stu-
dents with special needs and general 
education participated .
Distance : 2 km .
Organizer : Onaizah Education Ad-
ministration – Special Education 

Department – with the presence and 
participation Director of Education 
and all assistants , a number of de-
partmental directors , head / depart-
ments of education and Al-Juffali 
Complex.  
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Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation hosts 
the ceremony of prosthetic devices project, 
more than 100 students
 with disabilities at Qassim Region benefited from it   

Students of Al-Juffali Complex Participate in the annual 

Al –Ghadha Festival

Place: Al-Juffali Complex for Care 
and Rehabilitation in collaboration 
with the National Commercial Bank 
(NCB) ( partner of social responsi-
bility ) whereas Al-Juffali Complex 
for Care and Rehabilitation adopts 
the NCB Prosthetic Devices Project 
of Qassim Region . 
Date and time: Tuesday 15/1/2013
Occasion : The 2nd Prosthetic De-
vices Distribution Ceremony in the 

presence of the Chairman of Board 
of Directors of Onaizah Associa-
tion for Development and Human 
Services ( Taheel ) Ustaz /Abdullah 
Al-Yahyah Al-Seleim and member 
of the board Ustaz/ Mohammed 
Ibrahim Al-Qadi and The General 
Secretary Ustaz / Fahad bin Ali AL 
–Wehaibi in addition to a number of 
parents and persons with disabilities 
in the region .

Number of beneficiaries of the proj-
ect : more than hundred disabled in 
Qassim Region . 
Types of prizes : ( special sitting 
chairs for disabled , walkers , wheel-
chairs , standing tablesw , large and 
small sizes splints , medical shoes , 
shower chair .)

Occasion : Al-Ghadha Annual Festival 
Place : Al –Misfer Parks – Onaizah – the main location of festival .
Date : Held annually – the complex students participated in three consecutive festivals .
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Onaizah Governor 
inaugurates the project of
(Onaizah is a friendly town of 
disabled) and sponsors the clos-
ing activities of
International Day of Disabled 

Al-Juffali Complex 
for Care and
Rehabilitation holds 
a number of
activities on the
International
Day of Down 
Syndrome
for its students 

Place  : Main Theatre of Al-Juffali Complex for Care and 
Rehabilitation . 
Project : ( Onaizah is a friendly town of disabled ) in col-
laboration with  Saudi-Aramco .
Occasion : Activities of the International Day of Disabled.
Date and time : At 01: 30 pm of Tuesday 27/1/1434.
Attended by Chairman of Board of Directors of Onaizah 
Association for Development and Human Services Ustaz 
/Abdullah Al-Yahyah Al-Seleim and Deputy President of 
Saudi-Aramco Ustaz / Mohammed bin Abdullah Al-Omeir 
and all members of Board of Directors and a lot of directors 
and chiefs of governmental sectors and benevolent work 
leaders at Qassim Region . 

Occasion : The International Day of Down Syn-
drome 
Under the motto ‘Down’s Syndrome is from us and 
within us’
- Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation 
held a number of programs and activities to acti-
vate this international day regarding one precious 
category of our community of persons with special 
needs. 
- Visits to Onaizah Governor Mussaed bin Yahya Al-
Seleim in his office at the province premises. 
- A visit to Onaizah Governor Undersecretary Ustaz/ 
Fahad bin Hamad  Al –Seleim in his office at the 
province premises . 
- Pay numerous field visits to officials in their of-
fices.
- Pay visits to some governmental sectors . 
- Participate in the walking competition  activities 
for persons with special needs at the headquarters of 
King Fahad Cultural Center – Onaizah. 
- Make a recreational picnic for the complex’s stu-
dents to the Technological College camp. 
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Under the motto ‘let’s act together to stop traffic accidents’ stu-
dents of Al-Juffali Complex organizes a party on the occasion 
of the unified Gulf Traffic Week

Students of Al-Juffali Complex Partici-
pate in the activities of the International
Day of Autism 
2010

Occasion : Unified Gulf Traffic Week 2012 under the 
motto ‘ let’s act together to stop traffic accidents’ .
Date : Morning period of Monday 19 Rabie Thani 1433 
corresponding to 12 March 2012 
Place : Theatre of Onaizah Technological College 
Organizer: Al-Juffali Complex for Care and Rehabili-
tation under the auspices of Onaizah Governor Ustaz / 

Fahad bin Hamad Al-Seleim and presence of Director 
of Qassim Traffic Department Colonel/Mohammed bin 
Salih Al-Muzaini and Onaizah Province Traffic Director 
Colonel/Abdullah Al-Muhtaresh and General Secretary 
of Onaizah Association for Human Services Ustaz/ Fa-
had Ali Al-Wehaibi and some directors of governmental 
agencies .

Occasion : International Day of Autism 
Date : 2nd of April 2010- held annually .
Place : Onaizah Mall .
Time ; From 04:30 pm until 09:00 pm . More 
than 100 autistic and with special needs chil-
dren in addition to a large number of normal 
ones and parents participated in that occasion .
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Students of Al- Juffali 
Complex participate 
with the Day of Special 
Education at Buraidah 
private colleges 

A marvelous closing titled ‘outstanding’ for Al-Juf-
fali Complex students for this year and honoring of 
the distinguished staff 

Students of Al-Juffali
Comlex visit Onaizah 
Traffic Branch , roaming 
around the sections, presenting bou-
quets of roses and listening to a direc-
tive speech from Traffic Director

Occasion: Special Education Day 
Place : Buraidah private colleges – Department of 
Special Education – Conference Hall –
Date: Wednesday 15/6/1432- May 2011 

Occasion : Closing date of the 
studying year and honoring of the 
distinguished staff . 
Place : Conference theatre at the 
complex .
Date and time : Evening of Tuesday 
12 Rajab 1432 coresponding to 14 

July 2011. 
Under the auspices of Onaizah 
Governor Ustaz / Fahad Hamad 
Al-Seleim in the presence of The 
Chairman of Board of Directors 
and members of the Association’s  
Board of Directors  in addition to 

Directors of governmental depart-
ments and charitable societies and 
affiliates of Education  Administra-
tion and parents of students .

Day : Sunday .
Place : Onaizah Traffic Branch building . 
Date : 29/12/1431 corresponding to 5/12/2010 
Occasion : International Day of Disabled  
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Faisal Al-Qassim
visits Al-Juffali Complex corner at the Educational & 
Guidance Forum at Buraidah 

(A nation we protect , we deserve to live in it ) 
Students of Al-Juffali Complex are feelings, pulsing with 
love to nation at the National Day activities

Place: King Khalid Cultural Center – Buraidah
Occasion : The Educational & Guidance Forum 
Organizer : The General Administration for Edu-
cation –Al - Qassim Region
The corner of Al-Juffali Complex for Care and 
Rehabilitation had the great honor of being vis-
ited by HRH Prince Faisal bin Bandar bin Abdul 
Aziz Al Saud , The Amir of Al-Qassim Region to 
see the achievements and efforts rendered by the 
complex in serving of the precious category of 
our all hearts . 

