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 14الفصل 

 ةوالمدرس الطفاأل رعايةدار ل ِستعداداال

  
ُِأسرأثناء انشغال  ِّاألطفال الصغارلرعاية  أماكن، مجتمعاتالبعض  في  توجد  . عمـلفي ال همَ

ــ ِّالطفــل يــستطيع . ريــاض األطفــال ،لاطفــاأل رعايــة مراكــز ،حــضانات األحيــان أغلــب فــي ىدعُت
ِالــذي ال يحــسن الرؤيــة أو الكفيــف . اآلخــرين األطفــالمــع  لاطفــاأل رعايــة مركــز إلــى ذهب يــأن ُ
ِعمرهــافــي  اآلخــرين األطفــال مثــل مدرســةال حــضرت أنيجــب  ،يــةكافًّســنا  كتــطفلبلغــت  ومتــى ُ .
ِيمكن، ةوناجحالخبرات ممتعة  هذه لجعل  :َأن ُ

 ةالمدرس أو لاطفاأل لرعاية ّستعدت أن كتطفلساعد ت. 

 طفلكل تعدسأن ي لاطفاأل رعايةّأو معلم  مركز ساعدت. 

  

َمساعدة َ َ  ةوالمدرس لاطفاأل رعايةدار ل ّستعدأن ت كتطفل ُ

 األطفال مجموعاتمع  َِّلعبال ّتعلمل 
ــ المدرســة، فــي   ــ قبــل. اآلخــرين األطفــال مــع اًكثيــرك تــطفل لعبَتَس فتــرة  بالمدرســة إلــى باذهال
ِيمكن، طويلة ِلعـبعلـى ال بتـشجيعهامساعدتها في االسـتعداد  كُ َمـساعدبو ن،اآلخـري مـع َّ َ َ  األطفـال ةُ

  .َمعهالعب لعلى ااآلخرين 
  
  
  
 كتطفلكان لدى  إذا  

مع  لعبخبرة في ال
 بدأ ت أنَقبل األصدقاء

ِستجد ،هاميتعل َ  منأنه  َ
تكوين صداقات  ّالسهل

َّجديدة بمجرد التحاقها  ُ
.المدرسةب

 ـــ  مُّتعلل
  مدرسةالأو  رعايةالهي دار  ما
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 ّللتعر مبنـى دارف على َ
المدرسةرعاية أو ال

 حـدثي مـا فهم تال َقدف ،اًّسن األكبر األطفال مع الوقت من الكثيرضي تق ال كتطفلكانت  إذا  
 األطفـالهـو الطريقـة التـي يعلـم بهـا  المدرسةعن  قصصسماع  ألنالمدرسة  أو رعايةدار ال في

َربمـــا. عنهـــا َّ  أنِحـــسن الرؤيـــة ُتي ال تـــ أو الة الكفيفـــةِّالطفلـــ ىخـــشت ُ
ّلعدة اتهعائل عن ًةبعيد ُكونت َلمساعدتها .ً أيضاساعات ِ َ َ  فهم على ُ

 :المدرسةأو  رعايةلادار 

 
  

 
  
  
  
 

  
 

 
 
 

اطلب مـن طفـل أكبـر 
لعبــــــــــــــة"تمثيــــــــــــــل ًّســــــــــــــنا 

 .كتمع طفل" مدرسةال

عرف أَلن  لكين
. هناكًأحدا 

 .ون وحديُكَأَسو

، ّستكونني صداقات جديدة
 القصص نيََوستسمع

 .وقتّتتمتعني بالو

بعضبـــــــــــــــــأخبرهـــــــــــــــــا   
داراألشـــــياء المثيـــــرة عـــــن 

 .رعاية أو المدرسةال

ّاآلن أنا املعلم ".جيم "ههذ. ةَ

ِيومهـا األول مـن المدرسـة إذا زارت المدرسـة قبـل ذلـكفـي راحـة بمزيـد مـن الك تـطفلستشعر   
َوتعلمت كيف  ّ ّحاول زيارة ومقابلة المعل. وحدهاّتتنقل فيها َ ََ ََ ُ  .نيخراآلطفال في غياب األم َ

هذا سيكون و
ُدعنا حناول الذهاب من  .ة نبيل، يامقعدك

 . إىل البابِكمقعد
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َمساعدة َ َ    كتطفللعلى االستعداد  المدرسة ُ

 ََلمساعدة  كتطفل فهم على ّالمعلم َُ
واثـق  غيـر ُكـون يَقد ُال يحسنون الرؤيةالذين  أو األطفال المكفوفين مع عمللم ي الذي ّمعلمال  
 مـن العديـد وهنـاك آخـر، شـخص أي مـن كتـطفلعـن  أكثـر عـرفتأنـت  .كتـطفلطريقة تعلـيم  من

