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عن هذا التقرير 

في  الدوليین  الخبراء  من  مجموعة  مع  بالشراكة  مدى  مركز  قبل  من  التقرير  هذا  تطوير  تم 
مجال التعليم القابل للنفاذ. يأتي هذا التقرير ضمن مشروع شامل لبحث فعالية إستخدام 
التكنولوجيا املساعدة في مجال التعليم. وتشمل املواد البحثية التي تم تطويرها تركیزا خاصا 
على تعليم الصم، والتعليم املنهي، ودعم املعلمین، وسوف تكون جزءا من حملة شاملة لبناء 

القدرات التي تهدف إلى تحسین فرص الحصول على التعليم في جميع أنحاء قطر.

یقدم ھذا التقریر صورة تفصیلیة لقضایا حقوق اإلنسان املرتبطة باإلعاقة والتعلیم السیما 
بالنسبة للطالب من ذوي اإلعاقة في دولة قطر. كما یتناول “اإلجراءات املطلوبة” من الالعبین 
األساسیین في النظام التعلیمي ملواجھة املمارسات والسلوكیات التي تحد من قدرة الطالب من 

ذوي اإلعاقة على النفاذ إلى التعلیم بصورة متكافئة.

املقدمة 

الحركية  التعليمي. وتعاني اإلعاقات  التهميش  في  العوامل فعالية  أكثر  اإلعاقة هي واحدة من 
والعقلية من وصمة عار غالبا ما تكون أساسا لإلقصاء من التعليم العام. ومن املرجح أن يأتي 
الطالب ذوي اإلعاقة من الخلفيات االجتماعية واالقتصادية املحرومة مقارنة ببقية السكان. 
 مزدوجا حيث من املرجح أن اإلعاقة إلى جانب الوضع اجتماعي واقتصادي 

ً
وهذا ما يخلق عائقا

أقل سيؤدي إلى وضع الطالب من ذوي اإلعاقة  في بيئات مدرسية خاصة خارج التيار العام عن 
طريق الدمج.

شكل من أشكال اإلعاقة يعاني منها نسبة عن أربعة من كل خمسة أشخاص يعيشون في الدول 
 يعانون من »إعاقة 

ً
النامية و-93 مليون منهم من األطفال الذين تقل اعمارهم عن 14 عاما

متوسطة أو شديدة.« وعلى الرغم من تلك األعداد وعلى املستوى الوطني. ويتضح هذا األمر 
بصورة أكبر مع البيانات املرتبطة بالتعليم، حيث تتوافر فقط معلومات قليلة تتعلق باألفراد 
من ذوي اإلعاقة. وتشیر األرقام التقريبية إلى أن املوقف يدعو للقلق حيث يعاني ما يقرب من 
62 مليون طفل من اإلعاقة في مرحلة التعليم اإلبتدائي حول العالم و-186 مليون طفل من 

ذوي اإلعاقة الذين لم يكملوا مرحلة التعليم اإلبتدائي.

ومن  الخاصة،  االحتیاجات  ذوي  من  األطفال  دعم  في   
ً
أساسیا دوًرا  املبكر  التدخل  ویلعب 

 كبیًرا في مستقبل الطفل. توفر التكنولوجیا الدعم للطالب من ذوي 
ً
املمكن أن یحدث فارقا

اإلعاقات للتغلب على العوائق التي تواجھھم على صعید النفاذ إلى التعلیم، واملشاركة عالوة 
على تحسین مستوى تقدمھم العلمي بصورة ملحوظة. من املھم أن تعكس السیاسة التعلیمیة 
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الدور الجوھري للتكنولوجیا املساعدة لضمان توفیر قطاع تعلیم یتسم بالشمول.

من املھم أن تعكس السیاسة التعلیمیة الدور الجوھري للتكنولوجیا املساعدة لضمان توفیر 
 للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة. 

ً
ا أساسیا

ً
قطاع تعلیم یتسم بالشمول. وتعتبر املعرفة محرك

حیث تساعد على تشكیل الھویة الفردیة والجماعیة ومن املمكن أن تمثل أداة للتمكین والدمج. 
الثري  مجتمعنا  في  املكاسب  تحقیق  مواصلة  على  یساعد  واكتسابھا  ونشرھا  املعرفة  فإنتاج 
باملعلومات، كما یتحدد النمو االقتصادي بصورة كبیرة من خالل قدرة املجتمع على تحویل 
نتائج التعلم إلى بضائع وخدمات تتسم بالجودة. وفي ھذا السیاق، من املمكن أن یؤدي التباین 
في القدرة على الوصول إلى املعرفة واستخدامھا إلى إعاقة تنمیة املجتمع الشامل بصورة كبیرة 

ویصبح مصدًرا خطیًرا لعدم املساواة.

التي  للنفاذ  القابلیة  ومعاییر  املساعدة  التكنولوجیات  خالل  من  كبیر  تقدم  إحراز  تم  وبینما 
الدولي  العاملیة، واملنتدى  الكبرى املعنیة مثل رابطة الشبكة  تم تطویرھا من قبل الجمعیات 
الزالوا  اإلعاقة  ذوي  من  األفراد  أن  إال  الرقمیة،  التوافقیة  املعلومات  وأنظمة  الرقمي  للنشر 
یواجھون مخاطر االستبعاد، من التعلیم على وجھ الخصوص. فالتغیرات السریعة في مجاالت 
البیئي  النظام  بتحویل  تقوم  ذلك،  من  الرغم  على  باملستھلك،  الخاصة  والنشر  التكنولوجیا 
التعلیمي كما یوفر نمو املصادر الرقمیة والتي تعتمد على الحواس املتعددة فرصة فریدة لتلبیة 
احتیاجات املالیین من األفراد غیر القادرین على النفاذ للمادة املطبوعة.  شریطة استخدامھا 
 للمعاییر املتفق علیھا، من املمكن أن تساعد تكنولوجیا املعلومات 

ً
بالصورة املناسبة ووفقا

واالتصاالت الناشئة في التغلب على اإلعاقات البصریة، أو اإلعاقات البدنیة، أو فوارق التعلیم 
ومن املمكن أن تعزز بصورة كبیرة فرص النفاذ إلى املعرفة بالنسبة للجمیع.