- Organizer : Onaizah Educational Administration 
- Place : Abdullah Al-Naeem Hall at Salih bin Salih So-
cial Center .
- Permanent participation of Onaizah Governor Ustaz / 
Fahad bin Hamad Al-Seleim for his sons the students of 
the complex. 
- Date and time : An occasion held annually on which 
the students of the complex celebrates the glorious day of 
nation as if they say ( a nation we protect , we deserve to 
live in it ) and all their feelings pulse with love and loy-
alty to this precious  nation within their participations in 
the celebrating  activities , rallies and programs .
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Occasion:  1st Champion for Dis-
abled – Al - Qassim 2012 – as 
part of the  activities of the Inter-
national Day of Disabled – under 
the auspices of Onaizah Governor 
/ Fahad bin Hamad Al-Seleim 
and Deputy Director of Aramco – 
Saudi Arabia .
Date : From 27 to 28 / 1/ 1434 cor-
responding to 11-12/12/2012  ac-
tivities of the Open Championship 

for Disabled .
Place : Al –Jaffali Complex for 
Care and Rehabilitation – Sport 
Playing Hall .
Number of participants: more 
than 20 charitable agencies and 
a number of schools , Al- Qassim 
Region – wide .

Occasion : Activities of the Popular 
Market .
Organizer : Affiliates of Onaizah Sci-
entific Institute .
Type of participation: Activation of a 
special corner for students’ works .
- Sale of students’ various products 

such as perfumes, vegetables, rosaries 
and Quran wooden base to the visi-
tors.
- Students displayed various prints to 
the all visitors.  

Occasion: Activities of the 1st Awareness Fair of 
Onaizah  Youth . 
Under the motto: “Our youth are our hopes “.

Place: Palestine Intermediate School – Onaizah 
Date: Saturday Morning  27/4/1434 H corresponding to 
9/3/2013  .  

The Governor of Onaizah participated with  his 
sons in the  Opening of the  Championship of People with Disability – Al -Qas-
sim at Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation  

Students of Al-Juffali Complex participate in the popular mar-
ket by displaying their products to the visitors

Al –Juffali Complex’s students participate in the 1st Aware-
ness Fair for Onaizah Youth at the Palestine School 
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Occasion: Gulf Disability Week 
Under the motto of : “Disability is creativity and energy”
Date : Wednesday & Thursday 16-17/5/1432 corresponding 
to 20-21/4/2011
Place: Onaizah Trading Mall – Al-Othaim Complex , Burai-
dah  

Occasion : The International Day and Arab Day of Disabled.
Under the motto ‘ Together for a better world for all ‘.
Place : Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation 
- A visit to Onaizah Designated  Governor  Ustaz / Fahad 
bin Hamad Al-Suleim in his office at the province premises .
- A visit to King Saud Hospital – Onaizah.
- Participate with Prince Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz , 
Amir of Al - Qassim Region campaign for the awareness of 
disabled rights at King Khalid Cultural Center – Buraidah .
- On this occasion, The females section conducted various 
activities inside Al-Juffali Complex comprised cultural , 
singing and drama play competitions through which the fe-
male students  expressed their joy about that occasion and 
these activities accompanied by an exhibition depicting the 
complex’s activities and achievements .  

Al-Jaffali Complex for 
Care and Rehabilitation 
activates its participations in the 
Gulf Disability Week at Onaizah Trade 
Center and Al-Othaim Complex – Burai-
dah 

Al –Juffali Complex and effective par-
ticipations on the International Day 
of Disabled, the Arab Day of Disabled 

and the Gulf Day of 
Disabled 2011
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Faisal Al-Qassim 
sponsored the opening of the 1st Conference of Experts 
on Disability and Rehabilitation and Al-Juffali Com-
plex for Care and Rehabilitation embraces the stage of 
change with modern vision 

HRH Prince Faisal bin Bandar bin 
Abdul Aziz , Amir of Qassim Region 
sponsored on Sunday 22/6/1433 cor-
responding to 13/5/2012 the open-
ing of the 1st Conference of Experts 
on Disability and Rehabilitation or-
ganized by onaizah Association for 
Development and Human Services 
(Taheel) and embraced by Al-Juffali 
Complex for Care and Rehabilita-
tion in collaboration with Ministry 
of Social Affairs and the American 
Institute Network for People with 
Disability in New York (YAI) under 

the motto ( change with modern vi-
sion )with participation of all gov-
ernmental and  charitable sectors 
concerned with disabled services . 
It was transmitted through the TV 
closed circuit for the female partici-
pants and attendants in this confer-
ence which was attended by an elite 
group of most renown scientists , 
experts and researchers working in 
the field of disability in USA along 
with participation of an elite group 
of Arab scientists and researchers 
on morning and evening  periods . 
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Fruitful cooperation between AL-Juffali complex for  Care and 
Rehabilitation and Princess AL-Anoud Charitable Foundation

An agreement between Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation and Au-
tism Center of Prince Faisal bin Fahad Mother to present a group of activities 
and programs 

Fruitful cooperation between Al-Juffali Complex for Care and Reha-
bilitation and the giant  governmental hospitals in Al- Qassim Region

Fruitful cooperation between Juffali 
complex for  Care and Rehabilitation 
and Princess Anoud Charitable Foun-
dation
Genuine cooperation between ac-
claimed Princess Anoud Foundation 
and Juffali complex for Care and Re-
habilitation always yield and yield 
to achieve further growth and devel-

opment .One of these fruits, was a 
workshop to use a wheelchair skills 
delivered by coach Mohammed bin 
Abdullah Al-Sharif on the main stage 
of the complex . the workshop drew 
impressive among the  attendance on 
the modern ideology of recreational 
therapy for people with disabilities

It is nice that the work on the service of 
people with disabilities to be given the 
unique cooperation between the stake-
holders as it has been agreed to hold 
a group of activities with Al-Juffali 
Complex for Care and Rehabilitation. 
The most prominent of which was a 

workshop held about Autism Diag-
nosis Program (PEP3) through which 
Al- Juffali Complex seeks to take ad-
vantage of all the programs and tech-
nologies that serve people with dis-
abilities .

Fruitful cooperation between the Asseocia-
tion represented by  AL-Juffali complex for 
Care and Rehabilitation and the Ministry of 
Health represented by King Fahd Specialist 
Hospital in Buraidah and King Saud Hospital 
Onaizah where it was agreed to train medical 
staff at the complex, to optimize the expertise 
and cooperation between the parties in addi-
tion to contributing to the adequate care of 
all methods for the Disabled belonging to the 
complex. Additionally, the emergency cases 
are referred to the hospital by ambulance, ac-
companied by a doctor and specialized nurs-
ing staff.
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HRH Prince Dr.Faisal bin Meshal 
bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud  
, Deputy Amir of Qassim Region 
blessed the positive steps to sup-
port the most precious categories 
in the community .This took place 
during his presence for signing the 
cooperation agreement with Qassim 

University to exchange expertise in 
the fields that serve people with dis-
abilities .  
The female graduates of Health Sci-
ences Collage for Girls and the Spe-
cial Education of Qassim Univer-
sity have been trained at the training 
and Development center in Juffali 

Complex as well as the male stu-
dents of the special Education of the 
same university. This has enhanced 
the concerned bodies to export the 
trained manpower in this field.

