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  ما هو مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL؟
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كيف يمكن أن يساعدك مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL؟ 

 من هي الفئات التي يخدمها مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL؟

 - األسر
 - الشباب وصغار البالغين

 - المهنيون الذين يقدمون الدعم للطالب ذوي االحتياجات الخاصة
 - الشركاء الذين يقدمون الدعم للطالب ذوي االحتياجات الخاصة

   والمجتمعات الُممّثلة تمثيال ناقًصا

 ما هي الموارد التي يقدمها مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL؟
 

يتلقى 17.3% من الطالب

خدمات تعليمية لذوي

االحتياجات الخاصة في والية

 (PDE & BSE) بنسلفانيا

info@pealcenter.org 866-950-1040
تلقت 2851 أسرة

 مساعدة فردية

حضر 65705 أسرة

ومهنيين وشباب دورات

 تدريبية

في عام           

 الدورات التدريبية
 
 
 

https://www.pealcenter.org/requesttraining

مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL Center هو منظمة تعمل عىل مستوى الوالية لخدمة األطفال والشباب ذوي اإلعاقة
وأسرهم. ويتمثل هدفها الرئيس في تمكين الشباب وصغار البالغين ذوي اإلعاقة وأسرهم، ودعم المهنيين وتعزيز اإلدماج

وإمكانية الوصول. يعمل مركز PEAL عىل مستوى والية بنسلفانيا، وله مكاتب رئيسية في مدينتي بيتسبرغ وفيالدلفيا،

باإلضافة إىل موظفين في جميع أنحاء والية بنسلفانيا.

يمتلك مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL الخبرات الالزمة لدعم األسر طوال حياة أطفالهم، من الميالد حتى سن 26 عاًما، باإلضافة إىل تقديم

المشورة والدعم للشباب الصغار حتى بلوغهم مرحلة البلوغ.

فيما يلي بعض الخدمات التي يقدمها مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL Center (وجميعها مجانية).

إذا كنت أحد والدي شاب من ذوي اإلعاقة أو أحد أفراد عائلته وتتمنى أن يكون هناك شخص تتحدث معه أو مكان ما لإلجابة عن
أسئلتك، فال حاجة لمزيد من البحث. حيث يعمل فريق موارد األسرة في مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL مع أولياء األمور

واألسر عىل أساس فردي لمساعدتك في معرفة حقوقك وحقوق طفلك. جميع المتخصصين أولياء أمور، ويتمتعون بخبرات

مباشرة في العمل إليجاد حلول تُمكن الطالب من الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم الجيد. 

يمكنك االتصال أو إرسال بريد إلكتروني للحصول عىل مساعدة فردية، وذلك متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية باإلضافة إىل

لغات أخرى حسب الحاجة.

:2020

يقدم مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL دورات تدريبية حول مجموعة متنوعة من المواضيع لكل فئات الجماهير، بما في ذلك األسر والشباب

والمهنيين. ونستضيف حلقات دراسية عبر اإلنترنت مفتوحة لعموم الجمهور، كما نقدم دورات تدريبية متخصصة وتفاعلية مصممة لمجموعات أصغر. 

يمكنك التعرف عىل الدورات التدريبية المتخصصة التي نقدمها وطلب دورة تدريبية لمجموعتك عبر الرابط التالي: 



Transition Discoveries مبادرة 

Families to the MAX شبكة

الرعاية الصحية
 

 الشباب وصغار البالغين
 

يمكنك مشاهدة الحلقات الدراسية المسجّلة عبر اإلنترنت الُمقدمة من مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL عبر

الرابط التالي: 

مشاهدة الحلقات الدراسية الُمسجّلة عبر اإلنترنت ومعرفة الفعاليات القادمة الخاصة بذوي اإلعاقة في 

 والية بنسلفانيا
 

                                                                                https://www.pealcenter.org/webinars
PEAL يمكنك التعرف عىل الدورات التدريبية والفعاليات القادمة الُمقدمة من مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء

https://www.pealcenter.org/events :وشركائنا عبر الرابط التالي

باعتبارها مركًزا للمعلومات الصحية بين األسر، فإن المهمة األساسية لمركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL هي

مساعدة الشباب واألسر عىل اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء استخدامهم منظومات الرعاية الصحية. ونحن نقدم

المساعدات والموارد الفردية التي توفر معلومات واضحة وتعزز الرعاية المنسقة التي تركز عىل األسر وتعتمد عىل

.(CYSHCN) المجتمعات لألطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصة للرعاية الصحية

https://www.pealcenter.org/health-care :اكتشف المزيد عبر هذا الرابط

يقدم مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL خدماته للشباب ذوي اإلعاقة عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات والدورات التدريبية. ويقدم مركز

PEAL دورات تدريبية لتطوير القيادة الشبابية لدعم الشباب ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم، فضالً عن استضافته لفرص التواصل المنتظمة
للشباب فقط. 

 https://www.pealcenter.org/youth-and-young-adults :اكتشف المزيد عبر هذا الرابط

تعّد مبادرة Transition Discoveries بمثابة تعاون بين مركز قيادة وتوعية ودعم اآلباء PEAL ومجموعة واسعة من

الشركاء المجتمعيين لدعم الشباب بشكل شامل في انتقالهم إىل الحياة بعد المدرسة الثانوية وما بعدها. وتعني مبادرة

Transition Discoveries بالشباب مباشرة، فضالً عن خدمة األسر والمهنيين المشاركين في عملية االنتقال هذه. 
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U.S. Administration for) من اإلدارة األمريكية للحياة المجتمعية (1801PABSDD) من خالل المنحة رقم ،(Pennsylvania Developmental Disabilities Council) مدعوم جزئًيا بمنحة من مجلس بنسلفانيا لإلعاقات اإلنمائية Transition Discoveries بيان: مشروع

Community Living) التابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بواشنطن العاصمة، 20201.ويتم تشجيع المنتفعين من المنح الذين ينفذون مشروعات برعاية حكومية عىل التعبير بحرية عن نتائجهم واستنتاجاتهم. وهو ما ال يعني بالضرورة أن تمثل وجهات النظر أو اآلراء
سياسة اإلدارة األمريكية للحياة المجتمعية (ACL) الرسمية.

 FAMILIES TO THE MAX هي شبكة من األفراد والمهنيين وأفراد المجتمع وأسر والية بنسلفانيا التي يتلقى أطفالها خدمات تعليمية لذوي
االحتياجات الخاصة. يشترك أعضاء الشبكة مع المعلمين لرفع التوقعات، وافتراض وجود الكفاءات، وزيادة الفرص للطالب لتحقيق النجاح

في تجربتهم التعليمية وتحقيق االستفادة القصوى من نتائجهم، عالوة عىل رفع الوعي وتمكين األسر من خالل التواصل وحضور الفعاليات

التدريبية والمشاركة في الحلقات الدراسية عبر اإلنترنت. 

https://www.pealcenter.org/families-to-the-max-pennsylvania-statewide-family-network :اكتشف المزيد عبر هذا الرابط


