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  بدعم من االتحاد االوروبي، مؤسسة األميرة بسمة تفتتح القسم الخاص باألطفال الذين يعانون من مرض التوحد
  

ة لألطفال ذوي االعاقة، ومؤسسة تم اليوم افتتاح قسم تأهيل وعالج األطفال الذين يعانون من مرض التوحد من قبل مركز االميرة بسم
، إذ تم تجهيز هذا القسم بكامل المعدات الالزمة وتدريب موظفيه ليتمكنوا من تزويد أطفال القدس الشرقية  دياكونيا واالتحاد االوروبي

  . والضفة الغربية بأفضل الخدمات
 

س مركز متميز في يسيقوم بتأ هذا المشروع طموح ألنه ممثل االتحاد األوروبي، السيد جون جات راتر، بأنوخالل حفل االفتتاح قال 
ًمجال التوحد كما يقوم بتوفير الخدمات لألطفال المصابين بالتوحد وعائالتهم، ليس فقط ألهالي القدس الشرقية بل أيضا لسكان الضفة 

للشفقة بل أشخاص ) مادة(قة على أنهم ال يحق التعامل مع األشخاص ذوي اإلعابأنه  الحدث اليوم، نقول بهذا: "أضاف بأنهوالغربية، 
  ."لهم حقوق وقادرين على المطالبة بحقوقهم ويحق لهم الوصول لنفس الفرص

  
  التوحدمرض  الذين يعانون  من القدس الشرقية والضفة الغربيةطفالوتأهيل وتعليم أعلى معالجة  الذي تم انشاءه قسم السيعمل

لقد تمت إعادة بناء هذا القسم وتجهيزه بأفضل المعدات، إذ تم إعداد الغرفة الحسية، وغرفتين للعالج، وصف دراسي وساحة . ذويهمو
ًكما تم التدريب محليا ودوليا على طرق معالجة وتأهيل أطفال التوحد لواحد وعشرين شخصا من  مؤسسة األميرة بسمة من ذوي . للعب ً ً

  .يعي والعالج الوظيفي واألطباء ومعلمي التربية الخاصةاالختصاص في العالج الطب
  

سيعمل المشروع على نقل المعرفة بأساليب العالج والتأهيل بمرض التوحد لخمسة مراكز تأهيل في الضفة الغربية من خالل تدريب 
  .إثنين وثالثين فني عالج

  
أن هناك حاجة ماسة إلنشاء هذا القسم في مدينة القدس : "بسمةدارة مؤسسة األميرة من جهتها قالت السيدة بتي الدجاني  في كلمة إل

ألولئك المصابون به من أطفال كافية حيث يتم تشخيص مرض التوحد في المدينة ولكن لألسف ال تتوفر خدمات عالج وتأهيل 
  ".  ًالقدس، كما يحبذ أن يتم التدريب باستخدام نفس لغة األباء واألمهات وهذا ما نقوم به حاليا
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