ARAMCO – Saudi Arabia and 
a leading role in serving peo-
ple with disabilities.
ARAMCO – Saudi Arabia 
company  is one of the partners 
who realized the importance of 
supporting the programs that 
serve the people with disabil-
ity whereby, they sponsored a 
number of occasions in Al-Juf-
fali Complex for Care and Re-
habilitation among these was 
the International day of Dawn 
Syndrome.

Deputy Amir of Qassim Region blesses the steps 
to support the most precious categories between
Al-Juffali Complex and Qassim University 

Saudi ARAMCO and a leading role in serving people with 
disabilities
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There is a continuous coordination 
throughout the year with Onaizah Edu-
cation Administration to deliver many 
awareness and educational lectures to 
the students, teachers and directors and 
all concerned with people with disabil-
ity on how to deal positively with people 
with special needs as well as to introduce 
them to the role and capacities and ca-
pabilities of the complex in this regard. 
These visits also promote the students’ 
awareness and responsibilities and im-
prove the experiences of the teachers to-
wards those with special needs.

seven agreements have been signed 
in common with a number of gov-
ernment departments and civil or-
ganizations and civil society in the 
province of Onaizah to serve people 
with special needs, whether on the 
local or regional level, where each 
signed by Engineer Abdul Aziz bin 
Abdullah Al-Bassam - the mayor 
and the professor / Yusuf bin Abdul-
lah Rumaih Director Department 
of Education Onaizah, HE Colo-
nel Abdullah bin Nasser Mahtrh 
director of the Traffic Department 
- Onaizah province, and Director 

of the Labor Office - Onaizah prov-
ince Professor / Abdullah bin Abdul 
Rahman Asamail and / Abdullah 
bin Ibrahim Moosa director of the 
health sector and the supervisor of 
King Saud Hospital Onaizah, Dean 
technical engineer Mohammed bin 
Rashid Shamlan and chairman of 
the Chamber of Commerce Profes-
sor / Saleh bin Nasser Alsoyanja 
during the launch of the (Onaizah 
friendly city for the disabled) proj-
ect . The celebration took place at 
the at the Juffali complex  main hall 
on Tuesday 01/27/1434 on  the oc-

casion of the international day for 
the disabled  and was held under 
the auspices of Governor Onaizah 
and attended by the Chairman of 
the Association / Abdullah Yahya Al 
Salaim and vice president of Saudi 
Aramco Mr. / Mohammed bin Ab-
dul Latif Al-Omair and all members 
of the Board of Directors and a large 
number of managers and heads of 
government sectors and leaders of 
charitable work at the level of the 
Qassim region

A continuous cooperation between Al-Juffali Complex for 
Care and Rehabilitation and Onaizah Education 
Administration  

Signing of seven joint agreements
with a number of governmental and private agencies and NGOs in Onaizah
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An agreement of coopera-
tion and  exchange of expe-
rience was signed between 
the Arab City for Compre-
hensive Care in Jordan and 
Onaizah Association during 
the official visit to the Arab 
City. The two parties agreed 
on several items during the 
visit concerned with the de-
velopment and preparation 

of each news in the field of 
special education  as well 
as an understanding on the 
exchange of many experi-
ences that makes  cadres 
sponsor optimization work 
towards people with dis-
abilities able to look after 
the proper  work towards 
the people with disabilities . 

To achieve the top scores 
of local and international 
cooperation in order to 
provide the comfortable 
life for persons with dis-
abilities all categories of,  
communications with the 
international medical in-
stitutions (such as (Dar-
kov, Cech, Clemovicn, ...)
were done for the purpose 
of acquiring their exper-

tise to help in developing 
the services and promoting 
the exchange of expertise 
in the specialized health 
fields for the people with 
disabilities. 

A cooperation agreement with the Arab City for
Comprehensive Care in Jordan

Cooperation with Interna-
tional Medical Institutions 
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Ian Karten Institution in London 
hosted the General Secretary of the 
Association and the Assistant – Sec-
retary General for Technical Affairs. 
During the visit the modern tech-
niques and positive programs that 

serve all categories of the people 
with disabilities have been shown. 
An understanding was reached with 
the Ian Karten British Institution in 
which specialized in IT and educa-
tion to all categories of disability 

about exchange of experiences and 
learn from advanced features in the 
education of people with disabilities 
and that the optimal operation of the 
modern techniques and benefit from 
them as much as possible 

Exchange of expertise with the British  Ian Karten
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Onaizah Association for Develop-
ment and Human Services ( Rehab.) 
represented by A Juffali Complex for 
Care and Rehabilitation draws its vi-
sion around the world to achieve its 
goal by a noble message and a smile 
through participating in the 32 inter-
national rn and new aspects in the 
special education and rehabilitation 
and care of the disable well, visits to 
different centers and projects of the 
YAI in New York were paid to re-
view the level of level of the servic-
es provided and meetings with  the 
YAI leaders were held to investigate 
on the enforcement of the coopera-

tive work between the institute and 
the association in the aspect of the 
services of the   people with disabil-
ity.  A team composed of the director 
of planning and Polices at the YAI 
Mr. Josha Robin and the Regional 
Director Mr. Fawzi Abu Hashish  
have paid a visit to Onaizah for a 
week, within which an evaluation of 
the professional performance level 
of Al- Juffali Complex for Care and 
Rehabilitation  was conducted and 
they have had a look at the avail-
able facilities in the complex , con-
sequently, a cooperative agreement 
was signed between the two parties 

aiming at transferring of the Ameri-
can expertise in the field of disabled 
programs , training , development 
of services related with disabled to 
the Middle East  and also to activate 
the cooperation agreement that was 
signed between the institute and 
Onaizah Association , taking into 
consideration that the association is 
an exclusive partnership to (YAI) in 
the Kingdom of Saudi Arabia . 

Al-Juffali Complex signed an agreement with the 
American National Institute Network for Care 
of Disabled ( YAI Network)
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The vision of Al-Juffali  Complex 
for Care and Rehabilitation has been 
identified according to the global 
partnership with specialized institu-
tions internationally and locally and 
communicating  with them and ben-
efiting from their expertise in order 
to expand the base services of the 
complex to involve all regions of the 

Kingdom and neighboring countries 
with clear vision in this field as the 
complex has stepped leaping and 
wide steps – Praise be to Allah –in 
the way of benefiting from all ex-
periences that serve its high mission 
and noble objectives locally and in-
ternationally. As the complex was 
founded and built on the true mean-

ing of care,rehabilitation, treatment  
and education for people with dis-
abilities . A number of agreements 
were reached with local, regional 
and international institutions the 
most prominent of which was :

Leaping steps 
of Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation lo-
cally and internationally to stress the true meaning of 
disability
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1- An agreement to recruit 11 studenrs at Al- Qassim 
Food Factory .
2- An agreement to recruit 27 students at Al –Mzrouaat 
Establishment to work in the agricultural field. 
3- An agreement to recruit 23 disabled in perfume man-
ufacture with Arkany Company for Contracting 
4- An agreement to recruit 7 disabled in laundry and 
ironing work with Al- Rahdan Laundry Company. 

