
 

    

 

ةوتقنية استخدام الكراسي المتحرك  االندماج  إىل دورةكم ندعو   

ي مالموتقنية استخدام و  االندماجورة د  نبدأ  قريبا 
 
الكراسي المتحركة ف   

ي دورة اإلندماج  
 
نريد منح المهاجرين الفرصة لالندماج أكثر مع كرسيهم المتحرك    المتحركة، والكراسي ف

ا   واإللهام،والمجتمع الذي نعيش فيه. مع زيادة المعرفة والرؤى  
ً
يتم إنشاء الفرص ليعيشوا حياة أكثر نشاط

 واستقاللية. 

ي حياتهم اليومية ويشعرون   والكراسي  االندماج
 
المتحركة هو ألولئك الذين يستخدمون كرسي متحرك يدوي ف

أكثر استقاللية  ا بأنهم يريدون أن يصبحو   

 

ي   
 
ي أكثر عدد ممكن من المواقف. نخوض ف

 
هدفنا هو أن تعطيك الدورة المعرفة واإللهام لزيادة استقالليتك ف

ي تؤثر عليك كمستخدم للكرسي 
ير مهاراتك مع الكرسي المتحرك. خالل الدورة ستقوم بتطو  أهم المواضيع الت 

اء  المتحرك. من خالل ترك الكرسي المتحرك يقوم بمعظم العمل ، يقلل ا  العلوي من الجسم. للجزء   الهث   

ي  
 
تعلم تقنية لطيفة وزد من استقالليتك الجسدية. االستقاللية تزيد من حريتك وتمنحك المزيد من التحكم ف

مية الحياة اليو   

ي المجتمع ، باإلضافة إىل حلول للمشاكل اليومية مثل التسوق ورعاية  
 
.سنتعرف ايضا اىل تقنيات إلحراز تقدم ف

ي نظرة عىل الكراسي المتحركة المتوفرة وأيها مناسب لك واحتياجاتك. نحن نعلم خدمة  
األطفال. مًعا ، نلق 

هل لمقعدك بنفسك. ت أسسي المتحرك. بهذه الطريقة يمكنك إصالح واجراء تعديال الكر   

 

 أجزاء محتوى الدورة 

ي  - البناء والمطابقة
ي تناسبت 

،ما هي الكراسي المتحركة المتاحة والت  ي
ي يجب    واحتياجات 

ما هي البيئة الت 

ي صيانة الكرسي المتحرك
 استخدامها ف 

والعثور عىل التوقيت بي   طاقة الحركة والتحكم    المتحرك،تطوير مهاراتك جنًبا إىل جنب مع الكرسي   -اإلدارة 

ي 
اءيجب أن يقوم الكرسي المتحرك بمعظم العمل الذي يقلل من ا   التوازن،ف  ي  الهث 

الجزء العلوي من الجسم.   ف 

ي تعلم تقنية لطيفة وزد من استقالليتك الجسدية. االستقاللية تزيد من ح
ريتك وتمنحك إمكانية الوصول ف 

 الحياة اليومية. 

وخلق الطاقة للقيام بما تريد  المتحركة،التدريب للحفاظ عىل الحياة كمستخدم للكراسي   - الجسم والصحة  

ي   - البيئة الحضارية
والجرأة عىل تجاوز منطقة   الوصول،وخلق المزيد من إمكانية   المجتمع،تقنيات للتقدم ف 

ي الحياة اليومية 
 الراحة ف 

ن اليومي  وإلهام بعضهم البعض من   واالستلهامحلول للمشاكل اليومية مثل التسوق ورعاية األطفال  - الروتي 

 خالل مشاركة حلولهم اليومية. 

جسدًيا وعقلًيا.   لبيئة،با كونك مستخدًما للكراسي المتحركة يأخذ الطاقة العقلية فيما يتعلق   -لفكريةالعافية ا

ي هذا القسم من الدورة 
نتناول النقد المعتاد ونوفر األدوات الالزمة إلدارة مواردهم العقلية   التدريبية،ف   

اير  البداية:  16.30 -  15.00الساعة   25فثر  

ً ي األسبوع لمدة  عدد المرات: 
أسبوًعا   31مرة واحدة ف   

 المكان 

ي مالمو FIFH القاعة
 ف 

FIFH hallen i Malmö 

ي موعد أقصاه   التسجيل
ي   25ف 

يناير كانون الثات   
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