ِيمكــن التــي األشــياء ِتطلــع عليهــا   أنُ ُّالتحــدث ُتريــد َقــد التــي شــياءهــذه بعــض األ. ّالمعلــمُ َ  مــع هــاعن َ
 :ّالمعلم

 هاوقدرات طفلتك مهارات عن ّالمعلم خبرأ. 
 ةبسهول المدرسةفي  ّتحركعلى ال طفلتك َساعدُي كيف ّلمعلمل وضح. 
 ـــ إذا ـــ طفلتـــك تكان ـــ ستطيع أنت ـــيالت ِيمكـــن مـــااشـــرح  ،ًرى قل ـــراه   أنُ ـــ َوكيـــفت طفلتـــك  ستعملت

 .َبصرها
 أن يجـــب  لـــذا، الوجـــه اتتعبيـــر أو اإليمـــاءات ُرؤيـــة ستطيعتـــ ال طفلتـــكَّأن  ّالمعلـــم )هّنبـــ (ّذكـــر

 .بالفموامر تكون األ
 طفلتكتواجه  تحديات ّأي ناقش. 
 ّيؤثر كيفو كف البصرعن  معلوماتساهم ب  .فلِّطال رُّتطو على ُ

  

  
  
  
  
  
  
  
  

ِيمكنوكيف  أعضاء المجتمعّالخاص ب القسم    ،126 الـصفحة علـىالذي يبدأ  ُيساعدوا، أن همُ
ـــدم  ـــد راحـــاتاقتّيق ـــد يَق ـــدّالمعلـــم ها ِج ـــد. اًأيـــض ةمفي ـــًخـــصوصا المـــساهمة  ُتريـــد َق  األفكـــار بعضب

َلمـــساعدة َ َ  ألعـــاب فـــي ضـــعاف البـــصر األطفـــال إشـــراك وطـــرق كـــف البـــصر فهـــم علـــى طفـــالاأل ُ
 .األطفال

 

 ٍّ إىل حد ما، ألينةَأنا قلق
، قط اً كفيفًطفالِّأعلم  مل

 .مجيلة يا مدام

ا أأنا . ذكية بنت حنان ّعرف أ
ّستكون عند حسن ظنك ُ. 

ِرمبا ميكن ُ إطالعك باملساعدة  ينََُّ
ا اليت نعرفهاطرق على   .مساعد
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 ِلتهيئة  طفلتكلالفصل  َ
 أكثـرة ومريحـ الغرفـة َلجعـل بـسيطة طـرق هنـاككانـت  إذاانظـر و ،عـن الفـصل ّالمعلـم مع ّتكلم
 :أن ُتريد َقد. طفلتكل اًأمان

 ِيمكــن ِّالطفــل الكفيــفَّأن  ّوضـحُت وحــة إمــا مفت األبــواب إبقــاءب هساعدنــف باألشــياء صطدم يــ أنُ
 .بالكاملُمغلقة أو 

 ِيمكن لكي المكان نفس في شياءاأل إبقاء أهمية ّوضحُت  .ةبثق ّتحركت أنطفلتك ل ُ

 ّالمعلم ُقربمقدمة الفصل  في جلست  أنطفلتكل فضلكان من األ إذا ّقررُت. 

  
ترى الحروف أن تستطيع  طفلتككانت  إذا  

 السبورة علىّالمعلم  كتب يأنيجب ، األبجدية
ًيتأكد كثيرا و كبيرة ميكةسبحروف   طفلتككانت  إذاّ
.اراهت أنتستطيع 
  
 الكتابةو ِلقراءةاإلعداد ل

 ُرؤيـة علـى طفلتـك ُيـساعد شـيء ّأي اكتـشاف حـاول ،ًرى قليالت ستطيع أنت طفلتك تكان إذا  
 :تقدر أن تقرأ بواسطة َقدف، األبجدية حروفالترى أن تستطيع  طفلتككانت  إذا. الحروف

  
  
  
  

  
  
  

ِيمكنف المدرسة، في القراءةفي مجاراة اآلخرين في  كلامشواجه ي طفلك كان إذا    :َأن ُ
  ُالكتب قراءة شخصتطلب من  .ٍ بصوت عالله والدروس ُ
  ُكتبال قراءة شخصتطلب من ِيمكنّحتى  ل،ِّسجُمأمام  ُ ُالكتب إلىاالستماع  هُ  .اًالحق ُ
  كـــان  إذا اختيــار أفــضلهــذا  ُكــون يَقــد. )139. انظــر ص( برايــلطريقــة  تعليمــهّفكــر فــي