The objective of these projects which have been signed 
with companies and factories is to get the disabled par-
ticipate in the employment works so as to make him/
her an effective element in the community ,work s, pro-
duces and manufactures so as to depend on himself / 
herself and this what has been executed – praise be be 
to Allah –for most of the disabled at Al-Juffali Complex 
for Care and Rehabilitation . 

Agreements of Employing the Disabled 
at the establishments, local and national companies 

More than 68 
students
of Al-Juffali Complex enter the 
labor market in the fields of food, 
farming, perfume and clothes 
cleaning manufactures
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 Tamkeen project at Al-Juffali Com-
plex is considered one of the most 
important programs implemented 
by the complex with the purpose 
of getting the disabled employed ( 
males and Females ) who are fit for 
being trained and qualified for the 
labor market of age groups exceed-
ing 18 years old . The notion of the 
project bases on getting the disabled 
empowered enough in the commu-
nity in order to lead their lives with 
esteem and dignity through depend-
ing on themselves to execute the 
principle of integrating them effec-
tively in the community.
The goal of project : 
Improving the quality of disabled 
persons lives mentally through get-
ting them dully empowered voca-
tionally and socially. 
Employment programs for the dis-
abled in Tamkeen Program 
• Direct employment .
• Employment at the protected 
workshops.
• Operation for production.
Work strategy in Tamkeen Pro-
gram .
The complex followed the institu-

tional qualification strategy inside 
its premises along with engaging 
the community as individuals and 
private sector in the process of get-
ting the disabled employed outside 
the complex and train him and make 
him empowered socially and placed 
on the available positions for them 
and establishing productive units 
inside the complex  to employ the 
disabled in them .
 Mechanism of Employment in 
the program :
-The direct em-
ployment : 
Through finding 
employment op-
portunities for the 
disabled in the 
private sector or 
the governmen-
tal sector suiting 
their capabilities .
- Employment 
in incubations: 
Through estab-
lishing produc-
tive workshops 
for the disabled 
on specific trades 

under indirect supervision of pro-
gram administration .
- Independent employment : 
Through employment for produc-
tion regardless of the location or site 
of the position .
The targeted work sectors in Tam-
keen Program :
The private sector such as compa-
nies , shops , establishments and 
plants which will be targeted to em-
ploy the disabled.

Social and Employment Empowerment
Program for the Disabled in the Labor
Market ( Tamkeen )
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• Support medical and health care 
services including medical follow-
up .
• Service of oral and dental surgery.
• Psychological guidance and reha-
bilitation services .
• Communication and speech thera-
py services .
• Services of Occupational and 
Physical Therapy Center.
The beneficiaries from the services 
of the Social and Health Rehabilita-
tion Center for physical disabilities 
also make use of the condensed ser-
vices of the Motor and Occupational 
Rehabilitation Center , including 
physical and occupational therapy 
and hydrotherapy  through medical 
halls perfectly equipped with most 
modern devices :-
1- Exercises program .
2- Infrared therapy program .
3-  Ultrasound therapy program .
4- Ice and cold packs therapy pro-
gram .
5- Wax therapy program. 
6- Massage program 
7- Treatment consultation program.
8- Prosthetic devices services .
9- Electric treatment therapy .
10- Hydrotherapy and mud therapy 
11-Relaxation treatment services 
and health club it comprises physical 
fitness club and recreational shower 
such as sauna , steam path ,Jacuzzi 
, relaxation and manual massage , 
therapeutic swimming , mud ther-

apy , therapeutic massage with hot 
stones .Services of transport inside 
Onaizah province with the complex 
buses , washing and ironing services 
as per request , shaving and skin 
care services and nutrition services .

Home Healthcare and Rehabilitation 
Program for the Disabled :

This program provides prevention 
services for the disabled against 
complications affect their health 
through home periodical  visits , 
preventive and family education in 
addition to providing the appropri-
ate social and psychological support 

to them and the suitable interven-
tion.
This program was established as 
per an agreement between Ministry 
of Social Affairs and Onaizah As-
sociation for Human Services with 
the purpose that the association will 
implement the program in Qassim 
Region . The ministry aims at pro-
viding healthcare services and reha-
bilitation for the very severe disabil-
ities at their homes along with the 
purpose of getting the family trained 
to deal safely with them and excute 
the appropriate prevention programs 
in order to stop any retreat in their 
capabilities. It endorses the ( case 
management ) method internation-
ally known by a multidisciplinary 
team.
The program work team : 
• A male or female doctor.
• Specialists and therapists from 
all specialties ( Physical and occu-
pational therapy , speech therapy , 
psychology , social work .)

Medical and health care services with 
utmost privacy and continuous
follow-up around- the –clock 
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Down Syndrome Students Ward : 
As the Down students are known 
with positive characteristics in deal-
ing with others and high  social par-
ticipation a special ward has been 
made for them with concentration 
on the medical services around-the-
clock for the sake of their special 
health conditions different from oth-
ers of persons with disability .  
Autism Ward : 
As the elder autism students are in 
badly need of educational and be-
havioral services , they have been 
placed in a specialized with con-
densed service in the nutritional 
health aspects , medicinal and nu-
tritional adjustment , behavioral re-
habilitation and the motor psycho-
logical rehabilitation to improve the 
levels of positive interaction with 
others and improve the levels of 
their capabilities to the maximum 
point . 
Ward of Simple Mental Disabili-
ties of Aged People: 
The complex, believing with the im-
portance of expanding the service 
of all categories that are in need of 
services , a new ward has been de-
veloped for the aged mentally dis-
abled people whose ages exceed 
35 years and inflict with suitable 
programs such as Tamkeen Recruit-
ment and Social Program so as to 
find them job opportunities and get 
them trained on –service in addi-
tion to the possibility of providing 
them with suitable vocational train-
ing through the Vocational Training 
Program ( Qader ) and this service is 
considered is the only initiative for 
them throughout the Kingdom.

Developed programs and ad-
vanced health services 
a- Health and treatment services 
b- Support rehabilitation services :
They involve the occupational and 
physical therapy , behavior amend-
ment , speech therapy and commu-
nication disorders , hearing check-
up and sport rehabilitation . 
c- Vocational qualification and 
special education services .
d- Daily self –care services :
These services are supervised by a 
nursing and caregivers team through 
a daily continuous training for stu-
dents on carrying out the self hy-
giene skills. 
e- The various recreational ser-
vices : 
Various recreational internal and 
external services are provided to 
students to ensure for them a happy 
residence inside the center. 
f- Nutritional services ( health nu-
trition ) :
The Dietary Unit in the complex 
provides health diets prepared ac-
cording to an accurate program by 
specialist dieticians served by maxi-
mum degrees of health supervision . 
g- Cleaning and rooms services : 
Cleaning and room services are pro-
vided around- the – clock with laun-
dry and ironing service on daily and 
continuous basis. 
h- Family participation program :
This is carried out through returning 
of the student to his family for three 

days monthly in addition to be vis-
ited by his family once weekly.
i- The center is highly secure 
through :
1- Rapid intervention around- the –
clock.
2- Continuous supervision .
3- Control room equipped with sur-
veillance cameras.

