
سث اقسا�اف ��ن سثم ا����واة وا�اع�غح غت�ط�ن افش�اد طظ تصعصعط افج�جغئ طظ ا��ض��ج افج�جغئ �طظعب

ا�ص��ط سط� تصعق ا�ظ��ن. و��س��ةئ ذ��، سط� افش�اد اضا��ب ا��س�شئ وا��ع�رات ا�قزطئ �ط�ح�رضئ شغ س�طغئ

ا�اشغغ� ضص�دة و�غج ض��ا�غثغظ. ط�� غسظغ طح�رضاعط ا�ض�ططئ شغ س�طغئ ا�اشغغ� ا���اعثشئ. 

 

ق ُ�سث اقجاة��ئ �عثا ا�اشغغ� س�طغئ ��غ�ئ، وذ�� فظع� �ثاطش ا�اقشً� ضئغ�ًا ت�إ ا��غ�ق وظعع ا�س�صئ وافحث�ص

ا�ثغظ �اس�طض طسعط. ض�ظئ �ة��ئ طئ�درة روا�� شغ �عظج �ثطب افحث�ص ذوي ا�س�صئ شغ جعق ا�س�ض �ظّغئ

���ثروس. شغ ا�عاص�، �ط �ضظ ��غ� ا�ة�سغ�ت ا��ح�رضئ شغ ا��ئ�درة طعا�ئ ���ثش�ع سظ تصعق افحث�ص ذوي

ا�س�صئ. 

 

 

��اظث ا�اعخغ�ت ا�ا��غئ إ�� ا�ثروس ا���ا��دة طظ طئ�درة روا�� شغ �عظج، وا�اغ ظةتئ ��دض ا�اس�ون ا�عبغص ط�

افحث�ص ذوي ا�س�صئ ا�ثغظ �سئعا دورًا صغ�دغً� ر�غ�غً� شغ �ظ�غثع�.

أر�سئ طئ�دئ �اسجغج
دطب افحث�ص ذوي ا�س�صئ
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غظئشغ ا�ا�ضغ� شغ ا�ثطب �خعرة ط�ا��ة، شغ ضض طض�ن وذعال ا�عصئ، ش��صد�غ� ا�اغ ق �سظغ افحث�ص ذوي

ا�س�صئ �حضض طئ�ح�، �سظغعط صئض ضض حغء ض�حث�ص. ظظ�� ذ�� أتغ�ظ�ً، �ث�� ش�ظ ا��عط �ثض� عثا افط�

��جا��ار. افط� ��غ�، غحئ� اعا��م اط�أة أو ح�ب ��قتائ�س ا�ت�اري، غعا�عن ����ع�عع فظ� غع�عط ضئح�

صئض ضض حغء. 

شغ ش�خئ ا�ص�دطئ سظث �ظزغط أظح�ئ، شّض� شغعط ض�حث�ص طظ ذوي ا�س�صئ، وجغضعظعن جسثاء ����ح�رضئ!

ضض ط� سطغ� شسط� عع �د�غظ طتعر طح�رضئ افحث�ص ذوي ا�س�صئ شغ اجا�ا�غةغئ س�ط�، �غج ض�ة�عسئ

ط�اعثشئ، و�ضظ ض�ة�عسئ غةإ �حةغ� طح�رضاع�، ض��ظ��ء سط� جئغض ا��ب�ل. غةإ أق ظظ�� أن افحث�ص

ذوي ا�س�صئ عط أسد�ء ض�ططعن شغ ا��ةا�� وشغ ا��ة�عسئ. شغ �سخ افتغ�ن، و�ثاش� ا�ت��ن، غصعم

�سدظ� ��ت�و�ئ ادط��عط ط� أحث�ص آ��غظ طظ ذوي ا�س�صئ، ط�� غآدي إ�� سج�عط سظ �صغئ ا��ة�عسئ.

وعثا افط� غةّ�د س�طغئ ا�ثطب طظ ضض طسظ�ه! 

1. �تعغض "ق حغء �ظ� �ثوظظ�" �اخئ� "ق حغء �ثوظظ�" 

شغ ا�عاص�، ظ�غض إ�� اقساص�د ��ن ��غ� افحث�ص ذوي ا�س�صئ عط أحث�ص غتا��عن ض�جغ طات�ك أو ا�سخ�

ا�ئغد�ء �طاظّصض. غظاح� عثا اقساص�د سط� ظ��ق واج� شغ ��غ� أظت�ء ا�س��ط، �ضظ� غظئ� شص� طظ ��بغض

ا�ا��سغ.  صث غضعن ا�حس�ر ا�حعغ� ا�ثي غ�بض افحث�ص ذوي ا�س�صئ شغ طسزط ا���اشص ا�س�طئ طدطًق أغًد�. 

����سض، 80٪ طظ ا�س�ص�ت �غ� ط��غئ (ططتع�ئ). وعثا ق غسظغ أظع� ق �ا�طإ اعا��طً� ��خ�ً، وق غ�ضظ

اضاح�شع� إق إذا خ�ح ا�حث� ا��سظغ سظع�. 

