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ها نوادهی که از خابان مشاغلها و صاحی سندروم داون در اختیار خانوادهدر بارهی تازه والدین ما اطالعات و منابع مفیدی را بسته

 دهد.کنند قرار میحمایت می

 

The Lower Mainland Down Syndrome Society  

#481-13320 -78th Ave 

Surrey, BC 

V3W 0H6 
 

www.lmdss.com 

http://www.facebook.com/pages/Lower-Mainland-Down-Syndrome-Society/331362230986 

 

Ph: 604-591-2722 

Fax: 604-591-2730 

Email: info@lmdss.com 

دهد. چنانچه به ئه میزبان ارا 20اطالعات در مورد سندروم داون را به بیش از ( LMDSS) ی سندروم داون لوئِر مِینلَندجامعه

 س حاصل نمایید. تما LMDSSکنید یا انگلیسی زبان مادری شما نیست، لطفًا برای دریافت منابع اضافی با مینصحبت  انگلیسی

 

 

 

http://www.lmdss.com/
http://www.facebook.com/pages/Lower-Mainland-Down-Syndrome-Society/331362230986
mailto:info@lmdss.com
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 تازه والد گرامی:

 

 .گوییمفرزند جدیدتان تبریک میتولد بابت به شما 

 

ه فرد باده منحصر و خانو العاده، به یاد ماندنی و رضایت بخش است. هر پدر، مادربه دنیا آوردن یک کودک اقدامی شجاعانه، خارق

 توان جشن گرفت!متنوع و بسیاری می هایاز راهاست و 

 

، ای خانوادهرف اعض، صبر و حمایت است؛ نه تنها از جانب شما، بلکه از طبرای پدر یا مادر جدید بودن نیاز به پذیرش، عشق

 دوستان و اجتماع.

 

حساسات ایجانات و ها، هواکنشبسیاری  بروزاینکه بشنوید فرزندتان سندروم داون دارد ممکن است شما را متعجب کند و باعث 

احساس  ردرگمی،صبانیت، نگرانی، درماندگی، دغدغه، سترس، ع دچارمثبت و منفی شود. ایرادی ندارد! طبیعیست! ممکن است 

ان و ورد فرزندتعات در مها مهم است. کسب دانش و اطالاحساسات دیگر شوید. اقرار به وجود، و قبول این حستنهایی و یا بسیاری 

 سندروم داون نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

 

ی هنگامی رو ندروم داونسها دو بار تکثیر شوند، ه قرار است تمام کروموزومدر حالی کافتد. بارداری اتفاق می داون درسندروم 

 دکانکوشود، اغلب سه بار تکثیر شود. هر چند که شیوع سندروم داون با افزایش سن مادر بیشتر می 21دهد که کروموزومِ می

، ذهنی و رشدی دارند. تأخیرهای جسمیم داون سال هستند. افراد مبتال به سندرو 35مبتال به این سندروم متعلق به مادران زیر 

ای هیچهکِشَنگ )تونوس( ماها، در کف دست ک خطیک تممکن است شامل چشمان مورب، در این افراد های جسمی ویژگی

ن اغلب ای ها همچنین ممکن است مشکالت پزشکی نیز داشته باشند کهآنپایین، قامت کوتاه و اعضای کوچک صورت شود. 

ها هثل تمام بچاو هم م پذیر هستند. درست است که فرزند شما مبتال به سندروم داون است، ولیقابل کنترل و یا درمان هاعارضه

 ست.ری متفاوت اگیور چشمطهایی که ندارند، به هایی که سندروم داون دارند و چه آنها، چه آنمنحصر به فرد است و با سایر بچه

 
های راهیبانی، ات، پشتی اطالعوالدینی که فرزندشان مبتال به سندروم داون است و با هدف ارائه مشخصاً برای تازهاین دفترچه 

 یجامعهما در  ن است.نیازمند میزان متفاوتی از اطالعات و منابع گوناگو ،، و منابع طراحی شده است. هر پدر یا مادرارتباط

 های جدید مفید واقع شود.دفترچه برای خانوادهامیدواریم که این  (LMDSSسندروم داون لوئِر مِینلَند )

 

 گوییم.تان تبریک میمجدداً به شما بابت عضو جدید خانواده

 

 (LMDSSی سندروم داون لوئِر مِینلَند )جامعه
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 ماجرای یک تازه والد

 

 .قلبش نیست شبیه تنها چیزی که از مادرش به ارث برده صورت
 

 گیرم توی دستم غصه م یادم میره.لش رو میپُولی تا دست تُداره، ی ما سندورم داون بچه
 

 (Sue Robinsی سو رابینز )نوشته
 

ام تونن التی ه هم میافراد شکست خوردشاهدی بر اینکه  ؛بود ل بود. حاصل ازدواج دوم هر دومونخوشگ .به دنیا آوردم وپسرم ر

 .مونی عاشقانهحاصل رابطهنماد امید و شادی بود؛ . پیدا کنن
 

ور طا فشار به تاز چند  که بعد یه نوزادای، بدون هیچ دارویی؛ . بدون هیچ مداخلهخواستم به دنیا اومددقیقاً همون طور که می

ز ا( Mikeیک )ن و مامهم  هاو بین انقباض دید. حتی در آخرین مراحل زایمان ورد و بیرون اومد و پدر و مادرش راطبیعی سُر خ

م رو تکون زدم و سریم، و من هم پوزخند “آدبچه داره به دنیا می” :گفتم چه کار کنیم. مایک مرتب میدونستیفرط هیجان نمی

  بوسیدم.می از هوش بِبَرَدَمها یه موج دیگه از انقباضو عشقم رو قبل از این که  دادممی
 

وابی بود، ف و خوش خی آروم، لطیبود. بچه ساعت بردیمش خونه؛ بدنش یه کوچولو مثل این که یرقان داشته باشه زرد 10بعد از 

گوگولی ، مون بودو ابروهاش هم بلوند بود. جوجه کوچولوی خود کُپه موی ناز وسط سرش. صورت گِردش به من رفته بودبا یه 

 مگولی خودمون. هم من، هم باباش شدید عاشقش شدیم.
 

 خوادیمعلوم بود م ش توی کلینیک تموم شد، دکتر مردد بود.ی دوموقتی چکاپ هفتهولی بعدش کم کم اوضاع رو به تیرگی رفت. 

 یه چیزی بگه.
 

 “قبل از تولد صحبت کردیم؟ یادتون هست که در مورد آزمایش”
 

 م.یا بیاربود. اجازه نداده بودم آزمایش کنن. تصمیمم رو گرفته بودم که تحت هر شرایطی بچه رو به دنآره، یادم 

 

 “مون سندروم داون داره؟کنید بهم بگید بچهدارید سعی می”فس عمیق کشیدم. چشمهاش خیره شدم و یه نبه 
 

صرف وارسی پسرم  نرفته بود؛ بعد از این که کل شب رو( رو یادم Aaronس. روز بعد از تولد هارون )کردن گذشته ساده مرور

اطر این خون هم به و ا یک پیش کشیده بودمبحثش رو با ماقباًل رو توی گوگل سرچ کردم.  “سندروم داون”کرده بودم پا شدم و 

کنه ر میکه فک که به همه چیز بدگمان بودم مسخره م کرده بود. بعدش همون روز از پرستار سالمت عمومی هم پرسیده بودم

 هارون سندروم داون داره یا نه.
 