Motor Rehabilitation Center
( Motor Residential Center)
Motor Medical Rehabilitation Cen-
ter with unique designs in all its 
complete details and equipments of 
its utilities in order to suit the cat-
egory of motor disability with all its 
different types .
It provides comprehensive and 
unique services to all age groups in 
high quality led by experienced staff 
working for their welfare.
• All cases of motor disability with 
its different types .
• All types of cerebral palsy , cere-
bral and spinal cord traumas and hy-
drocephalus cases .
• Cases of muscular atrophy and spi-
nal bifida.
• Post – operative rehabilitation .
• Back , joints and disc pains and 
vertebrae friction .
• Playground and muscular injuries , 
rheumatism and bone diseases . 
• Casualties injuries and post-frac-
tures cases .
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Agreements to strengthen the 
level of training and exchange of 
expertise    
The complex administration signed 
many agreements for the purpose of 
enhancing the training level and ex-
change of expertise with a number 
of universities and academic insti-
tutions such as Qassim University 
represented by Deanship of Society 
Service whereas the dean signed an 
agreement of cooperation with the 
complex including the academic su-
pervision of the university over the 
courses and endorsement of train-
ing curricula and cooperation in 
the field of training, endorsement 
of certificates awarded to trainees 
. Another agreement was reached 

with Ru-wad Training Center in the 
field of training and development 
at Onaizah in addition to so many 
training partnerships such as the 
partnership with the Gulf Disability 
Society . 
 2964 trainees benefited  from the 
training center services within the 
three years age of center (males and 
females ) including students of spe-

cial education from the community 
and civil service .
1860 trainees benefited from the 
center’s services since the begin-
ning of its activity until now ( males 
and females ) which qualified them 
to become teachers of special edu-
cation and the center also provides 
continuous training to the existing 
employees for about 420 employees 
( males and females) of the Associa-
tion’s staff. In addition to training of 
a bib group of concerned and spe-
cialist persons in the field of spe-
cial education , care and rehabilita-
tion through holding two training 
courses monthly inside the complex 
equivalent to ( 80 courses ,sympo-
sia, meeting and workshops ).They 
represents the courses organized by 
the association at the centers or par-
ticipated in organizing them or host-
ing them and the center also hosted 
the 1st Conference of Experts on 
Disability and Rehabilitation or-
ganized by the association in 2012 
in collaboration the American YAI 
Network . Participants of lectures 
and workshops reached 536 males 
and females .
Health and Social Care Center ( In-
tellectual Residence ) ( Eiwa’a ) 
Al _ juffali Complex provides an 
integrated health environment an 
actual hospitality in a family situ-
ation to stimulate the capabilities 
and enhance the energies   
Al-Juffali Complex seeks to pro-
vide the best services consistent 
with its human and future  vision 
and mission in managing special-

ized centers through the Center of 
Health and Social Care for Mental 
Disability for our sons of simple 
and medium disabilities subject to 
rehabilitation and training .The en-
vironment of the center has been 
designed to make the center’s envi-
ronment a place for actual hospital-
ity for our sons in family air in order 
to stimulate their capabilities and 
energies and encourage their posi-
tive interaction with each other and 
with the supervising team members 
which deal them as if they are from 
one family and to encourage them 
to communicate with their relatives 
continuously. This center contains 
of equipped  suites with special 
equipments helping the cases to 
get benefit of the regular program 
services such as special education 
programs,vocational qualification 
programs and the support medical 
programs provided by the complex 
whereas the internal residence house 
an integrated program of specialized 
services and daily activities around 
–the –clock for the served catego-
ries through specialized suites for 
each category comprising the fol-
lowing ones : 
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Audio Check-up Unit : 
It is a unit deals with hearing – impaired children at early 
ages in order to rehabilitate the audio remains with them 
through specialized trainings and programs . Those chil-
dren communicate with total language ( sign language 
and the alphabetical finger language and lips language 
)along with using audio facilities to make use of their 
audio remains to enable them to learn and communicate 
with the pronounced and heard language as possible as 
the can before being enrolled at the general schools . 
5- Hearing Check – up Unit : 
This unit deals with doing hearing tests by devices to 
evaluate the percentage of hearing loss of the case and 
identify the treatment programs needed for the case and 
recommendations of the types of hearing aids needed. 
Tools, training and learning curricula of communication 
and language pronunciation skills at the communication 
and strengthening of pronunciation units on groups of 
scientific methodologies in the improvement of these 
skills the most important of which are ( Pix language 
for autism , integrated language for the deaf comprising 
the sign and finger alphabet language and lips language , 
Marathon communication system , training on the vocal 
tone device , training on the fesobich device, the indi-
vidual training on letter articulation and the electronic 
training on lotus programs .
6- Clinics of Behavioral and Family Guidance :
The Psychological Clinic plays a basic mission in the 
service of disabled and their families through highly 
experienced psychologists in dealing with the disabled. 
These clinics provide the following main services: 
1- Diagnose the mental capabilities of all out-patients 
and the persons joined with complex services (Psycho-
metric diagnosis ) on the latest IQ tests internationally 
recognized .
2- Amendment of behavior and that is the service pro-
vided by the psychological team in the complex on all 
cases that suffers from behavioral disorders .
3- Family guidance ; family guidance sessions are con-
ducted for disabled families with the psychologists . 
7- Nutrition Unit :
Health Nutrition Unit has been equipped for the persons 
benefiting from the complex services. It has been well 
staffed with dieticians, cooks waiters . The nutritional 
program is prepared to suit each case with high degree 
of health control. Diets are prepared in the internal 
kitchen of the complex. 
Center of Physical and Occupational Therapy      
The Physical and Occupational Therapy Center provides 
services to the motor disabled according to the latest 
therapeutic methods with the most modern equipments 
to service as much motor disabled as possible with the 
purpose of raising their motor , sensory and functional 
capability level to the maximum degree of self-depen-
dency and independence on doing their daily activities , 
services are provided through two halls for occupational 
and physical therapy well equipped for serving males 
and females with utmost privacy . 
The cases benefiting from the occupational and phys-
ical therapy 
• All cases of cerebral palsy. 
• Muscular atrophy cases.

• Rehabilitation after surgeries.
• Cases of developmental delay.
• Brain and spinal cord injuries.
• Hydrocephalus cases . 
• Back joints and disc pains .
• Playgrounds injuries .
• Muscular injuries.
• Skeleton diseases .
• Casualties injuries .
• Blood clots .
• Post-fracture cases > 
• Rheumatic cases .
• Vertebrae friction .
The treatment programs for the male and female 
sections .
First/ Movement exercises program 
Second/ Thermal treatment program .
Third/ Ultrasonic treatment program.

