هل تحتاج إلى دعم في التواصل؟

يتميز قسم ذوي االحتياجات بموقع الويب

هل تعلم
أن...

الخاص بكلية  CASLPOبأنه سهل
االستخدام ومتاح ألي شخص لديه صعوبات في التواصل.

هل اختصاصي السمع أو
معالج لغة التخاطب الخا
ص بك مقيد في السجل العام؟
ابحث عنهم في السجل العام لكلية  CASLPOمن أجل
التيقن من أنهم مسجلين ،ويعملون وف ًقا للمعايير .تجري
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محاسبة اختصاصيي السمع ومعالجي لغة التخاطب
النظاميين في حالة إخفاقهم في تلبية المعايير .إذا كان
لديك أو لدى أي شخص تعرفه مخاوف ألي سبب
بشأن تصرفاتهم وسلوكهم ،يمكنك تقديم شكوى إلى
.CASLPO
كن مطل ًعا .تمتع بالحماية.
ثق في رعايتك.

ثق في رعايتك.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة:

caslpo.com

...هل اختصاصيو السمع
ومعالجو لغة التخاطب
نظاميين؟

يخضع اختصاصيو السمع ومعالجو لغة التخاطب
لتنظيمات كلية اختصاصيي السمع ومعالجي
لغة التخاطب في أونتاريو ( College
of Audiologists and SpeechLanguage Pathologists of
) .Ontario—CASLPOإن اختيار ممارس

أين يمكنني العثور على
اختصاصي سمع أو
معالج لغة تخاطب نظامي؟
يعتبر العثور على اختصاصي سماع أو معالج لغة تخاطب أمرً ا سهالً
باستخدام السجل العام على اإلنترنت الخاص بكلية .CASLPO
ابحث باستخدام المدينة أو الرمز البريدي أو اللغة للعثور على أفضل
ممارس يلبي احتياجاتك .يمكنك اكتشاف ما إذا كانت هناك أي قيود
على الممارس ،أو إذا كانت ممارسته أقل من المعايير .تتيح لك هذه
التفاصيل اتخاذ قرار مدروس والشعور بالثقة في الخدمة التي تتلقاها.

نظامي يعني الشعور بالثقة لحصولك على رعاية
من شخص مؤهل يتبع المعايير ويستمر في
تطوير معرفته ومهاراته .كما أن اختصاصيي
السمع ومعالجي لغة التخاطب يفخرون بالخضوع
للتنظيمات نظرً ا ألنهم يوفرون رعاية جيدة تركز
على المريض.

هل أحتاج إلى إحالة
للعرض على اختصاصي
سمع أو معالج لغة تخاطب؟
ال ،ال يلزم إحالة للعرض على اختصاصي سمع أو معالج لغة
تخاطب ،ويمكنك بسهولة العثور على ممارس في منطقتك باستخدام
السجل العام على اإلنترنت لكلية .CASLPO

كيف أعرف إذا ما كنت بحاجة إلى العرض
على اختصاصي سمع أو اختصاصي لغة
تخاطب؟
تم تدريب هؤالء االختصاصيين للعمل مع األطفال والبالغين وكبار
السن الذين يعانون من صعوبات في التخاطب واللغة والتواصل
واالبتالع والسمع والتوازن و/أو الطنين في األذن .يمكنك معرفة
المزيد حول هذه االضطرابات في موقع ويب  .CASLPOاستخدم
قائمة فحص التقييم الذاتي للسمع والتواصل لمعرفة ما إذا كان لديك
أو لدى شخص تعرفه مشكلة تحتاج إلى تدخل.

