
   
 

   

 

 دورة تمهيدية لك كمهاجر من ذوي االحتياجات الخاص ةبوسون ، ستوكهولم

" دورة مقدمة للمشاركين -إنطالقة للجسد والروح. إنها ببساطة تمنح األمل في الحياة".  

دورة تدريبية لك كمهاجر مصاب بإصابة في النخاع الشوكي أو ضعف في القدرة على المشي مع التركيز على فرص أن تصبح   

وزيادة القدرة على ممارسة حياة يومية نشطةستقالل وزيادة اإلحساس باألمن أقوى جسديًا وعقليًا. لزيادة ال  . 

19–كورونا كوفيد     

لمنع انتشار العدوى واتباع توصيات وكالة الصحة العامة السويدية ، سيعيش المشاركون في دورة هذا العام 

الذين أولئك ار جي,انظر ادناه.  مساعدة ، فاتصل بأفراد التصال في  في غرف فردية. إذا كنت بحاجة إلى 

يحتاجون إلى الدعم في الصباح و / أو الروتين المسائي يمكنهم إحضار قريب أو مساعد من الدرجة األولى 

يمكنهم مشاركة الغرفة معه. يقوم الشخص المرافق بتسجيله أدناه ويشارك في الدورة لألقارب المقربين التي 

 .تجري بالتوازي مع الدورة التمهيدية

ألولئك الذين يريدون طرح أسئلة حول كيفية  18.00سبتمبر الساعة  8لمعلومات في سنعقد اجتماًعا رقميا ل

 .عملنا مع سالمة الجميع حول كورونا أثناء الدورة

 

 المحتوى 

بالنسبة لألشخاص الذين عانوا من إصابة في النخاع الشوكي أو إصابة / مرض مشابه ، هناك حاجة كبيرة   

ضهم وكيفية التدريب ليصبحوا أقوى وتطوير تقنيات لزيادة الستقالللكتساب المعرفة حول إصابتهم / مر . 

 :خالل ستة أيام مكثفة تحصل على 

 البقاء في بيئة ملهمة  -

 التعلم من قدوة ماهرة ونشطة ممن لديهم إصابة / مرض مشابه لمرضك  -

 مقدمة ألشكال التمارين التي يمكنك الستمرار بها في المنزل  -

أنشطة الحياة اليوميةتدرب كثيرا على  -   

 المساعدة في تحديد أهداف إقامتك وأهداف للعمل في المنزل -

 رؤية تقدم واضح  -

 محاضرات ومناقشات جماعية حول الموضوعات الحالية التي تهمك مع إصابة الحبل الشوكي  -

إلصابةمصدر إلهام للتدريب المستمر والمعرفة الجديدة حول كيفية عيش حياة جيدة ونشطة بعد ا - . 

 المشاركة مجانية ونحن مسؤولون عن تكاليف اإلقامة والسفر. يتم ترتيب السفر من وإلى الدورة بنفسك 

11:00نوفمبر الساعة  21حتى   12:00نوفمبر الساعة  15: الزمان  

سبتمبر 28: اخر موعد للتسجيل   

 :للتسجيل كمشترك

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID={FCF8C0DB-EB47-4738-82C8-

225054A6D557}  

 :للتسجيل كمساعج او مرافق

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7bFCF8C0DB-EB47-4738-82C8-225054A6D557%7d
https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7bFCF8C0DB-EB47-4738-82C8-225054A6D557%7d


   
 

   

 

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID={870E030C-5DD9-4A98-A7B9-

A4E936A86786}  

  

 :جهات التصال

Tina Toller 0793-48 41 68 tina.toller@rgaktivrehab.se (svenska, english)  

Abdi Ugas 0720-39 49 82 abdirahman.shire@rgaktivrehab.se  (svenska, ,العربية english) 

 

الدورة التمهيدية لمشروع الندماج من خالل طريقة إعادة 

 التأهيل الفعال

 معلومات عملية

الكثير من الوقت في ممارسة  تريد الجمعية ومشروعها لإلندماج إلهام المزيد من اإلستقالل. نقضي في دوراتنا  – اإلستقالل

مية( مثل زيارة المرحاض والتنقالت والنظافة الشخصية. يتأكد قادتنا من حصولك على المساعدة التي تحتاجها في  )نشاط الحياة اليو

الماهر   نفس الوقت الذي يتم تشجيعك فيه على القيام بأكبر قدر ممكن بنفسك بناء على ظروفك. يوجد في الموقع فريق إدارة الموراد 

لهذا المجال, ويريدون تعلم المزيد. نهم في طور الدراسة أوالمختص لدينا والذي يعمل أعضائه غالبا كأخصائيين للعالج الطبيعي أو   

بسبب كورونا, يتم منح المشاركين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الفرصة إلحضار مساعدهم الخاص بالتفاق مع منسق  

 الدورة. 

من الجيد أن تحجز في أقرب وقت ممكن, بغض النظر عما اذا كنت   تحتاج الى ترتيب الرحلة من والى الدورة بنفسك.  – الرحلة

تختار الرحالت الجوية أو القطارات أو خدمة سيارات األجرة. نحن مسؤولون عن نفقات السفر التي تتقدم بطلب للحصول عليها  

 بعد تقديم إيصال.  إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى التصال بمنسق الدورة. 

تلميح- إذا كان لديك تصريح خدمة سفر ساري المفعول في بلدية منزلك ، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تذاكر خارج المقاطعة  

للرحالت المخطط لها إلى موقع آخر. يمكنك أيًضا التقدم بطلب للحصول على خدمة سفر وطنية ، ولكن يجب أن تذكر أنها تتعلق  

 بالترفيه أو األنشطة الترفيهية أو أي حدث  شخصي  آخر.

اإلقامة والوجبات - تشمل الدورة اإلقامة كاملة . بسبب كورونا يعيش الجميع في غرف منفردة. الغرف صديقة لذوي الحتياجات  
 الخاصة ولكن غير معدلة ومهيئة لذوي اإلحتياجات الخاصة . تتوفر أغطية األسّرة والمناشف في الغرف . 

  مرفق الدورة - يتم إجراء دوراتنا التمهيدية في بيئة طبيعية وملهمة في مركز تطوير التحاد الرياضي السويدي

.Bosön Lidingö  في ستوكهولم. 

قم باإلبالغ إذا كنت غير قادر على المشاركة - في حالة وجود عائق ، سيتم اإلبالغ عن ذلك عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف  

 .لمنسقنا في أقرب وقت ممكن. نظًرا ألن عدد األماكن محدود ، يمكن لشخص آخر أن يأتي مكانك.

  ً  .التأمين – الجمعية لألسف ل يمكنها التأمين ضد الحوادث ، لذا قم بمراجعة التأمين الخاص بك. عادة  يكون تأمين منزلك كافيا

 

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b870E030C-5DD9-4A98-A7B9-A4E936A86786%7d
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