
ما هي التأتأة؟
مصدر  عن  ,الناتجة  الكالم  تدفق  في  اضطراب  ظاهرة  هي  التأتأة 
يتأتأون  السن  في  البالغين  االشخاص  فسيولوجي عصبي. حوالي ٪1 من 
يعانون  إسرائيل( وحوالي ٪5 من األطفال  )حوالي80,000 شخص في 
جميع  على  تنطبق  االحصائيات  هذه  اللغة-  تطّور  فترة  خالل  التأتأة  من 
اللغات والبلدان والثقافات. الكثير من األشخاص الذين يتأتأون )بالغي السن 
واألطفال على حد سواء(, يعانون من العديد من الصعوبات خالل حياتهم-
واألحكام  االجتماعية  العار  وصمة  عن  رئيسي  بشكل  ناتجة  صعوبات 

المسبقة التي تؤدي إلى التمييز والمعاملة القمعية والمهينة

من هي منظمة أمبي؟
أمبي- منظمة المتأتأين  في إسرائيل- هي منظمة مسجلة غير ربحية. تعمل 
إسرائيل-  في  وعائالتهم  المتأتأين  األشخاص  أهداف  تحقيق  على  المنظمة 

هي بمثابة منزل ومصدر دعم لهم. 
المتأتأين وعائالتهم  األشخاص  المنظمة  بها  تساعد  التي  الطريقة  هذه هي 

في التأقلم مع التأتأة وخلق حياة كاملة ونمو شخصي

رؤية منظمة أمبي - خلق عالم يتفهم التأتأة.
المتأتأون على قيد الحياة فحسب ، بل  التأتأة، لن يبقوا  في عالم يتفهم 
سينموون ، ولن يشعروا بالحاجة إلى إخفاء تأتأتهم ، ولن يسمحوا للتأتأة 

بأن تمنعهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وأحالمهم

اظهار  عن  يتأتأون  الذين  األطفال  يتوقف  لن  التأتأة،  يتفهم  عالم  في 
قوتهم الى المجتمع  ولن يمتنعوا عن المشاركة والقيادة

الذين ال  األشخاص  القيم.  العنصر  المحتوى هو  التأتأة  يتفهم  في عالم 
يتأتأون لن يحكموا على األشخاص الذين يتأتأون فقط بناًء على الطريقة 

التي يتحدثون بها.

نفهم ما  ليست ذات صلة; ألننا جميعًا  التأتأة األساطير  يتفهم  في عالم 
هي التأتأة  ، وفي هذا العالم نستطيع أن نتحدث بصراحة عن التأتأة حتى 

تصبح أمًرا طبيعيًا وليس من المحرمات

كيف تحقق منظمة أمبي رؤيتها؟
زيادة الوعي عن موضوع التأتأة:

الذين  )األشخاص  التأتأة  من  المتأثرين  األشخاص  تقوية  أو  تمكين 
يتأتأون- اآلباء وأفراد األسرة(:

توفّر معلومات موثوقة عن موضوع التأتأة:

الملف الشخصي معية

      ambiemail@gmail.com        02-6491907www.ambi.org.il

األنشطة,  هذه  ضمن  من  تعليمية.  أنشطة  بتنظيم  أمبي  منظمة  تقوم 
وأخصائي  المدارس  وطالب  للمعلمين  محاضرات  يإلقاء  المنظمة  تقوم 

التواصل ومستشاري أولياء األمور وغير ذلك.
تقوم منظمة أمبي بتنظيم فعاليات بمناسبة "اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة" 

،وتقوم أيضا بتنظيم "أسبوع التوعية بالتأتأة" بشكل سنوي

لألشخاص  ومشورة  دعم  وتقدم  معلومات،  خط  أمبي  منظمة  تدير 
المتأتأين ،عائالتهم وعامة الناس.

يقوم ممثلو منظمة أمبي بزيارات منزلية للعائالت ، بهدف تقديم شرح 
عن ماهية التأتأة ، وطرق تعامل ناجحة مع وبالرغم من التأتأة

تدعم المنظمة آباء األطفال الذين يتأتأون من خالل إدارة مجموعة لآلباء 
على موقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك(

في  للعائالت  الدعم  تقدم  التي  "األصدقاء"،  مبادرة  المنظمة  تدير 
المناسبات العائلية لتلك العائالت التي يتواجد فيها شباب يتأتأون.

تقوم منظمة أمبي بتنظيم ورش عمل لألشخاص الذين يتأتأون

تدير منظمة أمبي  أكبر موقع إلكتروني في مجال التأتأة في إسرائيل ، 
حيث  )الفيسبوك(  االجتماعي  التواصل  موقع  على  كذلك صفحة  وتدير 
يمكنك العثور على معلومات حول األحداث ،قصص شخصية ، والكثير 

من المعلومات المهنية حول التأتأة 
مجال  في  متنوعة  مواضيع  في  محاضرات   بتنظيم  أمبي  منظمة  تقوم 

التأتأة 
التأتأة من خالل  المعلومات في مجال  بتوسيع دوائر  أمبي  تقوم منظمة 
في  بما   ، العالم  في  يتأتأون  الذين  األشخاص  منظمات  مع  التواصل 
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