تتسم عملیة دمج األطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة في التعلیم باألھمیة ألربعة أسباب 
أساسیة.

1. یساھم التعلیم في تحدید القدرة املادیة لإلنسان ویمثل بالتالي وسیلة أساسیة لتحدید 
مستوى الرخاء الشخ�سي.

تكاليف  له  التوظيف  وفرص  التعليمية  الفرص  من  اإلعاقة  ذوي  من  األطفال  حرمان   .2
إجتماعية وإقتصادية باهظة. فعلى سبيل املثال، غالبا ما يكون األفراد البالغون من 
 مقارنة بغیرهم من ال يعانون من اعاقات، ولكن يؤدي التعليم 

ً
ذوي اإلعاقات أكثر فقرا
إلى إضعاف هذا الترابط.
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3. ال يمكن للدولة توفیر التعليم للجميع أو تحقيق الهدف التنموي لأللفية الخاص بإتمام 
التعليم اإلبتدائي على مستوى العالم بدون ضمان نفاذ األطفال من ذوي اإلعاقة إلى 

التعليم.

4. ال يمكن للدول املوقعة على إتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الوفاء 
بمسؤولياتها بموجب البند 24.

تعریف اإلعاقة

تحت  يضم  جامع  مصطلح  عن  عبارة  عبارة  اإلعاقة  مصطلح  العاملية،  الصحة  ملنظمة   
ً
وفقا

عبارة  والعجز  املشاركة.   ومقیدات  النشاط،  على  والقیود  للعجز  املختلفة   األشكال  مظلته 
عن مشكلة في وظیفة الجسم أو ھیك ، والحد من النشاط ھو الصعوبة التي یواجھھا الفرد 
الفرد  منھا  یعاني  التي  املشكلة  إلى  یشیر  املشاركة  تقیید  أن  في حین  أو عمل،  تنفیذ مھمة  في 
في املشاركة في مواقف الحیاة الیومیة. وبالتالي فاإلعاقة لیست مجرد مشكلة صحیة، ولكنھا 
فیه  یعیش  الذي  املجتمع  ومالمح  الشخص  جسم  بین مالمح  التفاعل  تعكس  معقدة  ظاھرة 
اإلعاقة  ذوي  من  األفراد  یواجھھا  التي  الصعوبات  على  التغلب  ویتطلب  فیها.  تعیش  الذي  أو 

تدخالت للتخلص من العوائق البیئیة واالجتماعیة.

األفراد من ذوي اإلعاقة لديهم نفس اإلحتياجات الصحية لدى األفراد من غیر ذوي اإلعاقة - 
مثل التحصین وفحص السرطان وما إلى ذالك. كما قد يعاني هؤالء األفراد من هامش صحي 
محدود، بسبب الفقر والتهميش االجتماعي، وربما بسبب تعرضهم كذالك لظروف ثانوية، مثل 
أن األراد من ذوي اإلعاقات  إلى  الشواهد  البولية. وتشیر  املسالك  التهابات  أو  الضغط  قروح 
يواجهون عوائق تمنعهم من الحصول الخدمات الصحية وخدمات التأهيل التي يحتاجون إلیها 

في العديد من البيئات.

تعریف التكنولوجيا املساعدة

أو  تعدیلھ،  تم  أو  جاھًزا،  شراؤه  تم  سواء  منتج،  نظام  أو  جھاز  من  قطعة  أو  عنصر،  أي 
تخصیصھ، ویتم استخدامھ لزیادة، أو الحفاظ على، أو تحسین مستوى القدرات الوظیفیة 
هكذا  استبدال  أو  جراحيا،  مزروع  طبي  جهاز  يشمل  ال  املصطلح  اإلعاقة  ذوي  من  لألفراد 
الجهاز. على الرغم من أن هذا التعريف يستخدم مصطلح “الجهاز”، فمن املهم أن ندرك أن 
أجهزة التكنولوجيا املساعدة املطلوبة من قبل الطالب ذوي اإلعاقة تشمل األجهزة والبرمجيات 

وكذلك األجهزة القائمة بذاتها.
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الفردي  التعليم  العاملون على خطة  املساعدة واسع جدا ويعطي  التكنولوجيا  تعريف جهاز 
املناسبة للطالب  التكنولوجيا املساعدة  القرارات حول أجهزة  التي يحتاجونها التخاذ  املرونة 
أدوات  عموما  تعتبر  التي  التكنولوجية  الحلول  املساعدة  التكنولوجيا  وتشمل  الفردية. 
التكنولوجيا التعليمية، إذا تم تحديدها على أنها ضرورية من الناحية التعليمية وتوثيقها في 

برنامج التعليم الفردي للطالب.