م هکه هارون  رسیده بود هاش به این نتیجهاهای پها و انگشتی کف دست، ولی بعد از معاینه“بله” :اون هم با مالیمت گفته بود

ا ن نداره. مدروم داوای از سنی دیگههاش هم به باباش رفته؛ فقط همین؛ هیچ نشونهمثل مادرش یه صورت شبیه قلب داره و چشم

 ود.شده ب خیالمون راحتهم به همین خاطر این وحشت رو ته ذهنمون بایگانی کردیم و رفتیم دنبال زندگیمون. آخِیش! 
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ز خواستم ایموجودم  با تمامتونستم بشنوم. ولی وقتی دکتر اسم آزمایش قبل از تولد رو آورد، فهمیدم. صدای تپش قلبم رو می

  زدم.باید همون موقع به مایک زنگ می “میشه اینجا از موبایلم استفاده کنم؟” م مراقبت کنم. گفتم:بچه
 

رو  دن. ولی اینکرهم می کنن؛ یه جورایی، داشتنم میم طوری بود که انگار دارن خفهآد چی به هم گفتیم. مطمئنم صِدایادم نمی

زرگی بد؛ یه بغض آر نمیها اشکم دیادمه که توی همون اتاق معاینه نشستم و به هارون شیر دادم تا مایک اومد. من به این راحتی

 گلوم رو گرفته بود. یادم افتاد نفس بکشم. 
 

، با ل کرده بودش رو بغتوی کالسکه هم نذاشتش. در حالی که پسر ون رو ببره و بده به آزمایشگاه بیمارستان.خواست هارمایک می

از  “ه.نیست چی بش کنم؛ مهم همم مراقبت میمن از بچه” :گفتانگار داشت میرفت. افتخار توی راهروهای بیمارستان راه می

ک اخل، و ماین رفت دخواستم باال بیارم وقتی سوزد چیزی نگفتیم؛ من که میبازوی کوچولوی هارون خون گرفتن. من و مایک زیا

 موندیم.ی تمام منتظر جواب میی اعتراض یه صدایی از خودش در آورد. باید دو هفتهبه نشونههم 
 

ونِ آسم ویخورشید تبرگشتیم خونه. هارون توی صندلی مخصوص ماشینش خوابش برده بود. روز قشنگی بود؛ اواسط آوریل؛ 

باه کترمون اشتیم که ددرخشید. توی بالکن خونه نشستیم و به هارون که خواب بود نگاه کردیم. در این مورد بحث کردچمنزار می

 تجربه بوده؛ حتماً غلط تشخیص داده.کرده؛ بی
 

ه کاتاق خواب  یپنجره از یه هام رو تیز کردم که ببینم چه آهنگیه؛اومد. گوشی اون طرف کوچه مییه ته صدای موسیقی از خونه

ی هست عدود افرادمیکی از  کرد. یه نقصِ کروموزومِی نادر داشت واومد. یه مرد جوون با پدر و مادرش اونجا زندگی میباز بود می

 اون اتاق بود و سالش شده بود؛ توی 20که این مشکل رو دارن و زنده هستن. کسی انتظار نداشت یک سالگی رو رد کنه، ولی 

 کرد.موسیقی پخش میداشت با صدای بلند از پنجره 
 

ه بیه شانس گ اشت آهنمون دهای دوران راهنمایی یادم مونده بود. همسایهباالخره فهمیدم چه آهنگیه. یه آهنگ بود که از رقص
 کرد.( رو پخش میABBA’s Take a Chance on Me) از گروه اَبا من بده

 

ن بهمون گفت داشت وقتین حد و اندازهاندوهی که داشتیم مون سندروم داون داره. اومد. بله، بچه ی آزمایش بعد از دوهفتهنتیجه

 ای که گیرمون اومده همونی نیست که انتظارش رو داشتیم. بچه
 

حاال که  م،یم. بچهال زندگش از پشت ابرها پیدا شد و من تونستم از تخت بیام بیرون و برم دنبولی خورشیدِ امید کم کم سر و کله

 سالشه، بهم اجازه نداد توی اون ناراحتی بمونم.  2
 

پاییزی  رمگ ز این روزاریم و هر دومون رو راه میآروم آروم توی پیادهو با هم  ره جلوآکوچیکش رو می های تپلبه جاش، دست

 ه اسم صداشیم و من بشش رد میونهذاره بیرون ایستاده؛ وقتی از جلوی خم هم که از گروه اَبا آهنگ میبریم. همسایهلذت می

 ا بده.شه. واقعاً که باید گفت یه شانس به مش از خوشحالی باز میکنم، چهرهزنم و باهاش احوال پرسی میمی
 

 ( است.Edmontonسو رابینز ساکن اِدمونتون )
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 (Globe and Mailی )انتشار یافته در روزنامه

 

 به هلند خوش آمدید
 (Emily Kingsleyنگزلی )ی اِمیلی کینوشته

 

ی تجربه چنین شونودکه به افرادی که خ خوانتوصیف کنم؛ می های ناتوان روی بزرگ کردن بچهکه تجربه خواناغلب از من می

 ... این طوریه شون کنم که تصور کنن چه حسی داره.کنن؛ کمک شرکد کمک کنم تا ننداشته خاصی رو

 

-می تاب راهنماکنید. چند تا کریزی میبه ایتالیا برنامهتفریحی  عالی سفر یهکه دارید برای  ل اینهمث ید،دار شید بچهخواوقتی می

 Theکِل آنژ )تندیس داوود، اثر می(؛ The Coliseumدید. کولوسِئوم )تون رو انجام میالعادهفوق ریزیخرید و برنامه

Michelangelo Davidقایق پارویی .)( های وِنیزgondolas in Venice؛ ممکنه چند تا جمله)ی پرکاربرد هم به 

 انگیزه.ایتالیایی یاد بگیرید. کاًل خیلی هیجان

 

فتید. چند اد و راه میکنیع میهاتون رو جمچمدون رسه.ها با اشتیاق انتظار کشیدید، باالخره روز موعود از راه میبعد از اینکه ماه

  “به هلند خوش اومدید.”گه: بهتون می آد وآد. مهماندار میساعت بعد، هواپیما فرود می

 

ده که رزوم این بوآی عمرم همنظورتون چیه، هلند؟ من برای ایتالیا اسم نوشتم. قراره توی ایتالیا باشم. هم” “هلند؟” :گیدشما می

 “برم ایتالیا.

 

 ن و باید هم همون جا بمونید.ی پرواز تغییر کرده. توی هلند فرود اومدهولی برنامه

 

 .سجای دیگه ی. فقط یهآورِ کثیفِ پُر از آفت و قحطی و بیمارن یه جای وحشتناکِ چندشی مهم اینجاست که شما رو نبردهتهنک

 

ه ممکن شید کا میمی آشنبا مردپس باید برید بیرون و کتاب راهنماهای جدید بخرید؛ باید یه زبون کامالً جدید رو هم بلد بشید؛ 

 نبود هیچ وقت ببینید. 

