
Arabiska 

نبذه عن میسا   
 انشطتنا متواجده في و و الیوم تتكون من عده وحدات متخصصه في أنواع مختلفه من االعاقه ۱۹۹٤تأسست میسا عام 

كل من مقاطعة ستكھولم و مالمو و لوند و البلديات و المناطق المحیطه بھا. 

كلمه میسا تعني، تنمیه منھجیة األسلوب، دعم و إسناد للفرديه بإتجاه المجتمع و الحیاة العملیه. میسا  مختصرات حروف 
تقدم أيضاً التدريب على المھارات في أسالیب العمل للمنظمات و البلديات و الشركات. حیث مھام التدريب لدينا متواجده 

في جمیع أنحاء السويد و بلدان الشمال األوروبي األخرى. 
االعاقه.  نحن في میسا نعمل على تبسیط الخطوه للحصول على فرص عمل لألشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفه من

 حقوق اإلنسان

 التخلف العقلي، يعني أن جمیع األشخاص الذين لديھم إعاقات ذھنیة مثل؛(LoS  &   SSL) قانون التشريع في السويد 
 يكون لديھم ألحق في الحصول على دعم خاص. حاالت مشابه للتوحد أو تلف في الدماغ التوحد،

المشاركه في الحیاة العملیه  میسا تقدم الدعم الفردي في العمل حتى يتسنى لجمیع الناس من ذوي االعاقه أعاله 
.على قدم المساواه

 
طريقه عملنا

 يمكن لألشخاص من ذوي االعاقه المشاركه في قانون العمل مع دعم خاص. حیث الحصول على 
 . وظیفه يعطي حاله و احتمالیه الدخول و التواجد في المجتمع حیث العنصر اإلجتماعي مھم جداً

إن كل عمل يحصل علیه الفرد يؤدي إلى الحصول على روتین ثابت و مستمر و ذي فائده اقتصاديه 
و معرفیه في مجاالت الحیاة.

 الشخص الفرديه من الناحیه  مصلحه دعمنا للفرد ننطلق من أسالیبعندما نضع أسس و 
 االجتماعیه و األقتصاديه و عن طريق ذلك نحاول إيجاد وظیفه مطابقه و مناسبه له.

و في حاله نشوء مصاعب في مكان العمل سوف يتواجد دعمنا في متناول الید. جنباً إلى جنب 
مع العمیل و الفرد نقیم بإستمرار الدعم الذي نقدمه، و نقوم برصد التطور و التقدم الذي احرزه 

الفرد. 
i نحن نستخدم إسلوب

و التي تعني الدعم الفردي في العمل. حیث من خالل عالقه أمنه يحصل الشخص على 
الدعم االزم ألداء مھامھم بصوره مستقله قدر اإلمكان، كما في بعض الحاالت يكون الدعم 

 واضحه لتسھیل العمل المراد القیام به. كما في بعض الحاالت تعلیماتعباره عن وضع 
.  زمالئهيكون الدعم موجھاً لغرض مساعده الشخص على العمل بشكل جید مع 
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