
نبذة عن الجمعية
الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم هي أول جمعية في المملكة العربية السعودية 
منطقة  في  ٢٠١٠م   - ١٤٣١هـ  عام  تأسيسها  تم  وقد  التعلم  صعوبات  ذوي  تخدم 

الرياض.
• تم افتتاح فرع جدة ٢٧ / ١/ ١٤٣٤هـ -٢٠١٢م.

• تم افتتاح فرع المدينة المنورة ٢٩/ ١٠ /١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م.
تقدم خدمات التشخيص والتعليم واالستشارة والتدريب والتوعية لذوي صعوبات 
البرامج  من  العديد  ولديها  التعلم،  لصعوبات  والمختصات  والمختصين  التعلم 

واألنشطة المجتمعية والتعليمية.

الرؤية
أن تكون خدماتنا رائدة، ومتكاملة، وشاملة، في خدمة ذوي صعوبات التعلم.

الرسالة
التعلم من النجاح وتطوير قدراتهم، لُيشاركوا في تنمية  تمكين ذوي صعوبات 

المجتمع، ودعم العمل التشاركي والبرامج الفاعلة مع القطاعات ذات العالقة.

القيم
١- التفرد

- جمعية أهلية خيرية.
- جمعية وحيدة في المملكة العربية السعودية.

٢- خدمة حاالت صعوبات التعلم
- تقييم حاالت صعوبات التعلم وتحديد العالج المناسب.

- ايجاد الطرق واألساليب التي تجعل المجتمع يتفاعل مع أهدافنا.
- دراسة مشكالتهم و تطوير قدراتهم.

- المشاركة في المجتمع بفعالية.

٣- الشراكات المجتمعية
- إجراء الدراسات و البحوث وقياس األداء والتدريب.

- المشاركة في دعم القطاعات التنموية والحكومية والقطاع الخاص.
- إعداد البرامج التي تخدم المجتمع علميا وعمليا وتوعويا.

- التعاون وتبادل الزيارات وتكوين الخبرات والتدريب ونقل التقنية.
٤- الموارد المالية

- إيجاد قنوات للنفقات على الجمعية وضمان تقديم خدماتها بفعالية.
- الدعم المالي للحاالت التي تتطلب ذلك.

- االبتكار وتحفيز الحلول الناجعة.
٥- التطوير وتحسين االداء 

- بناء قواعد معلومات تخدم برامج ومشاريع وأنشطة الجمعية والقطاع التنموي 
والباحثين بشكل عام.

- التعاون وتبادل الزيارات وتكوين الخبرات والتدريب.
- اجراء الدراسات و المسوحات االجتماعية ومؤشرات األداء.

٦- التواصل و التوعية و االعالم
- إبراز هوية الجمعية.

- المشاركة في المنتديات والمهرجانات وورش العمل ومجلة الجمعية ومواقع 
التواصل االجتماعي.

- تنفيذ الجوائز والمكافآت المحفزة للمبدعين.

األهداف
١-  تنمية مهارات وقدرات ذوي صعوبات التعلم.

والبرامج  واألنشطة  واالستشارية  والتشخيصية  التعليمية  الخدمات  تقديم   -٢
الفاعلة.

والمختصين  وأسرهم  التعلم  صعوبات  ذوي  لخدمة  األداء  أساليب  تطوير   -٣
والمختصات.

٤- تعزيز الشراكة االستراتيجية والمجتمعية مع القطاعات والجهات ذات العالقة.
العام  والنفع  االستدامة  يحقق  بما  إيراداتها  استثمار  من  الجمعية  تمكين   -٥

للجمعية.
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النشرة 
التعريفية

خدماتنا
التشخيص            الـتـعـلـيـم           االستشارات

التوعية المجتمعية                التدريب والتطوير 

برامجنا
جـائـزة التميز             رعاية الموهوبين
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SA 6980000501608010028664

w w w . s l d . o r g . s a

@ sldorg

الرياض
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0500741722

المدينة المنورة

0126134045

جدة

برسالة من جوالك
تساهم معنا بدعم وتعليم

ذوي صعوبات التعلم
أرسل رسالة فارغة للرقم

5073 
لجميع شركات االتصاالت
تكلفة الرسالة 10 ريال