ط�ذا ��سض شغ عثه ا�ت��ئ، طظ ا�خسإ أغدً� أن ���ل ا�ة�غ�! ا����ئ عظ� أغدً� ��غ�ئ �ثًا، شض�� ظاس�طض ط�

صدغئ ا�ظعع اق�ا��سغ، ط� سطغ� جعى إ��شئ ا�صدغئ ��ظ ضض س�ض �صثغ�غ تعل ا�س�صئ! جاظثعح ���ا�ضغث

���ظز� إ�� أن اظاح�ر ا�س�صئ شغ ا�س��ط عع 10٪، ش�ظ �غظ 10 طح�رضغظ صث غضعن عظ�ك واتث سط� افصض طظ

ذوي ا�س�صئ. 

    �غ� ط��غعن، و�ضظعط طع�عدون
2. افحث�ص ذوو ا�س�صئ شغ ضض طض�ن! 
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إن دطب افحث�ص ذوي ا�س�صئ شغ طةا�س� أو طظز�ا�/ أظح�ا� �غج �عثه ا�اسصغث!
ق �ع�ث وخ�ئ جت�غئ، و�ضظ إ�غ� 4 طضعظ�ت ُطةّ��ئ ����سض:



ق غض�غ ���ن تدعر افحث�ص ذوي ا�س�صئ! �ض غظئشغ ا�ت�ص سط� �غ�غ� طح�رضاعط ا�ض�ططئ. عثا عع ا�ةجء

افخسإ شغ عثه ا��ص��ئ، فظ� جغضعن طظ ا���اتغض ح�ح ضض حغء شغ �دسئ أج��. ا�ص�سثة ا�ثعئغئ عغ

إدراك أن ضض حث� ش�غث، ضض حث� طثاطش، �ثا طع�� صطظ� أظظ� طا��وون ��غس�ً، شعثا ق غسظغ أن اتاغ����ظ�

عغ ظ��ع�. سط� ا�سضج! ظتظ طا��وون شغ ا�تصعق وا�ت�غ�ت و�عثا غةإ أن ظضعن طةّعجغظ �اغ�غ� طح�رضئ

افحث�ص ذوي ا�س�صئ ���غصئ �تا�م �خعخغئ ضض طظعط. 

�ط و�� صعاسث �اغ�غ� ا��ح�رضئ ا�ض�ططئ �فحث�ص ذوي ا�س�صئ، ق جغ�� "إطض�ظغئ ا�عخعل/ا�ع�عج" وا�اغ

�سظغ إطض�ظغئ وخعل افحث�ص ذوي ا�س�صئ إ�� طض�ن ط�دي أو إ�� ا��سطعط�ت. غا�طإ عثا "ا�ع�عج" وج��ض

وطعارد و�تدغ�ات ضبغ�ة، وعثا غسث دور ا�ثو�ئ ���ثر�ئ افو��. �صثر ط� غاسطص افط� ���ة�غ�، عظ�ك �ثغض سظث

�سّثر إطض�ظغئ ا�عخعل، وعغ ا�ا��غئ�ت ا�اغ�غ�غئ ا��سصع�ئ ا�اغ، ض�� غعتغ اج�ع�، طسصع�ئ! 

3. ا����واة ق �سظغ ا�ظخ�ف

افحث�ص ذوو ا�س�صئ ا�ت�ضغئ: ظسط و�ضظ أغعط؟ �ظ�ا�ض أن ا�حث� غاظصض ��جاثثام ض�جغ طات�ك!

��ضث طظ أن ا��ئظ� غ�ّضظ عثا ا�حث� طظ ا�عخعل إ�غ�، وأن غضعن �� ط�اتغخ طا�تئ �فحث�ص ذوي

ا�س�صئ. شغ ا�ص�سئ، غةإ أن �ضعن ت�غخً� سط� �عشغ� ا����تئ ا�ض�شغئ ا�اغ ���� �عثا ا�حث�

�ت�غئ ا�ت�ضئ، شعع �ظ غئص� ب��اً� شغ طض�ظ� ذعال ا�غعم.

���ظ�ئئ �فحث�ص ذوي ا�س�صئ ا�ئخ�غئ ش��عخش طعط، صط �عخش ا�ص�سئ (ا�تةط وا�حضض وا��عص�،

إ�ت)، وصط �عخش طتاعى ا�خعر (شغ ت�ل و�عد طعاد ط��غئ أو �خ�غئ). ق �صطص إذا ضظئ ��اثثم ا�طعح

ا�عرصغ و�ط �ث�� �اعشغ� ا�عب��ص ���غصئ ��غض (BRAILLE)، شئ�دض ا�اضظع�ع�غ�، غ�ضظ �فحث�ص