على سبيل املثال، يمكن اعتبار الكمبيوتر في الفصول الدراسية مع برنامج معالجة النصوص 
التعليم  خطة  فريق  كان  إذا  واإلمالء  الكتابة  في  صعوبة  يعاني  الذي  للطالب  مساعدة  تقنية 
الفردي قد قرر أنه ضروري من الناحية التعليمية. ويمكن شراء أجهزة التكنولوجيا املساعدة 
التكنولوجيا املساعدة. هذه األجهزة  إنتاج وبيع أجهزة  في  بائع متخصص  أو  من متجر محلي 

غالبا ما تحتاج إلى تعديل أو تخصيصها لتلبية االحتياجات الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

علی سبیل املثال، قد تحتاج لوحة مفاتیح الکمبیوتر إلی تکییفھا من خالل إضافة نقاط تحدید 
املواقع اللمسیة للطالب الذي یعاني من ضعف بصري. عند تحدید االحتیاجات التکنولوجیة 
املساعدة، ینبغي علی فرق خطة التعليم الفردي النظر في الحلول املتاحة تجاریا والتي یمکن 
استخدامھا کما ھي أو تلك التي یمکن تعدیلھا لتلبیة االحتیاجات الفردية للطالب. في بعض 

الحاالت، قد يكون من الضروري بناء جهاز لتلبية احتياجات الطالب.

تعريف النفاذ 

أو االقتراب من  الفھم،  أو  الوصول،  القدرة على  الشائعة،  اللغة  في  للنفاذ  القابلیة  مصطلح 
�سيء ما أو شخص ما. وفي القوانین

واملعاییر املعنیة بالقابلیة للنفاذ، یشیر املصطلح إلى ما یطلبھ القانون لتحقیق االمتثال. 

ويعرف البند التاسع من إتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة القابلية 
مع  املساواة  قدم  على  اإلعاقة،  ذوي  من  األفراد  نفاذ  لضمان  املنسابة  “التدابیر  بأنها:  للنفاذ 
تكنولوجيات  في ذلك  بما  واملعلومات واالتصاالت،  النقل،  الفعلية، ووسائل  للبيئة  اآلخرين، 
ونظم املعلومات واالتصاالت، واملرافق األخرى والخدمات املفتوحة أو املتوافرة للجمهور، في 

املناطق الحضرية والريفية على حد سواء.”

تسمح البیئة القابلة للنفاذ بالحركة التي تتسم بالحریة واألمان، والعمل والنفاذ للجمیع، بغض 
النظر عن العمر، أو الجنس أو الحالة. وھي عبارة عن مساحة أو مجموعة من الخدمات التي 
یمكن استخدامھا من قبل الجمیع، دون عوائق، وبشكل یتسم بالوقار وبأكبر قدر ممكن من 

االستقاللیة.
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یمكن تعریف القابلیة للنفاذ على ثالثة مستویات:

على  عالوة  الخاصة،  واملباني  املسكن  تتضمن  والتي  املبنیة،  للبیئة  للنفاذ  القابلیة   .1
املساحات واملنشآت العامة.

“القابلية للنفاذ من الناحية الجغرافية”، التي تشیر إلى قدرة على التنقل. حيث ينبغي   .2
 
ً
أن تتوافر لكافة األفراد الفرصة إلختيار وسائل النقل، للذهاب من مكان إلى آخر وفقا
الحتياجاتهم، وقدراتهم ومیزانياتهم. وعادة ما يتم تضمین هذا البعد في البعض السابق، 
كما هو الحال في البند التاسع من إتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص من ذوي 
اإلعاقة، ولكن التجارب امليدانية املختلفة اشارت إلى إنه في العديد من الحاالت، يجب 

تناول مسألة حرية الحركة في حد ذاتها عالوة على التجهیزات واملباني.  

ونشر  للنفاذ  القابلة  اإلعالمية  الوسائل  يعني  والذي  واإلتصاالت  للمعلومات  النفاذ   .3
املعلومات بسهولة والبيانات املتاحة للوصول.

التصمیم العاملي للتعليم

املساعدة  التكنولوجیا  وخدمات  أجھزة  إلى  الحاجة  ملراعاة  املعینة  الخیارات  استعراض  قبل 
ا 

ً
نطاق األوسع  السیاق  اختبار  بمكان  األھمیة  من  أنه  نجد  اإلعاقة،  ذوي  من  الفرد  للطالب 

للجھود إلعداد الطرق واملواد التعلیمیة، وعملیات التقییم التي تتناسب مع كافة املناھج املرنة 
الخاصة بالطلبة بجانب القدرة على تخصیصھا وضبطھا بحیث تتسق مع االحتیاجات الفردیة. 

 املشار إلیه باسم التصمیم العالمي للتعلم.
ً
ویعرف السیاق األوسع نطاقا

ویحدد التصمیم العالمي للتعلم إطار عمل إلصالح املنھج حیث تقوم فرق متعاونة من املربین 
االحتیاجات  معالجة  تتم  حین  في  العام  التعلیم  منھج  إلى  النفاذ  بإتاحة  والخاصین  العامین 
الخاصة باإلعاقة بالنسبة لألفراد داخل الفصول الدراسیة الشاملة. ویمثل التعاون املذكور 
التكنولوجیا  توفیر  مع  املساعدة،  والتكنولوجیا  للتعلم  العالمي  التصمیم  بین  تقاطع  نقطة 

املساعدة للحلول بالنسبة لالحتیاجات الخاصة باإلعاقة للطالب األفراد.

یشیر مصطلح التصمیم العالمي للتعلم إلى إطار العمل امللزم على نحو عملي لتوجیھ املمارسة 
التعلیمیة التي:

أ( توفر املرونة على صعید الطرق التي یتم بھا تقدیم املعلومات، والطرق التي یستجیب بھا 
الطالب أو یبرزون بھا معارفھم ومھاراتھم، والطرق التي یتم بھا إشراك الطالب، و

املناسبة، وتدعم، وتتحدى، وتحافظ  التھیئة  التعلیم، وتوفر  في مجال  العوائق  تقلل  ب( 
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اإلعاقة  ذوي  من  الطالب  ذلك  في  بما  الطالب،  لكافة  العالیة  اإلنجاز  توقعات  على 
والطالب محدودي اإلملام باللغة اإلنجلیزیة.