 

ن جا یه مدت او ز این کهتر از ایتالیاس؛ از ایتالیا زرق و برقش کمتره. ولی بعد اس. سرعت زندگی توش پایینفقط یه جای دیگه

د حتی هلنداره؛  گل الله بادی داره؛ هلند بینید که هلند آسیابکنید و میبمونید و به اوضاع مسلط بشید، به اطرافتون نگاه می

 ( داره.Rembrandtنت )رَهنرمندانی مثل رِمب

 

ا جه قدر اون چاین که  شون با آب و تاب در موردشناسید مشغول رفت و آمد به ایتالیا هستن و همهولی تمام افرادی که شما می

 “.م این بودآره، قرار بود منم برم اون جا. برنامه” :گیدی عمرتون میزنن. شما هم بقیهبهشون خوش گذشته حرف می

 

 زرگیه.بخیلی  نِ به اون رویا فقدانه چون نرسیددارکشید هیچ وقِت هیچ وقت دست از سرتون بر نمیمی و دردی که
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از  دا نکنید تاپیرصت فاما اگر زندگیتون رو صرف ماتم گرفتن برای این کنید که نتونستید به ایتالیا برسید، ممکنه هیچ موقع 

 ببرید. هلند لذت و خیلی دوست داشتنیچیزهای خیلی خاص 
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 در مورد سندروم داون یاطالعات
 

ارد. حائز دن وجود های متعددی در مورد افراد مبتال به سندروم داوتصورات ناصحیح، اطالعات منسوخ، کمبود آگاهی و کلیشه

 .میز دهیداشتباه را از حقیقت ت های خود، بستگان و دوستان را باال برده، بتوانید تصوراتدانستهاهمیت است که 

 

 سامد را دربیشترین بافتد و ی بارداری اتفاق میسندروم داون رویدادی طبیعی است که هنگام تکثیر کروموزومی در دوره 

 های ژنتیکی دارد.بین عارضه

 ون دروم دانفردی که س صحبت کردن در موردی پزشکی نیست و سندروم داون، بیماری، ناهنجاری، نقص و یا عارضه

 اشد.بصحیح نمی “دچار است” به سندروم داونو یا  “بردرنج می” از سندروم داونمانند  جمالتیدارد با 

 دارند. از ای رشدیهای گوناگون فراگیری، و تأخیرهخفیف تا متوسط، سبک رای سندروم داون تأخیرهای ادراکیدا افراد 

خط  ک، و یک تبه باال چشمان موربِ رو ای پایین، قامت کوتاه،( ماهیچهکَِشنگ )تونوس نظر فیزیکی، این افراد معموالً

 ین و اعضایم به والدهها های فیزیکی در چنین افرادی بارز هستند، ولی آنها دارند. هر چند که این ویژگیدر کف دست

 وشکی هستند های پزضهها و عارها مستعد برای گرفتن برخی بیماریهای بسیار دارند. آنی خود شباهتخانواده

 های پزشکی دیگر دارند.ها و عارضهتری برای گرفتن برخی بیماریهمچنین در مقابل، شانس پایین

  ها یر بچهانند ساتا تفاوت. این کودکان نیز م وجود داردبین کودکان عادی و کودکان با سندروم داون بیشتر شباهت

و نیز با  د رشد دهندتمامی احساسات، نگرشها و رفتارها را در خوتوانند ها نیز میآننیازمند محبت و پرورش هستند. 

 کنند.سرعت خاص خود بزرگ شده، یاد گرفته، و رشد می

 د. این نماینی میپشتیبان ها سندروم داون داردکانادا وجود دارند و از والدینی که فرزند آن های محلی در سر تا سرگروه

ت ز شما حمایادهند، و  ذی صالح، و منابع ارائه های ارتباط، ارجاع به مَراجعراه توانند به شما اطالعات،ها میگروه

 نمایند.

 نب از جا اجتماعی مثبت هداشتی، محیطی غنی و جاذب، حمایتهای بدارای سندروم داون نیازمند مراقبت کودکان

 گقشی پُر رنپایین ن ارهای مناسب در سنیناتخاذ راه کتحت نظر بودن و موزشِ با کیفیت هستند. خانواده و دوستان، و آ

ها ارتکنند و مهجربه میتسریع و مهمی را  بعد از تولد، کودکان تغییرات ییهای ابتدادر پیشرفت این افراد دارد. در سال

تحت هند. دزایش میهای آتی الزم هستند افهای جسمی، شناختی، زبانی، و اجتماعی خود را که برای پیشرفتو توانایی

رخی از این کند. بها کمک میبه هر چه بیشتر بودنِ این پیشرفت اتخاذ راه کارهای مناسب در سنین پاییننظر بودن و 

 رینات.ا و تمهراه کارها عبارت هستند از: ورزش درمانی، گفتار و زبان درمانی، و کار درمانی از طریق فعالیت
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 مشکالت سالمتیسندروم داون و 
 

راد عادی التر از افیا با ترد داشته باشید که بسامد برخی مشکالت سالمتی در افرادی که سندروم داون دارند ممکن است پایینبه یا

 ل هستند.ل کنترباشد. فهرست برخی از این مشکالت در زیر ارائه شده است. تقریباً تمامی این مشکالت از نظر پزشکی قاب
 

 عدم استواری در مَفصلِ اطلسی محو( ریAAI: Atlantoaxial Instability) 

 ( بازگشت اسیدAcid Reflux) 

 ( ریزش موAlopecia) 

 ( بیماری آلزایمرAlzheimer’s disease) 

 ( اوتیسمAutism) 

 ( بیماری سِلیاکCeliac disease) 

 ( سرطان خون اطفالChildhood leukemia) 

 ( نقص مادرزادی قلبیCongenital heart defect) 

 ( یبوستConstipation) 

 های مهره ترازیناهمC1  وC2 ( کمرMisalignment between the C1 and C2 vertebrae) 

 ( مشکالت شنیداریHearing problems) 

 ای پایینکِشَنگ ماهیچه (Low muscle tone) 

 ( مشکالت تنفسیRespiratory problems) 

 ناهنجاری( های تیروئیدThyroid abnormalities) 

 12مین ب کمبود ویتا (Vitamin B12 deficiency) 

 ( دشواری کنترل وزنWeight management difficulties) 
 

 ها:کتاب
 

 Medical & Surgical Care for Children with Down Syndrome: A Guide for Parents 

edited by: D.C. Van Dyke, M.D., Philip Matheis, M.D., Susan Schoon Eberly, M.A., 

and Janet Williams, R.N., Ph.D. 
 

 محلی دریافت کنید. نمددکاراو یا  (LMDSSی سندروم داون لوئِر مِینلَند )جامعهی توانید از کتابخانهاین کتاب عالی را می

اده ان استفتانوادهخهای زیر جهت اخذ اطالعات صحیح و به روز و منابع مورد نیاز خود و پزشک توانید از وبسایتهمچنین می

 نمایید.
 

http://cdss.ca/resources/health/   

https://www.dsmig.org.uk/  

http://www.ds-health.com/ 

http://www.ndss.org/about-down-syndrome/publications/ 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/developmental-

disabilities/Pages/Children-with-Down-Syndrome-Health-Care-Information-for-

Families.aspx 

www.dsmig.org.uk/information-resources/personal-child-health-record-pchr/ 

www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome/growth-charts.htm/ 

http://cdss.ca/resources/health/
https://www.dsmig.org.uk/
http://www.ds-health.com/
http://www.ds-health.com/
http://www.ndss.org/about-down-syndrome/publications/
http://www.ndss.org/about-down-syndrome/publications/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/developmental-disabilities/Pages/Children-with-Down-Syndrome-Health-Care-Information-for-Families.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/developmental-disabilities/Pages/Children-with-Down-Syndrome-Health-Care-Information-for-Families.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/developmental-disabilities/Pages/Children-with-Down-Syndrome-Health-Care-Information-for-Families.aspx
http://www.dsmig.org.uk/information-resources/personal-child-health-record-pchr/
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 لیستی برای تازه والدین بایدها: چک
 

 و خانواده ) ای وزارت رشد کودکانبا نزدیکترین دفتر منطقهMinistry of Children and Family 

Development (MCFD) تماس بگیرید و تقاضای یک مددکار اجتماعی )(social worker )ها نمایید )به آن

 شود(.( نیز گفته میfacilitatorگر )تسهیل

-supports/data-social-https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family

families-teens-children-for-services-assurance/find-quality-monitoring 
 با برنامه( ی رشد نوزادانInfant Development Program (IDP)در منطقه )ست ی خود تماس گرفته و در لی

 انتظار قرار گیرید.