ذوي ا�س�صئ ا�ئخ�غئ ا�عخعل إ�غع� إذا ص�ئ ��رج��ع� سئ� ا�ئ�غث ا��ضا�وظغ ط�ئص�ً. ضظ تثرًا، شطغ�ئ

��غ� ��اطب ا�ص�اءة ص�درة سط� ص�اءة طط��ت (PDF) أو �غ�ع�، طظ افشدض �عشغ� ا���اظثات �خغشئ

 .(WORD) طط��ت

���ظ�ئئ �فحث�ص ذوي ا�س�صئ ا���سغئ، �شئ ا�ح�رة أج�جغئ، �ضظع� ق �ض�غ �عتثع�، ���ءة ا�ص�سئ

افع�غئ ذا�ع�. طظ أ�ض ا�ا�ضظ طظ ص�اءة ح�اغ� وج��س�، غتا�ج افحث�ص ذوي ا�س�صئ ا���سغئ أن

�اتثث إ�غعط وأظئ طص��ض �عط وو�ع� ���ة�ععط، وإذا اجاثرت شغ أي وصئ، شطظ غ�ا�غسعا

ج��س�. ش��ظع�غئ، ق داسغ �طخ�اخ، فن �سئغ�ات و�ع� طع�ئ أغد�ً، شاسئغ�ات ا�ع�� عغ ضظئ�ة

ا�خعت ���ظ�ئئ �عط، �ثا سطغ� ا�اتّثث �ع�غ�ة س�دغئ! 

���ظ�ئئ �فحث�ص ذوي ا�س�صئ ا�ثعظغئ، شعط غ�ع�عن، �ع�غ��عط ا�ث�خئ. ا��عط عع أن �اثض� أظعط

ت���ون، وغ�ضظ� ا�اتثث إ�غعط طئ�ح�ة، ��جاثثام ضط��ت ��غ�ئ. ق �اة�عض و�عدعط ��ة�د و�عد

ط�اشص طسعط! 

إذا أ�ثظ� ا�ا��سً� ��غ�ً� ض�ب�ل، ش��غ� ص���ئ �ع� ��تئ سّ�� غ�ضظ �تدغ�ه: 
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��ة�د أن غصثم ا��ح�رضعن أظ��عط ض�حث�ص ذوي إس�صئ، غ�ضظ� ذ�ح جآا�� سطغعط �حضض سطظغ! ق

����عط س�� "غس�ظعن" طظ�، اج��عط �ئ��ذئ "عض �ثغضط أي ذطئ�ت / اتاغ���ت طسّغظئ �اغ�غ� طح�رضاضط؟ "، "

ط� ا�ثي غ�ضظظغ شسط� �ا�غ� طح�رضاضط". 

صث غصعم عآقء افحث�ص �اصثغط ا��سطعط�ت ا���طع�ئ أو صث غ�اظسعن سظ ذ��، إذا حس�ت ��ظعط ق غثئ�وظ�

ضض حغء، شق �اسةض. أسث ا��آال ط�ة أ��ى شغ وصئ طظ�جإ "ظ�غث ا�ا�ضث طظ أظضط ص�درون سط� ا��ح�رضئ

���حضض افطبض. إذا �ط غضظ افط� ضث��، ش�ظضعن جسثاء �اصثغط ضض ا�ا�عغقت ا�قزطئ". ق غع�ث داع �اثوغظ

عثه ا�ة�ض، �ض�ظ ا��ض�ة شغ طث�ذئئ افحث�ص �ظ���عط، ق غع�ث داع �طا�ضغ� سظعط أو ا�ث�ذ ا�ص�ار ظغ��ئ

سظعط، شعط �ئ�اء شغ�� غث� أو��سعط واتاغ����عط! 

 

��ة�د ا�ا�ضغ� شغ افط� جا�عط أن س�طغئ ا�ثطب و�عشغ� �غؤئ طا�تئ ح�ططئ جاخئ� أصض �سصغثًا �ضبغ�!  

ط� �حا�ك شغ� ا�ظص�ط افر�سئ ا��ثضعرة شغ عثه ا�عرصئ عع أق ظ�طإ أ�ثا طظ افحث�ص ذوي ا�س�صئ ا�اشغغ�

أو ا�اضّغش، شصدغئ �ضغغش �غؤاعط عغ ط�آو�غاظ� تا� غا�ظ� �عط ط��رجئ س�دا�عط ا�تغ��غئ سظث ���سطعط

طسع�. 

4. اج�ل! وجغةغئعظ� �ضض ج�ور!

عظ�ك أظعاع إس�ص�ت أ��ى �ط ظظ�صحع� عظ�، وعظ�ك ����ئ� ا�سثغث طظ ا�اعخغ�ت أ��ى ا�اغ ظا��ق �ع�، و�ضظ

ض�� ذض�ظ� ّط�ئص�ً، طظ ا���اتغض ج�د ضض حغء! شضغش ظاخ�ف شغ ت�ل وا�عاظ� طعاصش �غ� طثضعرة أسقه؟

إ�غ� ا����ئ. 