یتضمن الجدول أدناه مقارنة بين التكنولوجیا املساعدة والتصمیم العاملي 
للتعلم.

التصمیم العاملي للتعلمالتكنولوجیا املساعدة

تتم مراعاتھا على وجھ الخصوص بالنسبة 
للطالب الفرد.

للطالب  للنفاذ  قابال  العام  التعلیم  منھج  یجعل 
من ذوي االحتیاجات املتنوعة.

لتلبیة  الطالب  أحد  قبل  من  تستخدم 
توقعات منھج التعلیم العام.

ذوي  من  الطالب  كافة  قبل  من  یستخدم 
احتیاجات التعلم املتنوعة.

الخاصین  املربین  قبل  من  مراقبتھا  تتم 
معلمي  قبل  من  كذلك  تستخدم  ولكنھا 

التعلیم العام.

الخاص  التعلیم  معلمي  قبل  من  تطبیقھ  یتم 
والعام.

العوائق التي تواجھ تعلیم األشخاص من ذوي اإلعاقة
من املمكن أن تتخذ العوائق التي تواجھ التعلیم العدید من األشكال. فمن املمكن أن تكون 
عوائق فعلیة، أو تكنولوجیة، أو عامة، أو مالیة، أو سلوكیة، أو املمكن أن تكون ناتجة عن 
فیما  ونستعرض  املناسب.  الوقت  في  املطلوبة  التھیئة  توفیر  في  التعلیم  خدمة  مقدم  فشل 
یلي العوائق التي یبدو أنھا تمثل العوائق األساسیة أمام الخدمة التعلیمیة للطالب من ذوي 

اإلعاقة:

التمویل غیر الكافي: السبب األسا�سي للخدمات التعلیمیة املتأخرة واملنقوصة على املستویات 
املتعلقة  االعتبارات  أساس  على  التھیئة  قرارات  اتخاذ  یتم  الغالب،  وفي  والثانویة.  االبتدائیة 
بعد  ما  للطالب من ذوي اإلعاقة. وفي املستوى  الفعلیة  تقییم االحتیاجات  باملیزانیة بدال من 
التي تتضمن متطلبات  البرامج  البالغ، بجانب بعض  بالتعقید  التمویل  یتسم ھیكل  الثانوي، 

تتعلق باألھلیة وقیود تؤدي إلى إثارة القضایا الخاصة بحقوق اإلنسان.

عوائق  یواجھون  اإلعاقة  ذوي  من  الطالب  الزال  الفعلیة:  الناحیة  من  للنفاذ  القابلیة  عدم 
فعلیة تحول دون حصولھم على الخدمات التعلیمیة، مثل االفتقار إلى ساللم الصعود املجھزة 
و / أو املصاعد في مباني املدارس متعددة الطوابق، واألبواب الثقیلة، واملراحیض غیر املجھزة، 
و / أو وسائل النقل غیر املجھزة التي تقلھم من وإلى املدرسة. كما یواجھ الطالب في املستوى ما 

بعد الثانوي صعوبة في توفیر املساكن املجھزة للطالب.
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كافي،  غیر  یكون  ما   
ً
وغالبا املناسب،  الوقت  في  ا  دائًم  التجھیز  توفیر  یتم  ال  التجھیز:  عملیة 

تتضمن  والثانویة،  االبتدائیة  املستویات  وفي  اإلطالق.  على  توفیره  یتم  ال  األحیان  بعض  وفي 
الصعوبات األخرى: التأخیر في العدید من مراحل عملیة التجھیز، والتأخر الكبیر في معالجة 
طلبات تمویل التعلیم الخاص، وقوائم االنتظار الطولیة لعملیات التقییم االحترافیة، والتأخیر 
املعلومات  تكون  ال  الثانوي،  بعد  ما  املستوى  وفي  الخاص.  التعلیم  وخدمات  برامج  توفیر  في 
في  تأخیرات  ھناك  أن  كما  دائمة،  بصورة  للنفاذ  قابلة  الدعم  وعملیات  بالخدمات  املتعلقة 

تجھیزات النفاذ، وال یتم احترام حق الطالب في الخصوصیة بصورة دائمة.

مقدمي  بعض  یعتمد  والثانویة،  االبتدائیة  املستویات  على  الفردي:  التخصیص  إلى  االفتقار 
خدمة التعلیم على مناھج عامة للتجھیز، بدال من تقییم حالة كل طالب بصورة فردیة. وتعتمد 
، وتؤكد على ضعف »الطالب” 

ً
بعض مخططات التمویل على فئات وتصنیفات معدة مسبقا

في بعض األحیان بصورة تتسم  التعلیق والترحیل  بدال من قوتھم. كما یتم تطبیق سیاسات 
التعلیم،  مستویات  كافة  وعلى  االعتبار.  في  للطالب  الفردیة  الظروف  أخذ  یتم  وال  بالجمود 
ھناك احتیاجات للتعرف بصورة أكبر على السیاق الذي یحدث فیھ التمییز. فلن یواجھ كافة 
 
ً
الطالب التمییز بنفس الطریقة. فعلى سبیل املثال، یكون بعض الطالب من ذوي اإلعاقة أفرادا

كذلك في مجموعات محرومة من الناحیة التاریخیة، وبالتالي ربما یواجھوا تمییًزا على أكثر من 
مستوى.

