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 المزيد من المساعدة لألطفال الذين يعانون من الصدمات
 2022 أيلول/سبتمبر 23

 

ستوفر حكومة ألبرتا المزيد من التدريب والتوجيه   نفسية،لدعم األطفال المصابين بصدمات 

 عالج بالمقاطعات. لللموظفي الخطوط األمامية في أربعة مراكز 
 

 Hullألف دوالر مع   370ستعمل شراكة بقيمة   أفضل،مامي على دعم األطفال بشكل لمساعدة موظفي الخط األ 

Services  وNeurosequential Network  موظفي المقاطعة على نموذج العالج العصبي  تدريب على

(NMT سيساعد النهج الُمحسَّن لرعاية .)عاطفياً،على أن يصبحوا أصحاء  للصدمات األطفال الذين تعرضوا  

 ليصبحوا بالغين أصحاء.  تمتعون بالنمو الذي يؤهلهمي و  المدى،جيات التأقلم طويلة استراتي نيتعلموو

 

هو إطار عالجي يستخدم علم األعصاب العملي   Bruce D. Perry، NMTبواسطة الدكتور   NMTتم تطوير  

كدليل ويساعد فريق العمل في الخطوط األمامية على تحديد العالج الفعال من الناحية التنموية لألطفال. ينصب  

 على فهم كيفية تأثير كل من الصدمات والعالقات على نمو جسم وعقل الطفل.  NMTتركيز 

 

 حقائق سريعة 
 

 •Hull Services   ذج عالجثاني من نموالمستوى الالستخدام الوحيد المعتمد  لمركزهو ا  NMT  في

 . NMTفي العالم لديها أعلى مستوى لشهادة  مراكز ال كندا. فقط عدد قليل من

 مكونات رئيسية:   ثالثمن   NMTيتكون    • 

o   تدريب / بناء القدرات لا 

o    التقييم 

o    / التوصية بالمزيج الصحيح من األنشطة والتدخالت التي تتناسب مع احتياجات وقوة األطفال

 الشباب 

 على أربع مراحل خالل السنوات الثالث القادمة:  NMTسيبدأ التدريب على   • 

    oالحكومةة داخل البدء في تدريب المدربين األساسيين والقيادات العالجي -  2022  أيلول/سبتمبر  ،

 . 2024ستمر حتى أواخر عام يس والذي

o   سيدعم المدربون األساسيون   - 2024  األولكانون /إلى ديسمبر 2023 الثاني  تشيرين/نوفمبر

 . NMT روادوالذين سيكونون بمثابة  ،موظفًا إقليميًا آخر   15تدريب 

o    نموذج  روادسيعمل المدربون األساسيون والقيادات العالجية و - 2023نوفمبرNMT وHull 

Services  أسلوباألماكن التي تتبنى " في سويًا لبدء التدريب NMT  ، في الخطوط األمامية "

 بما في ذلك طاقم الخط األمامي في مرافق العالج. 

 هي:  NMTاإلقليمية التي تنفذ   اترم الجامعحمراكز العالج في   • 

o    يلو هيد  ب جامعةشبا رمحمركز العالج في 

o    سيفتون  جامعةرم حمركز العالج في 

o     الك ال بيش  م جامعةحربمركز العالج 

o    ري هاي برا حرم جامعةمركز العالج في 