 .كطفل نظرًمحتمال أن يسوء 

 برايلبطريقة  كتابةالو قراءةال ّتعلم

)عوينات(ارتداء نظارة 
ّمكبرة عدسة استعمال 

عة االطبالكتب ذات قراءة   
من  أكبر هاحروفوالتي الكبيرة 

بسهولةقراءتها لالحجم العادي 
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ِيمكن ،ًكفيفا أو الحروف ُرؤية ستطيع يال طفلككان  إذا   َّدرالمّمعلم لل ُ علـى ذلـك ًب خصيـصا َ
َيعلمـــــهأن  ّ  طريقـــــة عمالاســـــتالكتابـــــة بو ِقـــــراءةال ُ

ذلـك  لكـن صـعبة،برايل  طريقة بدو تَقد ."لبراي"
 األطفـال أكثـر يـستطيع. عليـك ةجديد أنهاسببه 

 .بسهولة برايلطريقة  ّتعلموا يأن والبالغين

ِمدارس هناك  ُكونت َقد   لألطفال ّخاصة فصول أو َ
 برايلطريقة قادرون على تعليم  ومعلمون البصر، يفاقد
.ألطفالل

  
ّيمرر  ،برايلبطريقة  ِلقراءةل     على أصابعه افأطرِّالطفل ُ
  .األبجدية حروفّتعبر عن  التيالبارزة  النقاطنماذج من  
  .كما في الشكل، كلماتلتكوين  ًمعا "الحروف" هذهتوضع  

  

  
 

ضغط بــ القلــموالمــسطرة بِّالطفــل  كتــبي  
يــــضغط . الــــسميكة ورقـــةالالقلــــم علــــى  ســـن
ـــالق ِيمكنـــف ،الورقـــةفـــي  اًنقاطـــم ل أن ٍحينئـــذ  هُ

 .هبأصابعالبارزة  النقاط راءةِلق الورقةيقلب 

  
  
  

ُســــــــيكون   َ  أكثــر بــسهولة برايــلطريقــة  ّتعلــم علــى اًقــادرِّالطفــــــــل  َ
 .98. انظر ص المعلومات، من لمزيد. قويةو مرنة هأصابعكانت  إذا

ّلكل مھمة المدرسة  األطفال ُ

 لطفــاّالمتيــسرة لأل الفــرصمــن  - فــي أغلــب األحيــان -محرومــون  المكفــوفين األطفــال ألن  
ِيمكــن. مكفــوفالِّ الطفــل لمــستقبل اًجــد مهمــة مدرســةالف ،ُّعلــى الرؤيــة ينالقــادر األطفــال  ذهب يــ أنُ

َلكتابة ل   ِّبرايل، يستطيع الطفل أن يستعمل بطريقة ِ
 :ًهذه أدوات الكتابة األكثر شيوعا. أدوات مختلفة

.)مسمار(حديدي بسن قلم و) مكتبة( ةلوح
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ــ ّويتعلمــوا المدرســة إلــىن والمكفوف َســيحتاجون التــي المهــاراتبمــا فــي ذلــك  الكثيــر، َ  َلكــسبإليهــا  َ
ِيمكن، األماكنبعض  في .يشالع ِمـدارس إلـىن واألطفـال المكفوفـ ذهب ي أنُ . ينمكفـوفلل ّخاصـة َ
َّربمــاو ّبعــض المــدارس المحليــة احتــوت  ُ ِ شيء مــن بــ. البــصر يفاقــد لألطفــال ّخاصــة بــرامجعلــى َ

ِيمكــن، اإلضــافية المــساعدة ًيحــرزوا تقــدما  أنطفــال المكفــوفين لأل ُ ّ ِ ًجيــداُ  األطفــالمــع الفــصل  فــي ّ
 . المبصرين

  

  
 
 
 
 

يف عمر  لاتكون أمس
مناسب لدخول 

ََاملدرسة السنة القادمة، 
أي عرف أ ال لكين

ُمدرسة ستكون  ََ
 .فضل هلااأل

 كفيف وهو يتبن أخا
يذهب إىل مدرسة 
داخلية لألطفال 

يف املرة . املكفوفني
اليت تزورين فيها القادمة 

تأيت أخيت، جيب أن 
 تكأسئلتلقي عليها و

 .املدرسةعن 

. كن تلك املدرسة بعيدةل
ِرمبا ميكن أن  ُ  أمالذهب تََُّ

. اجملاورة لنادرسة املإىل 
ّاملعلم َّتعتقد أن َهل 
 ؟ايسمح هلس

. َُّبد من ذلك ال
ّق هلا احل إن أمال
ذهاب إىل يف ال

أي املدرسة مثل 
 .ىخرأ ةطفل