 کودکی حمایت شدهرشد ی با برنامه (Supported Child Development Programدر منطقه ) ی خود

 و در لیست انتظار قرار گیرید.تماس 

 ی بیمهبرای فرزندتان درخواست شماره( ی اجتماعیSocial Insurance Number (SIN).کنید ) 

 اع دهند.توانند شما را ارجی شما و یا یک کلینیک درمانی مییک دکتر اطفال حاذق بیابید. پزشک خانواده 

 هایی که بابت خدمات پزشکی، فُرجهرسید هزینه( ایrespiteو یا حمایتی پرداخت نموده )زمان پرداخت  اید را تا

 مالیات نگه دارید.

  ی سندروم داون لوئِرجامعهبا ( مِینلَندLMDSS) .برای پشتیبانی تماس بگیرید 

  ِبا یکی از مددکارانLMDSS .مالقات کنید 

 آشنایی در یکی از جلسات ( والدینParent Networking Group شرکت کنید. آشنایی و ارتباط با سایر )فرادی ا

-یا برنامه ها، وودککطریق مدارس، مهد توانید از تواند بسیار مفید واقع شود. میکه فرزندشان سندروم داون دارد می

یبانی ید پشتهای اجتماعی با این قبیل افراد آشنا شوید. همچنین با یک جستجوی ساده در گوگل ممکن است بتوان

 توانید از اینجا شروع کنید:می های ارتباط مختلف بیابید.آنالین و راه

 

Message board: www.downsyn.com 

Chat group: downsyndromecanadianparents@yahoogroups.com 

Blogs: www.kellehampton.com ; https://raisingpaige.wordpress.com/ 

 

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/data-monitoring-quality-assurance/find-services-for-children-teens-families
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/data-monitoring-quality-assurance/find-services-for-children-teens-families
http://www.downsyn.com/
mailto:downsyndromecanadianparents@yahoogroups.com
http://www.kellehamptom.com/
https://raisingpaige.wordpress.com/
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 (The Lower Mainland Down Syndrome Society) ی سندروم داون لوئِر مِینلَندجامعه

 

مند عالقههای ادهتوسط جمعی از والدین و خانو شمسی( 1367-8میالدی ) 1989در سال  ی سندروم داون لوئِر مِینلَندجامعه

های پل اداو کان BCدر سراسر و ( واقع گشته Surrey, BCتأسیس شد. دفتر مرکزی ما در ساری در استان بریتیش کلمبیا )

ی فعالیتمان منه( و نیز اطالعات بیشتری در مورد ما و داMission Statementی مأموریت )داریم. در زیر، بیانیهارتباطی 

 نمایید:مشاهده می

 LMDSSی مأموریتِ بیانیه

 

در جامعه  حد اکمل افراد مبتال به سندروم داون قادرند بهها اعتقاد داریم. اعضای ما بر این باور هستند که ما به فرصت

 ه حقیقتببایست این فرصت در اختیار آنان قرار گیرد تا پتانسیل خود را پرورش دهند. برای فعالیت نمایند و می

 ی سندروم داون لوئِر مِینلَند به دنبال این است که:پیوستن این مأموریت، جامعه

 

 ید؛هایشان اطالعات، پشتیبانی و منابع ارائه نماو خانواده BCندروم داون در به افراد مبتال به س. 1

و ط مرتبعات کنند اطالهایشان حمایت میهایی که از مبتالیان به سندروم داون و خانوادهبرای افراد و سازمان. 2

 سازد؛فراهم منابع 

هادهای ها و نلتهایشان توسط دوم داون و خانوادهی منابِع خاصِ موردِ نیازِ اغلب مبتالیان به سندرواز ارائه. 3

 مرتبط دفاع کند.

 

 :تواند از طرق زیر به شما یاری رساندمی LMDSSبه طور خاص، 

 

 های حمایتی والدیناطالعات در مورد گروه

 

LMDSS ندروم بتال به سمودکان ک هایای از مددکاران را در سر تا سر استان فراهم آورده است که با تازه والدین و خانوادهشبکه

نابع م، آموزش و و تجربه رسانند. این مددکاران، خود نیز والدین چنین کودکانی هستندها یاری میداون مالقات می کنند و به آن

مشارکت  ومددکاران  ا یکی ازبلطفاً در صورت تمایل به گفتگو  باشند.ی اطالعات و کمک به تازه والدین دارا میکافی را برای ارائه

 تماس حاصل فرمایید. LMDSSدر این برنامه، با 

 

 فرهنگ و زبان

 

LMDSS  کنید یا صحبت میسی ی به جز انگلیبه زبان زبان در اختیار دارد. اگر 20اطالعات در مورد سندروم داون را به بیش از

 .ریدبگیتماس  LMDSSانگلیسی زبان مادری شما نیست، لطفاً برای دریافت منابع اضافی با 
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 نوزادان جدید

 

LMDSS ما همچنین به دهد.می ها و صاحبان سایر مشاغل مرتبط ارائهها، بیمارستانهای مخصوص تازه والدین را به خانوادهبسته 

 گوییم. سازی سبدِ نوزاد و حضور در منزل آنان خوش آمد مینوزادان جدید از طریق آماده

 

 های حمایتیگروه

 

LMDSS دکنمایت میحها هاز خانوادیس و مدیریت جلسات آشنایی والدین، گروه جوانان، و گروه آشنایی بزرگساالن از طریق تأس .

 ای نیز حضور داشته باشند.گهگاه ممکن است در این جلسات سخنرانان حرفه

 

 هواداریتحقیق و 

 

LMDSS ورد ماطالعات  وه است تدریس را فراهم آورد ابزارو  الین منابعی از قبیل کتاب، فیلم،هم در محل دفتر و هم به صورت آن

ود دارد. دها نیز وجز سایر نهاادهد. امکان ارجاع شما برای اخذ منابع را در اختیار متقاضیان قرار میهای تحقیقاتی جهت پروژهنیاز 

 .مراجعه نمایید www.lmdss.comتر، لطفاً به سایت ما به آدرس برای دریافت فهرست کامل
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 های مرتبطر سازمانسای
 

 (Bethesda Christian Associationمسیحیان بِِثزدا ) انجمن

 

 اه )به می هر هشنبرشدی؛ جلسات در آخرین سه دارای ناتوانی های کودکان و بزرگساالنگروه حمایتی برای خانواده

 لدرس محآشوند. بعد از ظهر برگزار می 12:30صبح تا  11های جون، جوالی و آگوست( و از ساعت استثنای ماه

جویس  باشد. برای اطالعات بیشتر بامی Mephi’s Place 3260 Gladwin Rd., Abbotsford برگزاری

 تماس بگیرید. 604-850-6604ی به شماره (Joyce Vander Hoek) وَندِر هوک

 

 (British Colombia Association of Community Livingبریتیش کلمبیا ) اجتماعی زندگی انجمن

 

 ( این انجمنBCACL فدراسیونی است ،)ها، گسترش اقدامات، و پیش حمایت از توانایی و از طریق کاشُر که با همکاری

ندگی کودکان، ( و بهبود زCommunity buildingاجتماع سازی ) در پی ها و عدالت اجتماعیحقوق، مسئولیت ردب

کنند تا به ها به شما کمک میآن مددکاران های آنان است.های رشدی و خانوادهمبتال به ناتوانی جوانان و بزرگساالن

شما را یاری  ،نیاز مورد در مسیر دستیابی به خدمات کنید وخود دسترسی پیدا  زندگی محل موجود در اطراف منابع

مراجعه  support-http://www.inclusionbc.org/advocacyبرای اطالعات بیشتر به  حواهند کرد.