اآللیات غیر الفعالة لتسویة الخالفات: غالًبا ما تتسم آلیات تسویة الخالفات املوجودة للتعامل 
 ما تؤدي الخالفات املتعلقة بالتجھیز في إھدار وقت 

ً
مع مشكالت التجھیز بعدم الفاعلیة، وغالبا

الطالب في املدرسة، وتتزاید حاالت وصول تلك الخالفات إلى لجنة حقوق اإلنسان في أونتاریو في 
صورة شكاوى. وعلى املستویات االبتدائیة والثانویة، تعتبر إجراءات االستئناف على القرارات 
نزاع بصورة كبیرة،  للوقت ومحل  الطالب مرھقة، ومستھلكة  أو وضع   / و  بتحدید  املتعلقة 
تتسم  الثانوي،  بعد  ما  املستوى  وفي  والخدمات.  بالبرامج  یتعلق  فیما  باالستئناف  تسمح  وال 
إجراءات حل الخالفات بأنھا غیر متناسقة، ومستھلكة للوقت، وفي الغالب، تلقي بمسؤولیة 
اإلثبات على عاتق الطلبة أنفسھم إلثبات أن التجھیزات لن تتسبب في صعوبات ال ضرورة لھا.

سلوكيات  يواجهون  اإلعاقة  ذوي  من  الطالب  زال  ال  السلبية:  النمطية  والصور  السلوكيات 
وصور نمطية سلبية في نظام التعليم. فاإلفتقار إلى املعرفة املتعلقة بقضايا اإلعاقة ومستوى 
الحساسية إتجاههم من جانب بعض املربین، والعاملین والطالب من املمكن أن يصعب على 

الطالب من ذوي اإلعاقة النفاذ إلى الخدمات التعليمية بشكل متكافئ.
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التحدیات التعلیمیة بالنسبة لألشخاص من ذوي اإلعاقة في دولة قطر

على الرغم من اتخاذ دولة قطر خطوات ھامة لتعزیز وحمایة األفراد من ذوي اإلعاقة، السیما 
على املستویات التشریعیة واملؤسسیة، إال أن التحدیات ال تزال قائمة. فاألشخاص من ذوي االحتیاجات 
الخاصة وعائالتھم ال زالوا یجھلون حقوقھم والخدمات والدعم املتوافر لھم. فعملیة ضمان نفاذ األفراد من 

ذوي اإلعاقة لكافة الخدمات األساسیة وتحسین التعاون بین الھیئات على صعید تقدیم تلك 
الخدمات تمثل تحدیات مستمرة.

ال تزال هناك تحديات أساسية تواجه الطالب من ذوي اإلعاقة في قطر حسب تقرير التنميية 
البشرية الرابع لدولة قطر التي اصدرته وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في سنة 2015:

األشخاص  حقوق  وحماية  لتعزيز  مهمة  خطوات  باتخاذ  قطر  دولة  قيام  من  الرغم  “وعلى 
ذوي االعاقة، خاصة على املستويین التشريعي واملؤس�سي، تبقى التحديات قائمة فمعظمهم 
والدعم  الخدمات  وال  حقوقهم  يعرفون  ال  وأسرهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
الخدمات  جميع  على  االعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  ضمان  فإن  وعليه،  لهم.  املتاحین 
االساسية واالعفاء من جميع الرسوم املتعلقة باحتياجاتهم، وتحسین التنسيق بین الوكاالت 

املعنية بتوفیر هذه الخدمات يشكل تحديات مستمرة.  

اضافة الى ذلك غالبا ما يكون الوصول إلى املباني واملرافق العامة ودخولها أمرا صعبا بالنسبة 
لالسخاص ذوي اإلعاقة الجسديية. لذا، فأن سن تشريعات تفرض تعديل املباني بحيث تكون 
خالية من العوائق لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسديية، لذا، فأن سن تشريعات تفرضه تعديل 
املباني بحيث تكون خالية من العوائق لالشخاص ذوي اإلعاقة، مثل تركيب منحدر للكرا�سي 
الوصول  اإلعاقة جسديین على  األشخاص ذوي  مكانه، سيساعد  أو  الدرج  بجانب  املتحركة 

لهذه املباني”.

التعليم والتكنولوجيا املساعدة 

التكنولوجیة تظھر فیه بصورة یومیة، وتتغیر فیه  نحن نعیش في عصر یبدو أن التطورات 
الطرق التي نعیش بھا حیاتنا ویتوافر فیه النفاذ بصورة أكبر للمعلومات. وبالنسبة للطالب من 
ذوي اإلعاقة، تعد التكنولوجیا بمثابة أداة ھامة لتقلیص العوائق أمام التعلم واالستقاللیة. 
وتوفر التكنولوجیا املساعدة واملواد التعلیمیة القابلة للنفاذ فرًصا للطالب من ذوي اإلعاقة 
مع  جنب  غلى   

ً
جانبا العام  التعلیمي  املنھج  في  الجادة  واملشاركة  أكبر  بصورة  بالنفاذ  للتمتع 

نظرائھم من غیر ذوي اإلعاقة. وتلعب التكنولوجیا دوًرا ھاًما في ضمان حصول كافة الطالب 
من ذوي اإلعاقة على التعلیم العام املجاني واملناسب.
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التكنولوجيا املساعدة في الحصة التعليمية 

تتوافر أجھزة املساعدة التكنولوجیة بمجموعة من الفئات ملعالجة القدرات الوظیفیة للطالب 
من ذوي اإلعاقة ليس بإمكان جهاز تكنولوجيا مساعدة حل جميع التحديات بمفرده ولكن من 
التالي  التعليمية.  املادة  إلى  الوصول  إلى  الطالب  دعم  في  التقنيات  هذه  أهمية  نفهم  أن  املهم 

قائمة بأهم فئات التكنولوجيا املساعدة:

املساعدة  وأجھزة  الیومیة،  الحیاة  ومساعدات  التعلم،  ومساعدات  األكادیمیة  املساعدات 
السمعیة واملساعدات البیئیة، والتواصل

الحركة،  ومساعدات  البیئي،  والتحكم  والتعلیم،  الكمبیوتر  إلى  والنفاذ  والبديل،  املعزز 
واملساعدات ما قبل املھنیة واملھنیة، ومساعدات الترفیه وأوقات الفراغ، واملقاعد ومساعدات 

ضبط الوضع واملساعدات البصریة.