Fourth/ Cold packs and ice therapy program .
Fifth/ Wax treatment program 
Sixth/ Massage program .
Seventh/ treatment consultation program.
Eighth / Electric treatment program .
Ninth/ Hydrotherpy and mud treatment 
Tenth/ Occupational therapy.
Health club : 
The Health Club provides services of health sport ,phys-
ical fitness , health and nutritional follow-up , sauna and 
steam services , massage and Jacuzzi for all community 
members . 
Around 980 persons benefited from the services of 
Health Club.

Training and Development Center

This center conducts since the establishment of the com-
plex various training programs. For It started with train-
ing the complex employees so as to provide them with 
skills of dealing with disabled. Then the training in the 
complex upgraded gradually . The center contributed 
with getting trained the cadres and provided them with 
scientific and practical experiences so as to work in the 
various fields of special education in addition to families 
of disabled . 
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The vocational workshops in the center  

1- Carpentry workshop (for boys) .
2- Perfumes workshop (for boys) .
3- Handcraft workshop (for boys and girls ) .
4- Landscaping workshop (horticulture)( boys) .
5- Computer laboratory (boys and girls ).
6- Cosmetics workshop ( girls ).
7- Sewing workshop (girls ). 
8- Housekeeping workshop (girls) .
9- Hospitality workshop ( girls ). 
10- Simple office and administrative works ( boys and 
girls ). 
Center of medical and support medical services  
The center of support services which support the pro-
grams of special education and various vocational quali-
fication provided by the complex for the beneficiaries 
such as physical therapy and occupational therapy , 
medical and dental services , pharmacy services , speech 
therapy , psychological rehabilitation and oxygen ther-
apy in addition to every new method contributing to the 
basic rehabilitation and education services provided to 
the disabled and the most important services are as fol-
lows : 
1-The medical clinic and nursing services : 

The medical clinic provides the appropriate services for 
all the beneficiaries and out-patients such as service of 
examination and treatment, health follow up, medical 
evaluation for the purpose of admission and follow up 
of transfer to the specialist clinics and follow up imple-
mentation of therapeutic programs recommended by 
concerned doctors in addition to providing the medical 
support for the emergency cases . Cases are followed 
up by a specialist nursing team appropriately supported 
with all facilities such as emergency rooms at the com-
plex service centers , a pharmacy and an ambulance car .
2- Dental Clinic for the disabled 
An specialized dental clinic has been prepared and 

equipped for dental and medical and surgical cases of 
the disabled and their families well equipped with the 
most modern biomedical devices to suit the unique cir-
cumstances of disability of this service whether the dis-
abled who benefit from the complex services or the out-
patient cases . The service is carried out by a specialist 
dentist in the treatment of disabled with a nursing team .
3- Oxygen treatment 
The oxygen treatment Unit has been well equipped with 
the most modern device of compressed oxygen at Al- 
Juffali Complex in line with studies supporting the im-
portance of this service on the basis of the philosophy of 
treatment with oxygen which restores cells’ vitality and 
stimulates the week cells at the wound spots and forma-
tion of veins and arteries , it also strengthens the im-
munity system through activation of brain immune cells 
and helps in reducing inflammation to improve the flow 
of oxygen to the brain cells leading to the development 
of functional skills of brain cells leading to the reflex of 
positive behavioral responses help in the development 
of the mental as well as sensory skills of the disabled. 
The treatment with compressed  oxygen service is inter-
nationally accredited and recommended as a basic and 
effective treatment for a lot of diseases by (UHMS) , 
(FDA) and (AAUS 4).
4- Speech therapy units : 
Well equipped units with the most modern devices and 
programs that help to improve the language skills . The 
case of speech problem is to be diagnosed and the lan-
guage capabilities to be evaluated to what extent they 
are in need of the programs and services of the unit .
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Autism program: 
This program is meant for the autistic cases for the age 
categories that are elder than 12 years for boys and girls 
. It provides educational and rehabilitation services and 
behavior adjustment programs and psycho-motor reha-
bilitation, functional skills development by using the ap-
plied behavioral analytical curriculum according to the 
individual ABA plan, titch curriculum and pix commu-
nication language.
3- The vocational configuration program: this program 
covers all cases of medium mental disability of age cat-
egories more than 14 years old for boys and girls where 
students receive individual program to develop their 
capabilities, skills and get them configurated for voca-
tional programs.  
4- Intellectual educational program for motor disabled 
: this program covers all cases of motor disability as-
sociated with mental disability or slow of learning their 
age of which are exceeding 12 years , they are provided 
with individual educational services and support medi-
cal rehabilitation services to develop their occupational 
, motor skills and capabilities. 
Qudurat Special Education School: 
Qudurat Special Education School was established in-
cluding the complex utilities in 1432 AH and it was op-
erated in 1433/1434 to serve the children with educa-
tional difficulties who are not able to get benefit from 
the general education services. Due to the increased 
number of people applying for curricula services includ-
ing the general education stage , this school has been es-
tablished to meet such increasing needs and it has been 
licensed by Ministry of Education including the primary 
classes levels from the first primary class up to the six 
primary class under supervision of Education Adminis-
tration – Onaizah Province . 
Center of Training and Vocational Qualification for Per-
sons with Disability (Vocational Qualification – Qader ) 
The philosophy of the program is that for each individ-
ual an energy. If it is directed to some target, the result 
will be that all community individuals including the dis-
abled will become a productive and effective energy and 
this is the role of program in utilizing the energies of 
disabled and transfer them to a suitable skill for a suit-
able job and try to make the disabled to depend on them-
selves in making some revenues meeting their needs and 
achieving the principle of integration in the community 
provided that they must be productive and active . This 
center is considered a specialized one in preparing and 
qualifying the vocational aspects of disabled students ( 
male and Female ) and develop their vocational capa-
bilities after identifying the levels of their capabilities 

and identify their vocational tendencies . The vocational 
qualification section is composed of a group of training 
vocational workshops and productive units and they are 
well equipped to meet the requirements of trainees . 
Stages of vocational qualification in the center  
1- Vocational preamble stage : Evaluate and identify the 
vocational tendencies of students – Present vocational 
preamble programs after identifying the profession on 
which he will be trained according to his capabilities 
and tendencies – he will be trained on the basics of the 
profession selected for him . These services are provid-
ed in coordination with the special education center – 
vocational preamble unit. 
2- Vocational training stage : A direct applied training on 
the profession selected – productive vocational training 

program –training at the vocational workshops so as to 
pick the effect of training – this service has been pro-
vided at the vocational internal and external workshops.
3- Stage of vocational operation and employment – shift 
the effect of training from the center to the local market 
for implementation – find suitable work opportunities 
for them – follow them up at their workplaces to ensure 
their continuity and these services are provided in coor-
dination with Tamkeen social and employment program 
in the complex . 
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Diagnosis and Earlier Detection Center: 

It is one of the association’s centers and considered the 

first and basic step to provide the association’s various 
services to the disabled. The center conducts the com-
prehensive evaluation and diagnosis for the disability 
cases including the psychological, educational , social, 
cognitive and vocational assessments in addition to 
hearing examination and other medical evaluations 
through characterization and classification of them . 
this take place through using the legalized and official 
and non-official diagnostic tests through a multi-disci-
plinary team using the most modern scientific methods 
in the process of evaluation and diagnosis.