 فرمایید.

 
227 6th Street, New Westminster, BC V3L 3A5 

Phone: (604) 777-9100   Toll-free  1119-618-800-1 : تماس رایگان() 

Fax: (604) 777-9394   Email: info@bcacl.org   website: www.bcacl.org 

 

 (Canadian Down Syndrome Societyکانادا ) داون درومی سنجامعه

 

 جامعه( ی سندروم داون کاناداCDSS ) حمایتطالعات، او غیر انتفاعی است که در مورد سندروم داون یک سازمان ملی ،

ها در تمامی مراحل زندگی دین، و خانواده(، والself-advocatesاین جامعه از خودحامیان )دهد. و آموزش ارائه می

 ارای سندرومی دهایکانادای های برابر برای تمامیمأموریت این جامعه حصول اطمینان از وجود فرصت کند.پشتیبانی می

گونه که  م داون آنهای دارای سندرونماید که کاناداییباشد؛ به این معنی که این جامعه اطمینان حاصل میداون می

ات، روز، نشری العات بههای یکسانی با سایر افراد جامعه برخوردار هستند. این جامعه اطشوند و از فرصتباید حمایت می

 تباط است.گروهِ سندروم داون نیز در ار 50تازه والدین ارائه داده، با بیش از  مخصوص هایمنابع، و بسته

 
283 – 5005 Dalhousie Drive N.W. Calgary, AB T3A 5R8 
Phone: (403) 270-8500   Toll-free تماس رایگان()  : 1-800-883-5608 

Fax: (403) 270-8291   Email: info@cdss.ca   website: www.cdss.ca 
 

 

http://www.inclusionbc.org/advocacy-support
mailto:info@bcacl.org
http://www.bcacl.org/
mailto:info@cdss.ca
http://www.cdss.ca/
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 (Down Syndrome Resource Foundationبنیاد منابع سندروم داون )

 

  ای روشن برای افراد مبتال به شمسی( تأسیس شد و هدف آن تضمین آینده 1373-4میالدی ) 1995این بنیاد در سال

 مرتبط، عاتی اطالائهارباشد. ها میآن شناختی و اجتماعی رشد های رشدی از طریق افزایشاتوانیسندروم داون و سایر ن

ر هر دای شناختی، هتوانیدارای سندروم داون یا سایر نا وزشی برای افرادهای آممعتبر، و به موقع در مورد آخرین برنامه

 سنی که باشند، هدف این بنیاد است.

 
1409 Sperling Avenue, Burnaby, BC V5B 4J8 
Phone: (604) 444-3773   Toll-free تماس رایگان()  : 1-888-464-3773 

Fax: (604) 431-9248 Email: info@dsrf.org   website: www.dsrf.org  
 

 (Family Support Institute)ی حمایت از خانواده موسسه

 

 ک عضوِ اشتن یدغیر عادیِ  های است که با شرایطتقویت و حمایت از خانواده استانی با هدف این موسسه یک سازمان

گر یت از یکدیود برای حماموج ها بهترین منبعکه خانوادهاین است  راعتقاد این موسسه بباشند. مواجه می دارایِ ناتوانی

ا بان آشنایی کوزش، و امها اطالعات، آمشود و به خانوادهها اداره میی حمایت از خانواده توسط خانوادهوسسههستند. م

راک را به اشت ین نقاطاقوت خود بپردازند و  طنقا د تا بتوانند در اجتماع به تقویتدهاستان را می سایر افراد در سطح

آزارِ ”ا یش کلمبیها و انزوا در مدارس بریتودکان در مقابل محدودیتبرای اطالعات در مورد محافظت از ک بگذارند.

 را مطالعه نمایید. “(Stop Hurting Kids: Parents Guide) کودکان را متوقف کنید: راهنمای والدین

 
227 6th Street, New Westminster, BC V3L 3A5 

Phone: (604) 540-8374   Toll-free ن(تماس رایگا)  : 1-800-441-5403 

Fax: (604) 540-9374   Email: fsi@fsibc.com   website: www.familysupportbc.com 
 

 (Fraser Valley Down Syndrome Society (FVDSS)ی سندروم داون ِفرِیزِر َولی )جامعه

 

 شب در  9:00تا  7:30ی هر ماه از ساعت شنبهدین را در دومین پنجی مخصوص والاین جامعه جلسات شبانهPlaza 

کند. برای دریافت آخرین اطالعات در ( برگزار میAbbotsfordدر اَبوتسفورد ) Ventura Avenueواقع در  154

مراجعه کنید یا با سیلوی  www.fvdss.orgتوانید به آدرس ها میبندیِ برنامهمورد سخنرانان و یا تغییرات زمان

(Sylvie (Abbotsford)با شماره ) 604-853-5563ی ( یا با جودیJodie (Abbotsford)با شاره ) تلفن 

 استفاده کنید. s.orginfo@fvdsتوانید از پست الکترونیک تماس حاصل نمایید. همچنین می 0769-755-604

 

 

 

 

 

mailto:info@dsrf.org
http://www.dsrf.org/
mailto:fsi@fsibc.com
http://www.familysupportbc.com/
http://www.fvdss.org/
mailto:info@fvdss.org
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 (Ministry of Children and Family Developmentزارت رشد کودکان و خانواده )و
 

 ( این وزارتMCFDمن )دارای نیازهای  ا و خدمات مخصوص کودکان و جوانانهبع مالی الزم برای بسیاری از برنامها

ای رشد سالم کودکان، های این وزارت به هدف ارتقایتنماید. خدمات و حمها را تأمین میهای آنخاص و خانواده

( و primary caregiverاصلی ) مراقب نقشها در ایفای کیفیت زندگی، یاری رساندن به خانواده بیشینه کردن

گردند. جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ارائه شده با کامل در زندگی اجتماعی ارائه می حمایت از مشارکت

 http://www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/index.htm بت کنید و یا بهکار اجتماعی خود صحمدد

 نمایید. مراجعه
 

 (Mom’s Breakاستراحت مادر )
 

 ا در یک مسیرِ مشترک قرار داده است. ها ردارای نیازهای خاص آن کودکان ای مادرانی که بزرگ کردنگروهی است بر

ی هر ماه، شنبهنشینی کنید و لذت ببرید. جلسات سومین پنجتوانید با چنین مادرانی آشنا شوید، چیزی بنوشید، هممی

برای  شوند.( برگزار میAbbotsfordدر ابوتسفورد ) .Immel Stدر  Gourmet Galleryدر  7:00ساعت 

 abbymomsbreak@gmail.com( به آدرس Kulvinder( و کولویندِر )Krissyاطالعات بیشتر به کریسی )

 ایمِیل بفرستید.

