
 تقریر الربع الثالث
(یولیو- سبتمبر 2021)

يسعدنا أن نضع بني أياديكم ما تم تحقيقه من أعمال خالل
الفترة املاضية

أخبار إشراق 

بتاریخ مول  غرناطة  في  أیام   6 لمدة  توعویة  حملة  إقامة 

9/8/2021 وذلك بالتزامن مع الیوم الدولي للشباب بمشاركة

5 من شباب إشراق.

للتوعیة العالمي  الشھر  لحملة  إعداًد  ذھني  عصف  ورشة 

باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه - أكتوبر في مقرھا یوم

من مجموعة  الورشة  في  وشارك   ،  28/8/2021 السبت 

من مجموعة  اللقاء  عن  ونتج  والشباب،  والمھتمین  المختصین 

األفكار اإلبداعیة والتطویریة المبتكرة.

منطقة أمانة  مع  بالتعاون  والزھور  الشتالت  غرس  مبادرة 
الریاض، وبمشاركة شباب وشابات إشراق، والمستھدف تشجیر
كل واحد  موقع  على  العمل  یتم  حیث  الریاض  في  مواقع  ستة 

شھر حتى نھایة عام  ٢٠٢١م. 

واحتفاًء باليوم الوطني نظمت الجمعية حملة في حديقة حي الفالح ، يوم السبت 18/9/2021،
اليوم شعار  مشكلة  األزهار  من  شتلة   2000 الـ  يقارب  ما  بزراعة  متطوع   28 فيها  وشارك 

الوطني - هي لنا دار.
 

جانب من احتفال فريق الجمعية باليوم الوطني 91

نحن إشراق، أشرقنا بشمس الوطن ودفئه، صنعنا عناقيد الظل واستظل
أبنائنا واملتطوعني معنا لخير وطن وخير إشراق

االجتماعي التواصل  بمواقع  الحج  موسم  في  حملة 
أمتدت لعشرة أیام من بدایة شھر ذي الحجة.

العمل فریق  قام  الداخلي   المؤسسي  االتصال  برنامج  ضمن 
الوطني المتحف  في  والخط  الكتابة  رحلة  معرض  بزیارة 

بالریاض. 

اجتماعات العمل

عبراالتصال اإلدارة،  مجلس  ألعضاء  الدوري  االجتماع 
یوم الجمعیة  أعمال  ومناقشة  لمتابعة  المرئي 

األربعاء  08/09/2021.

دلیل لمشروع  التأسیسیة  للمرحلة  العلمیة  اللجنة  اجتماع 

إشراق مقر  في  والمعلمات  للمعلمین  الشامل  التربویین 
یوم السبت 18/09/2021.

ضمن مشروع المسح الوطني الضطراب فرط الحركة وتشتت
االنتباه تم إقامة مجموعة تركیز لعینة من المختصین والمعلمین
وتقنین ترجمة  من  األخیرة  النسخ  وتحكیم  لمراجعة  واآلباء 

مقاییس المسح الوطني لالضطراب حضرھا 12 مشارك.

ماذا قدمنا ألبنائنا ؟

برنامج الدعم والعالج

74 حاالت الدعم 
63 باقات العالج

319 جلسات العالج 
185 الحاالت المحولة بخصم

 10 حاالت محولة لمراكز النمو والسلوك 
26 حالة تم توجيهها إلدارة التربية والتعليم
649 حالة تم تقديم التوجيه واإلرشاد لها

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

للتدریب وجھة  مركز  مع  بالتعاون  لألطفال  وأنشطة  برامج 
في الریاض.

برنامج آزر (الجلسات الفردیة عن بعد)

47 حالة من الشباب والفتیات.
4 مختصني بعلم النفس من الكوادر املؤهلة.

60 دقيقة مدة كل جلسة.

برنامج آزر (الجلسات الجماعیة عن بعد والحضوریة)

121 حالة من الشباب والشابات.
4 من الكوادر املؤهلة من األطباء واملختصني بعلم النفس.

ماذا قدمنا لألهالي؟

جلسات تقارب اإلرشادیة (عن بعد)
الجلسات الجماعية

163 مشارك في 15  جلسة.
120 دقيقة مدة كل جلسة

ألھالي االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  ھو  (ما  ورشة 
وعد مركز  مع  بالتعاون  لألھالي  قدمت  االضطراب)  ذوي 

لالستشارات النفسیة حضرھا 23 أسرة .

ماذا قدمنا للتربويني؟

ورش عمل مجانیة بعنوان ( الدلیل اإلرشادي السریري لعالج
االنتباه وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  ذوي  وتشخیص 
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التطوع مع إشراق

الوطنیة المنصة  على  التطوعیة  الفرص  رفع  یتم 
للعمل التطوعي

762 ساعة تطوعیة
127 متطوع التحقوا بالفرص التطوعیة

التبرعات واملنح

للفترة (يوليو - سبتمبر) 2021

تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين "مجانًا"

ونرحب بمساهماتكم معنا
 

انضم معنا وجدد عضویتك تبرع اآلن

View this email in your browser

أنقر ھنا لمشاھدة الفیدیو

http://www.twitter.com/adhdarabia
http://instagram.com/adhdarabia
http://www.adhd.org.sa/
https://twitter.com/adhdarabia/status/1440727173363474439?s=20