The center’s diagnostic services:
1- Detection services and medical evaluation at the Medi-
cal Clinic. 2- Linguistic and articulation assessment and 
diagnostic services linguistic in the Speech Clinic. 3- Ed-
ucational assessment services. 4- Motor and functional 
assessment services and diagnosis of motor injuries and 
physical disabilities. 5-Services of psychometric assess-
ment and diagnosis and determination of the level of in-
telligence through the use of global intelligence tests as 
Stanford test interfaces for intelligent and testing of the 
ITER International smarter. 6- Testing and measuring ser-
vices of hearing. 7- Social assessment services: through 
the study of environmental and social and family condi-
tions of the case and identify the most important social 
and environmental constraints faced by to facilitate add-
ing them to services.
Special Education and Day Care Center
It is a specialized center in providing the special educa-
tion services the most important of which are; training on 
the independent skills , social skills , basic cognitive and 
academic skills such as reading , writing and mathematics 
for kinds of disability.
Facilities of Special Education Center 
The complex provides the center with best facilities so 
that it can achieve the objectives, the facilities are as fol-
lows:-
•The modern syllabuses that is suitable with all catego-
ries of disabilities such as the arabicized Bavaria German 
curriculum and titch autism curriculum and ABA and the 
general education curriculum after modification and the 
individual educational programs for each case. 
•The qualified and specialized cadres in the field of spe-
cial education at the level of post graduate studies. 
• The modern educational means and equipments such as 
the smart board and sensory agitation room.
• The modern tools of measurement, diagnosis and educa-
tional assessment. 
• The support rehabilitation services and programs and 
their requirements of specialized cadres and equipments 
such as : physical therapy services , speech therapy , oc-
cupational therapy..etc 
Center’s programs   
Primary configuration program ; this program deals with 
pre-school slow learning children and those with simple 
disabilities of both boys and girls where they will be 
trained on basic learning skills to upgrade the level of de-
velopmental and academic readiness to join the school. 
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The largest humanitarian                 projects throughout the Kingdom
 is an integrated system of specialized centers

Now this is the center of Sheikh Ali Al-Juf-
fali has become a humanitarian prominent 
entity as the largest humanitarian projects 
throughout the kingdom, meeting all the 
needs and achieving all aspirations of indi-
viduals, medically, psychologically, educa-

tionally, vocationally and socially , it also 
provides integrated group of services for the 
persons  with disabilities, their families and 
community through an integrated system of 
specialized centers as follows
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The largest humanitarian                 projects throughout the Kingdom
Ali Al-Abdullah Al-Juffali Complex for Care and Rehabilitation
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Certainly, with the implementa-
tion of this humanitarian project 
the Onaizah Association for Human 
Services success stories continue, 
which added a significant brick and 
drew a leading step in Qassim Re-
gion through its important projects  
which is considered a real addition 
to the level of services for children 

with special needs, and it reflects 
the reality of its benevolent mission 
inspired by the spirit of Islam and 
its meanings for care and rehabilita-
tion of persons with disabilities, and 
support their families and qualify 
them to be able to deal with them, 
and to help alleviate the suffering of 
those families. It is also working to 

deepen the concept of prevention of 
disability by awareness as an effec-
tive means to reduce- by God’s will-
ing- the likelihood of having a baby 
with disability.. under the motto ( 
we cherish their care .. to light up 
their way).

Humane care...
         lightening the way

We cherish their care .. to light 
up their way
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An official opening
of the new achievement coincides with the holding of the most 
important
consultative meeting to serve the disabled

Onaizah  Association for Human 
Services celebrated on Saturday 
evening XXVII of the month of Ra-
bie awal of the year 1431 AH the 
new achievement and substantial 
humanitarian entity, the  official 
opening of  Sheikh Ali bin Abdullah 
Juffali Complex for Care and Re-
habilitation, which was held under 
the auspices of the generous, Faisal 
Al Qassim ,His Royal Highness 
Prince Faisal bin Bandar bin Abdul 
Aziz, Emir of Qassim Region, in the 
presence of Sheikh Hatim Bin Ali 
Al- Juffali, where this grand open-

ing coincided with a consultative 
meeting cared for disabled services 
in the Kingdom, came under the title 
(The 3rd Consultative Meeting for 
Charitable Societies and Stakehold-
ers of Disabled Services) held at the 
main hall building of the complex 
with participation of more than 100 
prominent specialists in the field of 
disability, care and rehabilitation 
and a number of officials of the as-
sociations, centers and interested in 
the care of people with disabilities, 
representing more than thirty associ-
ations and interested parties with the 

care of the disabled in the Kingdom, 
it was transmitted via the television 
circuit to fully participants of soci-
ety ladies who represent a number of 
associations in the women’s sections 
of this meeting. To underscore the 
importance and work to strengthen 
its ups and access to plague its am-
bitious goals and what has been 
achieved and praise and gratitude be 
to Allah.
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However, with days passing on 
prayers increase for the building 
to get higher and higher to hug the 
sky to be a reality on the ground as 
a precious priceless gift presented 
by Sheikh Ali bin Abdullah Juffali 
for the most valuable categories and 
society in his hometown Onaizah 
through the establishment of this 

project with its size, goals and tech-
nical objectives which is located on 
the road to Madinah with an area 
reaches up to (60,000 m) and an 
area of building roofs reaches about 
(18,000 m) and construction and 
preparation up to (55.000.000)( fifty 
five millions ) in addition to the an-
nual operation expenses paid by the 

Sheikh Ali Al-Juffali office . The 
complex consists of 14 buildings , 
rendering complete services to the 
beneficiaries through its numerous 
units and main blocks and support 
utilities for the sake of looking after 
the sons and daughters in order to 
resume their lives effectively .

The most precious gift presented by 
the son of Onaizah for the most valu-
able segment of community.
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Faisal Al Qassim stressed in his speech that the initiative 
of Sheikh Ali Al-Abdullah Al-Juffali and his sons, by sup-
porting this association by this important center for care 
and rehabilitation, is a matter to be recorded with ink of 
appreciation and gratitude for this constructive work .. The 
work done by fellows members of Board of Directors dur-
ing the short period of association’s age should be appre-
ciated as the work was continuous, accurate and scientifi-
cally sound and clear .. We hope that this association will 
be exemplary of other centers and societies in the region.

Faisal Al- Qassim concluded his speech by saying: I would 
record my appreciation to you, sons of Onaizah , wishing 
you every success. 