أجھزة  إلى  وصوال  املنخفضة  التقنیة  ومعدات  أجھزة  بین  ما  املساعدة  التكنولوجیا  تتنوع 
ومعدات التقنیة العالیة. التكنولوجیا املساعدة منخفضة التقنیة عبارة عن أجھزة أو معدات 
ال تحتاج إلى الكثیر من التدریب، وربما تكون أقل تكلفة وال تتسم بمیزات معقدة أو میكانیكیة. 
ببعض  تتسم  ربما  السلسلة  منتصف  في  تقع  التي  املساعدة  التكنولوجيا  معدات  أو  أجهزة 
املیزات املعقدة، وربما تكون إلكترونية أو يتم تشغيلها بواسطة بطارية، وربما تحتاج إلى بعض 
التدريب للتعرف على كيفية استخدامها وتكون أكثر تكلفة مقارنة بأالجهزة منخفضة التقنية. 
، التي تحتوي 

ً
تشیر التكنولوجيا املساعدة عالية التقنية إلى األجهزة أو املعدات األكثر تعقيدا

تدريب  األرجح  على  تحتاج  وسوف  محوسبة،  تكون  وربما  إلكترونية،  أو  رقمية  مكونات  على 
وجهد لتعلم كيفية استخدامها وتكلفتها كبیرة.

نظرة عامة عن التكنولوجيا املساعدة

 ، استخدامها  يتم  التي  املساعدة  التكنولوجيا  أنواع  بعض  على  سريعة  عامة  نظرة  يلي  فيما 
مقسمة حسب نوع اإلعاقة. وقد أدرجت هذه األنواع الستة من اإلعاقة على وجه التحديد في 

تقرير رؤية قطر الوطنية 2030. 
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أنواع التكنولوجيا املساعدة املناسبة نوع اإلعاقة 

الكتب الصوتیة, مساعدات النفاذ إلى أجھزة الحاسب اآللي, أدوات قدرة عقلية
تنظيم املهام بشكل مرئي, تحویل النصوص إلى كالم, ُمسجل الصوت

أجھزة التوحد إلى  النفاذ  مساعدات  والبدیلة,  املعززة  التواصل  أجھزة 
الحاسب اآللي, أجهزة ملساعدة الحركة، لوحات التواصل من خالل 

الصور، قارئات الكتب الناطقة

املؤشرات, االعاقات الحركية الحركة,  أجھزة  الید,  قبضات  للتعدیل,  القابلة  املكاتب 
م الجلوس والتمركز

ُ
نظ

الكتب الصوتیة, برایل, تكبیر الشاشة, كاتب املالحظات االلكتروني, االعاقات البصرية
تقنیة تحویل النصوص إلى كالم

نظام االعاقات السمعية الفوریة,  الترجمة  السمعي,  املعین  أجهزة  النصية,  الترجمة 
لتكبیر و تصفية الصوت, لغة االشارة

التخاطب  اعاقات 
واللغة

أجھزة  إلى  النفاذ  مساعدات  والبدیلة,  املعززة  التواصل  أجھزة 
التواصل  لوحات  مرئي,  بشكل  املهام  تنظيم  أدوات  اآللي,  الحاسب 

من خالل الصور، تحویل النصوص إلى كالم

إنشاء خدمة للتكنولوجيا املساعدة في مجال التعليم:

تعلمهم.  في جميع مراحل  اإلعاقة  الطالب ذوي  تدعم  تقنية مساعدة  إنشاء خدمة  املهم  من 
الثانوي.  بعد  ، وما  والثانوي   ، ، والتوسطة  ، واالبتدائي  املدرسة  ما قبل  وهذا يشمل مرحلة 

يجب على أي خدمة للتكنولوجيا املساعدة أن تشمل التالي:

أ( تقییم احتیاجات الطفل من ذوي اإلعاقة، بما في ذلك التقییم الوظیفي للطفل في بیئة 
الطفل املعتادة،

املساعدة  التكنولوجیا  أجھزة  توفیر  على  أخرى  بطریقة  املساعدة  أو  تأجیر  أو  شراء،  ب( 
لألطفال من ذوي اإلعاقة،

ج( تحدید، أو تصمیم، أو تھیئة، أو تخصیص، أو تكییف، أو استخدام، أو استبقاء، أو 
إصالح، أو استبدال أجھزة التكنولوجیا املساعدة،

د( تنسیق واستخدام املعالجات أو التدخالت أو الخدمات األخرى مع أجھزة التكنولوجیا 
املساعدة، مثل تلك املرتبطة ببرامج التعلیم وإعادة التأھیل املوجودة،
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ھ( التدریب أو املساعدة الفنیة للطفل من ذوي اإلعاقة أو، إذا أمكن، عائلة ھذا الطفل، و 

يقدمون خدمات  الذين  األفراد  في ذلك  بما   - للمختصین  الفنية  املساعدة  أو  التدريب  و- 
بهدف  الخدمات  يقدمون  الذين  األفراد  من  غیرهم  أو   - التأهيل  إعادة  أو  التعليم 
األساسية  الحياة  وظائف  في  أخرى  ناحية  من  كبیرة  بصورة  املشاركین  أو  التشغيل 

الخاصة بهذا الطفل.

