נהלי קבוצות ריפוי בעיסוק לילד במרכז מ.ט.ר.ה

הורים יקרים,
ברוכים הבאים למרכז מ.ט.ר.ה .
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע ביום ובשעה קבועים למשך  10מפגשים או כמספר התחייבויות מאושרות..
על מנת לאפשר תהליך חיוני ,יש חובה בהתמדה ובהגעה סדירה לכל מפגשים.
הקבוצה תועבר בקבוצות קטנות המבטיחות יחס אישי לכל ילד ,על ידי מרפאות בעיסוק מנוסות ומקצועיות בטיפול בילדים.
 קיימות מגוון קבוצות :קבוצות הכנה לכיתה א' ,קבוצת כתיבה לכיתה ב'/ג' וכד'.
 אנו רואים בכם ההורים שותפים משמעותיים להשגת מטרות הקבוצה עבור ילדכם.
הדרכות להורי הילדים המשתתפים בקבוצה ישולבו בכל מפגש ,ובנוסף יוקדש מפגש פרטני במהלך הקבוצה (לכל משפחה
יוקצבו כ  10דקות מפגש פרטני).
למסמך זה מצורף נספח המבהיר את חשיבות עדכון ההורים בתהליך הטיפול הקבוצתי להצלחת התהליך.
כתובתנו :רחוב דבורה עומר  14חולון.
חניה :מחוץ למתחם (קיימת חניית נכים )
שעות פעילות המרכז:
ימים א-ה  8:00-20:00יום ו 8:00-13:00
קבלת קהל ומענה טלפוני :
בין השעות 20:00- 16:00 ,8:00-13:00
ימי ו 8:00-13:00
דרכי תקשורת עם מזכירות המרכז:
טלפון03-5569693 :
פקס03-5590850 :

מזכירת תחום ריפוי בעיסוק שני שעיה ,אחראית תחום ריפוי בעיסוק ,מייל shanis@reh.co.il :או בפקס
למייל1533-9680450:
לרשותכם עמוד הפייסבוק של מ.ט.ר.ה ואתר מטרה באינטרנט לקבלת מידע והשארת הודעות.



מרכז מ.ט.ר.ה מחויב לסטנדרטים אתיים ומתחייב לשמור על חשאיות רפואית.



באחריות המטופל/הוריו לידע את מרכז מטרה על כל שינוי במצבו הבריאותי.



על ההורים ובאחריותם להישאר במתחם מ.ט.ר.ה במהלך הפעילות.



נוהל שירות נגיש:
כמות המשתתפים

סוג ההנגשה הנדרש

הנדרשים להתאמה זו
תרגום לשפת הסימנים
אפשרות ליצירת קשר עם המרכז במייל /ווטסאפ או פקס
מערכת עזר לשמיעה FN
מערכת ירידה למי הבריכה (מנוף) למטופלי הבריכה
חניה נגישה
תלמיד הורה עם מוגבלות שמיעה שאינם משתמשים במכשיר שמיעה
תלמיד /הורה הזקוק למתורגמן לשפת סימנים
תלמיד/הורה הזקוק לחומר הדרכה כתוב
תלמיד /הורה הזקוק לחומר הדרכה עם פישוט לשוני
תלמיד הורה הזקוק לחומר ההדרכה בכתב ברייל

בברכה,
צוות מרכז מ.ט.ר.ה

קראתי והבנתי את הכתוב במסמך זה.

שם הילד_______________________ :

תאריך________________:

ת.ז __________________

** במקרה של הורים גרושים/פרודים על שני ההורים לחתום על מסמך זה.

שם האב_______________ _______ :

חתימת האב___________________ :

שם האם______________________ :

חתימת האם___________________ :

מייל ליצירת קשר ולשליחת דואר פרסומי____________________________ :

