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  نحن
يقع في قلب اليورو ، يمكن الوصول إلى
CRC بسهولة من وسط المدينة ، وذلك

بفضل قرب محطة مترو يورو باالس (الخط
B) ومن تقاطعات الطرق الهامة التي
.تخدمها وسائل النقل العام العديدة

يوظف المركز موظفين من أكثر من 50
مهنيًا ، والذين نسقوا في فرق متعددة
التخصصات ، يوميا من خبرات عمالئنا

 وشغفه

يتكون الفريق المتعدد
:االختصاصات من

أطباء نفسيون أطفال 
أخصائي السمع
علماء النفس

 الأطباء النفسانيون
المعالجون الكالم

المعالجون النفسيون العصبيون
في عصر النمو

الأخصائيين االجتماعيين.ز

يتم اختيار جميع مشغلينا وتدريبهم وتحديثهم
باستمرار ، بهدف التوفيق بين قيم وفلسفة
عمل المركز

www.crc-balbuzie.it

للحصول على معلومات حول االتصال
بخدمة الأمانة من االثنين إلى الجمعة من 8

إلى 20 والسبت من 9 إلى 14 مركز
الموازنة لالبحاث اضطرابات النطق واللغة



لبحث والتدريب

تهدف أنشطة االستعادة والتأهيل الوظيفية
 :إلى ضمان المريض

المركز

CRC Balbuzie هو مركز التخصص العالي
في إعادة تأهيل اضطرابات عصر التطور

حيث ترتبط جودة الخدمات المقدمة ارتباطًا
 وثيًقا بحجم استقبال الشخص

مركز حقوق الطفل هو المركز الوحيد في
إيطاليا المتخصص في عالج التأتأة وواحد
من أوائل المتخصصين في إعادة تأهيل
اضطرابات اللغة والتعلم والوصول إلى

 .النظام الصحي الوطني

 بحث 

يشرف المركز في نشاط بحثي منتظم ،
يدعم علمية النشاط المعاد وصفه لضمان
الجودة. يتم نشر التقدم المحرز من خالل

المشاركة في المؤتمرات والدورات
  التدريبية والمنشورات

تدريب

؛ - ECM مزود مؤهل لتقديم دورات -
تصميم

وتنفيذ الدورات التدريبية والتدريب 
الداخلي للمهنيين والمعلمين وأولياء الأمو
مكان اتفاقية التدريب الجامعي مع: جامعة
Tor" جامعة روما "La Sapienza" روما
vergata" وجامعة روما LUMSA  

أقصى قدر ممكن من استعادة العجز
 المبرز ؛

أفضل نوعية الحياة وإدخالها أو إعادة
  ...تفعيلها

-  خدماتنا

إن اتفاقية حقوق الطفل هي اليوم مركز
التفوق والتكرار في منطقة التسيو ، وال سيما

  فيما يتعلق باالضطرابات التالية

التأتأة

 .اضطراب لغوي محدد
.ضطراب التعلم المحدد
 .اضطراب طيف التوحد
التأخيرات المعرفية
 التأخير النفسي
اضطرابات التنسيق الحركي
اضطرابات نقص االنتباه / فرط النشاط
؛

أمراض الأذن والأنف والحنجرة (الصمم ،
انحراف البلع ، خلل النطق ، القصور
 (الأنبوبي ، القصور البلعومي ، الشق

-  مهمة

المركز