 

 (MSA Society for Community Livingبرای زندگی اجتماعی ) MSAی جامعه
 

 جلسات  شد.بادی میها مبتال به ناتوانی رشی از آنهایی است که عضواین جامعه یک گروه حمایتی برای تمام خانواده

ابوتسفورد در  Matsqui Place 30686ظهر در  12:00صبح تا  10:00ی هر ماه از ساعت شنبهدومین سه

(Abbotsford) گردند. با برگزار می( آرلین شَوتِنArlene Schoutenبه شماره ) ر( )دفتر کا 604-556-0681ی

 وبایل( تماس بگیرید.م) 604-855-3140و یا 

 

 (Variety the Children’s Charityی کودکان تنوع )خیریه
 

 ِاین صندوق ( واکنش در شرایط اضطراریEmergency Response Fundبه جهت رفع ) به  هاخانواده مُبرم نیاز

ی راهنما ترین اصلمهمشد. حمایت مالی تأسیس گشت، نیازی که توسط نظام حمایت اجتماعی و پزشکی بر طرف نمی

حساسی الی و امهایی است که به خاطر شرایط پزشکی فرزندشان تحت فشار شدید این صندوق یاری رساندن به خانواده

مال طریق اَع ازدر شرایط گوناگون و ی او سازی نیازهای کودک و خانوادههستند. هدف این صندوق کمک به بر طرف

گیری صمیمرد آن تشرایط هر خانواده به صورت موردی بررسی شده و سریعًا در مواست.  به موقع مالی دلسوزانه و کمک

 ها به آدرس زیر دیدن فرمایید:تماس بگیرید و یا از وبسایت آن 604-320-0505شود. برای جزئیات بیشتر با تلفن می

www.variety.bc.ca توانید به آدرس همچنین میlexa.betson@variety.bc.ca .ایمیل بفرستید 

 

( را در Resources and Websitesها )لطفًا قسمت منابع و وبسایت ،های خاصجهت کسب اطالعات در مورد سایر سازمان

 سایت ما مالحظه فرمایید.

http://www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/index.htm
mailto:abbymomsbreak@gmail.com
mailto:lexa.betson@variety.bc.ca
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 هابرنامه
 

ست اخدمات این  ها وامهی حائز اهمیت در مورد تمامی برنخاص وجود دارد. نکته زهاینیا دارای های متنوعی برای کودکانبرنامه

و را وارد ده و اسم اام نمونکه هیچ گاه بنا را بر این نگذارید که فرد دیگری )مثاًل مددکار اجتماعی یا دکتر( فرزند شما را ثبت 

 ید.ور باشه خود به عهده گیرید و خود نیز پیگیر املیست انتظار کرده است. مسئولیت حمایت از فرزندتان را هموار

 

 (At Home Programی در منزل )برنامه

 

های سالمتی پشتیبانی گردد، از طریق انواع خدمات و( ارائه میMCFDی وزارت رشد کودکان و خانواده )این برنامه که به واسطه

مک کاین ماید. نن کمک میحاد در منزل به والدی هایناتوانی دارای اننگهداری از کودک آورسرسام هایدر پرداخت بخشی از هزینه

 پذیرد:ی اصلی انجام میدر دو حوزه

 

 های فُرجهکمک هزینه( ایRespite Benefits) ی خود انوادهخدهند که برای فرزند و به والدین این امکان را می

 های مناسب مراقبتی را انتخاب نمایند.گزینه

 هکمک هزین( های پزشکیMedical Benefitsبرخی از خدمات و ابزار ) دهند.یالزم و اولیه را پوشش م پزشکی 

 

 برای اطالعات بیشتر یا با مددکار اجتماعی خود صحبت کنید و یا به وبسایت زیر مراجعه نمایید:

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-

women-children/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-

needs/at-home-program 
 

 (Infant Development Programی رشد نوزاد )برنامه

 

 الگی خدمتولد تا سه ست( به کودکانی که تأخیر در رشد دارند و یا ممکن است دچار چنین تأخیری شوند از بَدوِ IDPاین برنامه )

ی تحصیلی آوردهاستدرشد و ین تأثیر مثبتی بر کارهای مناسب از سنین پایدهد که اتخاذ راهتحقیقات نشان می کند.رسانی می

ی به آت زنیا اهشها در ککارها اتخاذ شوند، تأثیر آنبخشد. هر چه زودتر این راهکودکان گذاشته، عملکرد خانواده را بهبود می

ت و تر اسیعسرهای پیش از مدرسه دهد که یادگیری و رشد در سالخدمات تخصصی چشمگیرتر خواهد بود. تحقیقات نشان می

 IDP 52ش کلمبیا ان بریتیبایست در اولین فرصت ممکن آغاز شود تا پیشرفت کودک بهبود یابد. در استکارها میلذا اتخاذ این راه

 شوند.های مختلف در هر منطقه اجرا میوجود دارد که توسط سازمان

 

های رشدی فائق آیند. ودکان ارائه دهند تا بتوانند بر دشواریکنند که انواع خدمات را به کدر کنار والدین تالش می IDPمشاوران 

شی از خدمات ارائه به عنوان بخها در سراسر بریتیش کلمبیا وجود دارند.  IDPمحور است. و خانوادهشرکت در این برنامه داوطلبانه 

کودک  یحمایت شدهی رشد برنامه ها بههمچنین به پیوستن خانواده IDPخاص، مشاورین  نیازهای دارای شده به کودکان

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program


 ی تازه والدینبسته

 

 

Page 17 

 

(Supported Child Development)ایمداخله یمعالجه ی، برنامه ( زودهنگامEarly Intervention Therapy ،)

 نمایند.( نیز بر اساس نیازهای هر کودک کمک میAboriginal Infant Developmentهای رشد نوزادان بومی )و/یا برنامه

 

مراجعه کنید و یا با  http://www.idpofbc.ca/idpbyregion.htmlی خود به سایت ها در منطقههجهت یافتن برنام

ه آیا و جویا شوید کبپرسید ی کار برنامه را نحوهی شما واقع است که در منطقه یمددکار اجتماعی خود صحبت نمایید. از سازمان

این کار را انجام دهید و یا اطمینان  ،به ارجاع احتیاج دارید یا خیر. چنان چه نیاز است نام فرزندتان در لیست انتظار ثبت شود

هایی که حتی در حال انتظار هم در اختیار شما هستند مطلع شوید حاصل نمایید که نام او قبالً ثبت شده است؛ همچنین از گزینه

 ( در آیید(.play groupبه عضویت گروه بازی )توانید )اغلب می

 

 (Respite Careای )مراقبت ُفرجه

 

دار هدهعی ویژه را ا نیازهای امداد کوتاه مدت و موقت به افرادی است که خود مراقبت از فردی در خانواده بای ارائهمراقبت فرجه

ز ور مجانی ای که به طها و سایر افرادخص را برای خانوادههای کوتاه مدت و در زمانی مشها استراحتهستند. این نوع برنامه

داوم آن ترده، موجب ی اصلی مراقبت حمایت کنمایند تا از رابطهریزی میکنند برنامهکودکان دارای تأخیر رشدی مراقبت می

ات به این خدم توانیدمی های زیراز راه آورند.نیز فراهم میای مثبت برای فرد تحت مراقبت ها همچنین تجربهشوند. این برنامه

 دسترسی پیدا کنید:

 

 ارائه شده بواسطهبرنامه( ی ی در منزل، که در فوق به آن اشاره شدMCFD؛ با مددکار اجتماعی خو)د تماس بگیرید 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-

health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-

needs/complex-health-needs/at-home-program/at-home-program-respite-

benefits 
 خدمات بخش خصوصی 

 

ا در ر( Resources and Websitesها )های خاص لطفًا قسمت منابع و وبسایتبرنامهجهت کسب اطالعات در مورد سایر 

 سایت ما مالحظه فرمایید.