From this spot Onaizah Association for Development 
and Human Services launched to place the first blessed 
brick in the strong foundations of this giant project to 
write down the first line of its success to look after its 
newborn child which does not get old but increasingly 
youthful , strong and ambitious whenever it gets elder 
due to true prayers of each suffering mother and father 

in front of the suffering of their disabled son or daugh-
ter but to kneel for God – the Almighty , praising and 
thanking Him for the blessing and benevolent bounty 
and sincere desire of the fact of birth of a great humani-
tarian project caring for persons with disabilities and 
their families and be a source of happiness for them, 
their children and community . 

The fact of a birthday of a new born child which 
does not get old but increasingly youthful, strong and ambitious
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Since nine years ago , particularly at 
evening time of Monday 1/2/1425 
corresponding to 22/3/2004 Onaizah 
Province witnessed a remarkable 
evening titled with loyalty of phi-
lanthropists with its high goals, true 
humanity and blessed directions 
represented by laying the founda-
tion stone for the largest humanitar-
ian project in Qassim Region , that 
was the Complex of Sheikh Ali bin 
Abdullah Al-Jaffali for Care and 
Rehabilitation amidst joyful cer-
emony organized by Onaizah As-
sociation for Development and Hu-
man services under the auspices of 
of HRH Prince Faisal bin Bandar 
bin Abdul Aziz , Emir of Qassim 
Region and the Honorary Chairman 
of the association who supported 

and promoted these human direc-
tions for the service of the most 
valuable segments of our sons and 
daughters with disabilities so as to 
become effective members of their 
community and effective hands for 
the service of their nation , it is a 
good work at good project … in this 
way Faisal Al-qassim asserted the 
same ideas while he was delivering 
his speech on this occasion before 
a great deal of citizens and smiling 
on all faces while he was saying ( 
These events are held to celebrate 
the work of human goodness for 
which I find myself in a position I 
must commend it to everyone who 
contributes and renders offers for 
the nation  .. why not and  our project  
is a good project embraces between 

its flanks when it is  completed, by 
God willing, valuable category of 
our sons whom God enjoined upon 
us that we do our national role to-
wards them properly in participa-
tion  with the state in its quest to 
serve every citizen to be supported 
, sponsored and safe kept .. There 
is no doubt that the enthusiasm that 
I have seen from the brothers, the 
sons of Onaizah Province towards 
the establishment of the association 
for the care of persons with disabili-
ties has moved all of us to think that 
steps to be drawn must be on scien-
tific grounds and in accordance with 
the findings of scientists specialized 
in the field of social care. ..

Faisal Al Qassim
lays the foundation stone for the largest humanitarian project 
in care and rehabilitation:
A good work at good project … the initiative of Sheikh Juffali and his honor-
able sons to serve the most valuable segments of society recorded with an ink of 
appreciation and gratitude for this constructive work.
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A unique partnership and twinning 
vibrant with goodness and humanity 
between Ali Al Juffali family, which 
has  long loved the goodness and 
sought it everywhere and Onaizah 
Association for Human Services 
which has been founded only for  
the solumn purpose which is to 
serve people with a disability.  
A story to tell and explain to be a 
headline in the march of charitable 

work under the title « twining vi-
brant with goodness and giving ar-
teries « whereby, the series of this 
story begins when the Board of 
Directors of the Association paid a 
visit to Sheikh Ali al-Abdullah Al 
Juffali and met with him to discuss 
the partnership anticipated that our 
society was desperately needed and 
long awaited. Thanks be to God, the 
visit yielded giving without borders 
and generous donation of Sheikh Ali 
al-Abdullah Al Juffali to build the 
complex for care and rehabilitation 
that serves all disabled in Qassim 
Region and beyond to spread good-
ness on everyone.

The steps began to accelerate and 
the construction of the complex  has 
been completed till we arrived to the 
year 2009 when Onaizah Associa-
tion for Human Services began its 

humanitarian mandate on the com-
pound through the operation and 
administration and with the material 
and  moral of full support of Sheikh 
Ali Al Juffali and his precious fam-
ily whereby, special concern and 
personal follow were paid to this 
complex showing their keen interest 
in  provision of better humanitarian 
services to people with disability.
Since the initial start , the  first Stra-

tegic Plan was prepared for the com-
plex for five years and carried out. 
Thanks be to God, this implemen-
tation of the plan was not possible 
without the great support and gener-
ous donation of Sheikh Ali Al Juf-
fali and his sons to the project where  
the complex managed at the end of 
2012 to serve over 3000 disabled 
both on the daily scheduled services 
or on the external cases benefiting 
from various medical rehabilitation 
programs.

And here are the fruits of charity 
partnership between Al -Juffali fam-
ily and Onaizah Association for Hu-
man Services were recorded with 
a golden ink. Through the sincere 
intentions, visibility and solumn  
goals the steps have been acceler-
ated until this humanitarian and 
charity  project become the main 

supporter of people with disability 
in the Kingdom and a touch of re-
ality and concrete programs not just 
plans and wishes,  thanks be to God 
the Almighty and thanks to aware-

ness and the sense of humanitarian 
enjoyed by all of those who partici-
pated in this partnership.

These steps and where they exist, 
must be left over from some people 
who deserve thanks and prayers ... 
We ask God the Almighty to Sheikh 
Ali and his sons and his precious 
family a rewarded and sincere 
prayer that makes for their balance 
of good deeds and have ongoing 
charity until God inherits the earth 
and all.

Abdullah Al-Yahya Al-Seleim
Chairman of the Association’s Board 
of Directors

Ali Al Abdullah Al Juffali and Onaizah 
Association for Human Services:
Twining of goodness and vibrant giving 
arteries
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A trail of goodness
Before nine years Faisal Al-Qassim 
had blessed its first steps , placed its 
foundation stone and declared the 
beginning of its construction , com-
mending its directions and objectives 
, stressing that (it is the good work in 
the good project ). Yes , it is a trail of 
the goodness projects trails titled the 
light is from the people of goodness 
and offering ..

on constructing the largest human 
project in ( the developing Qassim 
) which depicted in the project of 
Sheikh Ali Al-Abdullah Al-Juffali for 
Care and Rehabilitation at Onaizah 
to serve the most precious category 
of community , persons with special 
needs , boys and girls …a project with 
its powerful foundations and human 
objectives and its high level of facili-
ties and its complementary system , 
care,rehabilitation,training and edu-
cation under the umbrella of Onaizah 
association for Human Services (Ta-
heel) .

The success was its title as a milestone 
and a clear imprint in the region in the 
meaning of successful partnership in 
the charitable and human work be-
tween the complex and the association 
under the motto ( we get happy if we 
look after them to lighten the way for 
them ). 

From here we are pleased to release 
to you the publication of Al-Intilaqa 
in its exceptional issue to speak about 
Al-Juffali Complex on the three - year  
anniversary on the run of this complex  
as a success story written on the real-
ity ground about a giant human proj-
ect  , hugging the sky to increase with 
the passing of days .
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