وطنیة  منظمة  وھي  املساعدة(،  بالتكنولوجیا  الخاصة  الجودة  )مؤشرات  جمعیة  قامت 
للمستخدمین املحترفین، بوضع مجموعة من املعاییر القابلة للتطبیق على نطاق واسع بالنسبة 
املؤشرات،  أو  املعاییر،  تم وضع  املدرسیة. وقد  البیئات  في  املساعدة  التكنولوجیا  الستخدام 
املساعدة  بالتكنولوجیا  الخاصة  الجودة  مؤشرات  تمثل  البحث.  خالل  من  منھا  والتحقق 

اعتبارات ھامة في إطار عملیة اتخاذ القرار الشاملة لتقییم الحاجة إلى

وتوفیر  واختیار  املناسبة،  املساعدة  التكنولوجیا  حلول  وتحدید  املساعدة،  التكنولوجیا 
وتتبع  األمور.  وأولیاء  واملوظفین،  للطالب،  بھا  املرتبطة  والتدریبات  املساعدة  التكنولوجیا 

املؤشرات ما یلي:

مراعاة احتیاجات التكنولوجیا املساعدة  .1

تقییم احتیاجات التكنولوجیا املساعدة  .2

التكنولوجيا املساعدة في الخطة التعليمية  .3

تطبیق التكنولوجیا املساعدة  .4

تقییم مدى فاعلیة التكنولوجیا املساعدة  .5

التكنولوجیا املساعدة إلجراء التحول  .6

الدعم اإلداري للتكنولوجیا املساعدة  .7

التطویر االحترافي للتكنولوجیا املساعدة  .8

دليل عملي للمعلمين

 جوهرًيا للمعلمین إلنشاء بيئة تعليمية شاملة للطالب ذوي اإلعاقة.
ً
سيوفر الجزء التالي دليال
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خلق بيئة تعليمية شاملة

من املهم أن نفهم أن الفصول الدراسية التي يمكن الوصول إلیها هي جزء من نظام  أوسع يجب 
أن يكون متاًحا أيًضا. بعض النقاط لهذه هي البنية التحتية والبعض اآلخر في إطار املدرسة 
األوسع. ألغراض هذا التقرير ، سيتم مناقشة إمكانية الوصول إلى املدرسة. يحتاج املعلمون 
واإلدارة إلى أخذ هذه االعتبارات كجزء من عملية إنشاء إعدادات الفصل الدرا�سي التي يمكن 

الوصول إلیها.

الوصول إلى التعليم 

ربما یكون الطالب من ذوي اإلعاقة غیر قادرین على الذھاب إلى املدرسة املحلیة نظًرا لالفتقار 
تركیب  یتم  وربما  الطوابق  متعددة  تكون  املدارس  من  فالعدید  للنفاذ.  الفعلیة  القابلیة  إلى 
املدرسة  من  أجزاء  ھناك  تكون  وربما  للغایة.  كبیرة  بتكلفة  أو  عملیة  غیر  بصورة  املصاعد 
أو  ارتفاع املوقع  أو  الثقیلة،  أو األبواب  إلى الساللم املجھزة،  للنفاذ نظًرا لالفتقار  غیر قابلة 
خصائص امللعب. وال تتوافر في العدید من املدارس مراحیض مناسبة للطالب من ذوي اإلعاقة 
)األبواب الواسعة، املراحیض املرتفعة، قضبان اإلمساك، طاوالت التغییر، الرافعات، وما إلى 

ذلك(.

إلى أنه “عند إنشاء مباني جدیدة، أو إجراء  وقد أشارت سیاسة اإلعاقة في الواليات املتحدة 
التجدیدات، أو شراء أنظمة كمبیوتر جدیدة، أو إطالق مواقع إلكترونیة جدیدة، ]أو[ وضع 
سیاسات وإجراءات جدیدة...یجب القیام باختیار التصامیم التي ال تضع عوائق أمام األفراد 
من ذوي اإلعاقة”. ویشار إلى ھذا املنھج باسم “التصمیم من خالل الدمج” أو “الدمج من خالل 

التصمیم”.

ففي حین تتواجد العوائق بالفعل، نجد أن واجب القیام بالتھیئة یحتم على مقدمي الخدمة 
التعلیمیة إجراء تغییرات للتخلص من الصعوبات غیر الضروریة لتوفیر النفاذ بصورة متكافئة 
لألفراد من ذوي اإلعاقة. بعد إجراء التغییرات املطلوبة، إذا ظل األفراد من ذوي اإلعاقة غیر 
قادرین على املشاركة بصورة كاملة، عندئذ تقع على عاتق مقدمي الخدمة التعلیمیة مسؤولیة 

تلبیة االحتیاجات املتبقیة حتى یتم التخلص من الصعوبات غیر الضروریة.