 

 (Supported Child Development Programی کودک )ی رشد حمایت شدهبرنامه

 

کند که بتوانند های کودکان نیازمند به حمایتِ بیشتر کمک میای مبتنی بر اجتماع است که به خانواده، برنامه(SCDPاین برنامه )

 inclusive childهای مراقبت از چنین کودکانی در کنار کودکان عادی )دسترسی الزم را به برنامهبر اساس نیاز خانواده، 

care ) 13برای نوجوانان  مناطقکند و در برخی سالگی به کودکان خدمت رسانی می 12باشند. این برنامه از بدو تولد تا  داشته 

تحت دو اصلِ شمول )حضور کودکان عادی و کودکان دارای نیاز خاص  SCDPساله نیز این نوع خدمات فراهم گشته است.  19تا 

 multi-disciplinaryای )کند و از راهبردهای تیمیِ چند رشتهحور فعالیت میمعملکرد خانواده(( و inclusionدر کنار هم )

team approachتواند از طرف سایر ها، این ارجاع میی آنتوانند معرف خود باشند و یا با اجازهجوید. والدین می( بهره می

http://www.idpofbc.ca/idpbyregion.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program/at-home-program-respite-benefits
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program/at-home-program-respite-benefits
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program/at-home-program-respite-benefits
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program/at-home-program-respite-benefits
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عادِی  هایدر محیطبیشتر نیز بتوانند  به حمایتِ نیازمند به منظور این که کودکانِ SCDP ارائه دهندگان خدمات اجتماعی باشد.

( ارائه hands-onریزی، ارزیابی، آموزش، منابع و حمایت عملی )ی برنامهمراقبت از کودکان قرار گیرند، خدمات خود را در زمینه

 دک عبارت هستند از:دهندگان خدمات مراقبت از کوها و ارائهخدمات حمایتی این برنامه برای کودکان، خانوادهدهد. می

 

 برنامه ریزی فردی برای بهبود رشد هر کودک 

 ودکه رشد هر کببه منظور کمک  دهندگان خدمات مراقبت از کودکارائهها و ی اطالعات و آموزش به خانوادهارائه 

 ی منابعی از قبیل کتاب، اسباب بازی و تجهیزات خاصارائه 

 شناسانارجاع به سایر خدمات، مانند درمان (therapists( و متخصصان )specialists) 

 اص در یاز خندارای  کودکان کامل یاز، جهت حصول اطمینان از مشارکتبکارگیری کارمندان بیشتر در جاهای مورد ن

 ها با سایر کودکانفعالیت

 

child-services/supported-cfa.org/programs-http://bc-برای اطالعات بیشتر در مورد این برنامه به سایت 

/development-child-development/supported  و برای پیدا کردنSCDP ی خود به سایت در منطقه

/cfa.org/contact-p://bchtt  .ی با مرکز موجود در منطقهمراجعه نموده، و یا با مددکار اجتماعی خود صحبت نمایید

-ها پرس و جو کنید و مطلع شوید که در صورت وجود لیست انتظار چگونه میی آنخود تماس بگیرید، در مورد چگونگی برنامه

ارجاعات هایی که باید تکمیل کنید، چگونگی درخواست مددکار، و در مورد فرم. همچنین، توانید نام خود را در آن ثبت کنید

(referrals.مورد نیاز اطالعات کسب نمایید ) 

 

 
 

http://bc-cfa.org/programs-services/supported-child-development/supported-child-development/
http://bc-cfa.org/programs-services/supported-child-development/supported-child-development/
http://bc-cfa.org/programs-services/supported-child-development/supported-child-development/
http://bc-cfa.org/contact/
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 مالحظات مالی
 

 (Registered Disability Savings Plan (RDSP)ثبت شده ) نیناتوا اندازپس یبرنامه

 

 www.rdsp.comوبسایت: 

 

 ن نمونه دردنیا اولی ( مخصوص افرادی که در کانادا دارای ناتوانی هستند طراحی شده است. این برنامه که درRDSP)این برنامه 

-ه بر اکثر کمک( دولتی، عالوbond( و اوراق قرضه )grantنوع خود است، بسته به میزان درآمد شما، شامل یک کمک هزینه )

  باشد.انداز بلند مدت میی پسی، و یک برنامههای مالی استان

 

 (Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN)ریزی شده )العمر برنامهی حمایتی مادامشبکه

 

 www.plan.caوبسایت: 

 

داشته  رامش خاطرآناتوان خود را تضمین نمایند و  ی خویشاوندها کمک کند که آیندهاین است که به خانواده  PLANمأموریت

 ه یک زندگیخواهیم همه به یک زندگی خوب دسترسی داشته باشند. و جای تعجب نیست کساده است: می PLANرویای باشند. 

حل زندگی مورزند، بق او عش خوب برای افراد ناتوان با زندگی خوب برای سایر افراد تفاوت چندانی ندارد: خانواده و دوستانی که به

 ها، و توانایی ایفای نقش در جامعه. گیریشخصی، امنیت مالی، شرکت در تصمیم

 

 و( Personal Tax Credits and Medical Expensesهای درمانی )ها )اعتبار مالیاتی شخصی و هزینهمالیات

 (Disability Tax Credit Certificateمدرک اعتبار مالیات ناتوانی )

 

 www.cra.gc.ca/forms  ،www.cra.gc.ca/disability  ،www.cra.gc.ca/benefitsها: یتوبسا

 

اون لوئِر ی سندروم دجامعهست. کنند اعتبارهای مالیاتی فراهم شده اها را بزرگ میکه آن هاییبرای افراد دارای ناتوانی و خانواده

باشد و او در تماس می( Certified General Accountant (CGA)با یک حسابدار عمومی رسمی ) (LMDSSمِینلَند )

به  یریافت بستهدجهت ید. نمات و حسابداری تهیه میی اطالعاتی مالیاهای دارای اعضای ناتوان بستهبه طور ساالنه برای خانواده

 تماس بگیرید. LMDSSروز و یا کسب اطالعات بیشتر با 

 

 نکته:

 

 .رسید خدمات پزشکی را در یک مکان تا زمان پرداخت مالیات نگه دارید 

 ای شما پر ی را برنوعهای متهای مربوط به مالیات، فرمبا پزشک خود به طور مرتب در تماس باشید. وی عالوه بر فرم

 خواهد کرد.

http://www.rdsp.com/
http://www.plan.ca/
http://www.cra.gc.ca/forms
http://www.cra.gc.ca/disability
http://www.cra.gc.ca/benefits
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 راهنمای منابع، گروه سنی از بدو تولد تا یک سالگی
 

 info@lmdss.comها را برای ما به آدرس اند، لطفًا آندر این لیست ذکر نشدهشناسید که منابعی برای والدین میچنانچه 

 بفرستید تا اضافه شوند.

 

 B. C. Centre for Ability, Speech, andدرمانی بریتیش کلمبیا )درمانی، گفتاردرمانی و زبانمرکز توان

Language Therapy ) 

 

 604-451-5511ی دهد. برای اطالعات بیشتر با شمارهسالگی ارائه می 21ناتوان از تولد تا  به افراداین مرکز خدمات خود را 

 مراجعه نمایید.  www.centreforability.bc.caتماس گرفته و یا به سایت 

 

 – Canadian Down Syndrome Societyی سندروم داون کانادا، بروشور تغذیه با شیر مادر )جامعه

Breastfeeding Brochure) 

 

ار را نجام این کاوانایی دهند؛ اما اگر شما میل و تن به نوزاد خود شیر نمیشیردهی به کودکان دارای سندروم داون: تمام مادرا

 دهد:های شیردهی به نوزادان مبتال به سندروم داون را توضیح میدارید، این کتابچه روش

 
http://cdss.ca/wp-content/uploads/2016/05/CDSS-Breastfeeding-a-Baby-With-Down-

Syndrome-ENGLISH.pdf 
 

 (The Centre for Child Development Programی رشد کودک )مرکز برنامه

 

 occupationalرمانی )(، کاردcommunication therapy، ارجاع پزشکی، ارزیابی، ارتباط درمانی )این مرکز

therapy ،دبستانیپیش(، فیزیوتراپی( های تلفیقیintegrated preschoolخدمات روان ،)فراغت درمانی  و شناسی

(recreation therapy )گیری و تیم مهارت غذا خوردن، تیم تجهیزات، تیم گچو خدمات تخصصی از قبیل دهد ارائه می

-نیز فراهم می جهت ساخت و ایجاد تغییر در تجهیزاتاسباب بازی، و یک بخش خدمات فنی  ی قرض تجهیزات وبندی، برنامهآتل

 سازد.

 

 www.centreforchilddevelopment.caتماس بگیرید، یا به  604-458-1361ی برای اطالعات بیشتر با شماره

 مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

mailto:info@lmdss.com
http://www.centreforability.bc.ca/
http://cdss.ca/wp-content/uploads/2016/05/CDSS-Breastfeeding-a-Baby-With-Down-Syndrome-ENGLISH.pdf
http://cdss.ca/wp-content/uploads/2016/05/CDSS-Breastfeeding-a-Baby-With-Down-Syndrome-ENGLISH.pdf
http://www.centreforchilddevelopment.ca/
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 Children’s Medical Equipment Recycling & Loanخدمات قرض و بازیافت تجهیزات پزشکی کودکان )

Services) 

 

 604-709-6685ی برای دریافت کمک در مورد تجهیزاتی که ممکن است مورد نیاز فرزندتان باشد؛ برای اطالعات بیشتر با شماره

 ایمیل بفرستید. pbarrett@redcross.caتماس بگیرید و یا به آدرس 

 

 & Early Interventionگیری، بهداشت عمومی، چیلیوک، بریتیش کلمبیا )ی زودهنگام و پیشمداخله

Prevention – Public Health, Chilliwack, B.C.) 

 

ها؛ برای اطالعات بیشتر لطفاً (، تغذیه، و سالمت دندانaudiologyشناسی )(، شنواییpathologyشناسی )گفتار زبان، آسیب

 دیدن فرمایید و یا با شماره units-health-us/public-http://www.fraserhealth.ca/find/از سایت 

 د.تماس بگیری 1-604-702 -4900تلفن 

 

 (Fraser Valley Child Development Centreمرکز رشد کودک فِرِیزِر وَلی )

 

و  Abbotsford ،Mission ،Agassiz ،Chilliwack ،Hope ،the Fraser Canyonهای ساکن این مرکز به خانواده

 fvcdc.orgکند. وبسایت: مناطق اطراف خدمت رسانی می

 

 ها و مراکز تفریحیپارکجهت  (Leisure Card Accessفراغت )های دسترسی به کارت

 

ین اتوانند ت میی زندگی خود پرس و جو نمایید. افراد نیازمند حمای( واقع در منطقهrecreation centreاز مرکز تفریحی )

مات یگان به خده صورت رای این کارت بتواند با ارائهکند میها را همراهی میبرای کمک آن که کارت را خریداری نمایند و فردی

( نیز برای Moms and Tots) خردساالنمادران و ی شنا به نام ارائه شده دسترسی داشته باشد. گاهی ممکن است یک برنامه

 ماهگی وجود داشته باشد. 18تا  6گروه سنی 

 

 (President’s Choiceانتخاب رئیس جمهور )

 

برای به کمک به کودکانی که از نظر جسمی یا رشدی ناتوان هستند اختصاص دارد.  President’s Choice ی کودکانِخیریه

مراجعه  http://www.presidentschoice.ca/LCLOnline/aboutUsCharity.jsp از جزئیات به وبسایتاطالع 

  نمایید.

 

 

 

 

mailto:pbarrett@redcross.ca
http://www.fraserhealth.ca/find-us/public-health-units/
http://www.presidentschoice.ca/LCLOnline/aboutUsCharity.jsp
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 (Reach Child and Youth Development Society)ریچ  جوانانِکودکان و  رشد یجامعه
 

ها نآهای تا کنون به کودکان و خانواده (شمسی 1337-8)میالدی  1959است که از سال غیر انتفاعی ی یک جامعهجامعه این 

  www.reachdevelopment.org :وبسایت نماید.رسانی میخدمت
 

 ی افراد ناتوان سودمند باشد.برای خانوادهممکن است  (Tax Credit)مالیاتی اعتبار 
 

های کتاب ،معالجه ،(group home)ی گروهی خانهمخارج  ،کشیهای اسبابهزینه، های سفرهزینه ،های پزشکیهزینه

اعتبار مالیاتی  ،(additional person amount)اضافه  ی فردهزینه ،بازسازی منزلهای ساخت یا هزینه ،صوتیموزشی یا آ

قوانین جدید برای اعتبار مالیاتی ، (caregiver and infirm dependents tax credits)ناتوان مراقب و وابستگان 

ی کمک هزینه ،(attendant care expenses)های مراقبت توسط پرستار هزینه، های مراقبت از کودکهزینه ،ناتوانی

وبسایت  بهیا ، تماس گرفته 1-800-959-8281ی اطالعات بیشتر با شماره. برای (home owner grant)صاحب خانه 

www.cra.gc.ca/disability نمایید. مراجعه 
 

 (The Vancouver Sun Children’s Fund)ونکوور  فتابآکودکان صندوق 
 

 .Suite 1, 200 Granville St, Vancouver, B.C :درسآنماید. کمک میصندوق در طول سال به کودکان و جوانان این 

 604-605-2426 :ی تماسشماره
 

 در مورد صندلی ماشیناطالعات 
 

 safety.html-seat-car-ildhttps://www.tc.gc.ca/en/services/road/chاطالعات اولیه به سایت  برای

 مراجعه نمایید.
 

 در مورد شیردهیاطالعات 
 

 :زیر رجوع کنیدسایت به دریافت اطالعات در این مورد برای 
 

https://cdss.ca/wp-content/uploads/2016/05/CDSS-Breastfeeding-a-Baby-With-Down-

syndrome-ENGLISH.pdf  
 

 م داونهای برتر برای کودکان دارای سندرواسباب بازی
 

 :اطالعات در این خصوص به وبسایت زیر مراجعه کنیدکسب  جهت
 

https://www.parents.com/baby/health/down-syndrome/toys-for-babies-with-down-

syndrome/ 
 

 ید.تماس بگیر ی سندروم داون لوئِر مِینلَندجامعهبا  لطفاً، و بیشتر 2برای دریافت منابع در مورد سنین 

http://www.reachdevelopment.org/
http://www.cra.gc.ca/disability
https://www.tc.gc.ca/en/services/road/child-car-seat-safety.html
https://cdss.ca/wp-content/uploads/2016/05/CDSS-Breastfeeding-a-Baby-With-Down-syndrome-ENGLISH.pdf
https://cdss.ca/wp-content/uploads/2016/05/CDSS-Breastfeeding-a-Baby-With-Down-syndrome-ENGLISH.pdf
https://www.parents.com/baby/health/down-syndrome/toys-for-babies-with-down-syndrome/
https://www.parents.com/baby/health/down-syndrome/toys-for-babies-with-down-syndrome/