النفاذ للمباني

يعني ذلك النفاذ إلى املباني، واملساحات العام، وأية أماكن أخرى ربما يحتاج الفرد الذهاب إلیها 
 
ً
لتلقي التعليم، أو ممارسة العمل، أو تلقي الخدمات، وما إلى ذلك. يتضمن النفاذ الفعلي أمورا
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الركاب،  للنفاذ، والساللم املزودة بحواجز، ومناطق االنتظار وتحميل  القابلة  مثل املسارات 
التفاصيل يرجى مراجعة:  للمزيد من  املياه.  واملقاعد، واالفتات، واملداخل، وتجهیزات دورات 

.ADA معايیر قانون األمريكيین ذوي اإلعاقة الخاصة بالتصميم القابل للنفاذ

یحتاج  خارجیة  أو  داخلیة  مساحات  أي  إلى  النفاذ  األمر  ھذا  یعني  أعاله،  التوضیح  تم  كما 
املستأجرة  أو  املالكة  الجھة  أو  الحكومیة،  الجھة  من  املتوقع  ومن  استخدامھا،  إلى  الطالب 
للمساحة، أو الجھة مقدمة الخدمة، أو املدرسة القیام بعملیة “تھیئة مناسبة” إلتاحة النفاذ 
بالنسبة لألفراد من ذوي اإلعاقة. التھیئة املناسبة عبارة عن عملیة تعدیل للعائق الذي یعوق 

النفاذ بشكل ال یفرض صعوبة غیر ضروریة على الفرد، أو املؤسسة، أو

اآلخرین.  املشاركین  أو  املستخدمین  على  أو  التھیئة،  بتوفیر  تقوم  التي  املنشأة  أو  املنظمة، 
وبالتالي، من غیر التوقع أن تقوم شركة صغیرة بتركیب مصعد، بما أن التكلفة من املمكن أن 

تكون كبیرة ال یمكن للمنظمة تحملھا.

املدارس هي مرافق عامة ، حيث تكون إمكانية الوصول إلزامية. يشمل الوصول هنا ليس فقط 
الوصول إلى املباني ، ولكن أيًضا إلى الفصول الدراسية و لجميع الخدمات التعليمية.

النفاذ إلى التھیئة

تعتبر عملية التهيئة الخاصة بالطالب من ذوي اإلعاقة بمثابة مسؤولية مشتركة. 

الحكومیین، ومجالس  باملدرسة، واملسؤولین  والعاملین  یتوجب على كل فرد، واملربین،  حیث 
املتعلقة  القضایا  على  التعرف  مسؤولیة  تحمل  أنفسھم  والطالب  األمور،  وأولیاء  املدارس، 
بیئة مرحبة  للتأكد من أن الطالب من ذوي اإلعاقة یمكنھم االعتماد على  باإلعاقة والتعلیم 

وشاملة.

كما یحتاج كل فرد إلى العمل بالتعاون مع غیره لضمان النفاذ املتكافئ للتعلیم بالنسبة للطالب 
من ذوي اإلعاقة. وعندما یصل األمر إلى التحقق من احتیاجات الطالب ألھداف تتعلق بتطویر 
برنامج تعلیم فردي، على سبیل املثال، ینبغي على املدیر الذي یتبعھ الطالب، واملعلمین، وأي 
أخصائیین تعلیمیین خاصین عمل الطالب معھم التعاون مع أولیاء أمر الطالب والطالب، إذا 
أمكن، لوضع الخطة التي تتسم بأكبر قدر من الفاعلیة. حیث یھتم الجمیع بتوفیر الفرصة 

لكافة الطالب إلبراز قدراتھم.

كما یؤكد قانون حقوق اإلنسان على أن مقدمي الخدمة التعلیمیة یتحملون مسؤولیة تھیئة 
الطالب من ذوي اإلعاقة، ما لم یكن ھذا األمر یفرض صعوبات غیر ضروریة. فبدون عملیات 
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 ما یكون الطالب غیر قادرین على النفاذ إلى الفرص التعلیمیة على قدم 
ً
التھیئة املطلوبة، غالبا

املساواة مع غیرھم، وتتحمل وزارات التعلیم مسؤولیة التأكد من أن كافة التالمیذ االستثنائیین 
تتوافر لھم في مدارسھم برامج وخدمات التعلیم الخاصة املناسبة.

وزارة  من  املطلوب  من  يكون  إستثنائي،  كطالب  تحديده  تم  لطالب  وضع  قرار  تنفيذ  عند 
للطالب.  فردي  تعليم  برنامج  تطوير  إلى  بالحاجة  الطالب  يتبعه  الذي  املدير  إخطار  التعليم 
وبرنامج التعليم الفردي عبارة عن مستند عمل يتضمن التوقعات التعليمية الخاصة بالنسبة 
الوسائل  للطالب، وبيان  توفیرها  املقرر  الخاصة  التعليم  لبرامج وخدمات  للطالب، ومخطط 

التي سيتم من خاللها إستعراض مستوى التقدم الذي يحرزه الطالب.

وعند تطوير برنامج التعليم الفردي، يكون من املطلوب من املدير أو من ينوب عنه التشاور مع 
ولي أمر الطالب ومع الطالب عندما يكون عمره أكبر، وفي حالة إستخدامه بالشكل املناسب، 

يكون برنامج التعليم الفردي عبارة عن خطة تهيئة للطالب. 

إعداد فصل درا�سي قابل للنفاذ

یتطلب إعداد الفصل الدرا�سي الشامل والقابل للنفاذ العدید من االعتبارات التي یتم أخذھا 
وإزالة  فتحدید  التعلم.  أنماط  تنوع  مراعاة  مع  وتسلیمه  تصمیمه  یتم  بحیث  الحسبان  في 
العوائق التي تعوق التعلیم والتعلم تعد بمثابة مكونات أساسیة في إعداد فصل درا�سي قابل 
للنفاذ. فالنفاذ الفعلي للفصل الدرا�سي یعد أحد مكونات القابلیة للنفاذ في البیئة األكادیمیة. 
وحتى یتسنى التأكد من قدرة بیئة الفصل الدرا�سي على احتواء الطالب من ذوي اإلعاقة )بما في 
ذلك اإلعاقات غیر املرئیة مثل الصحة النفسیة واملرض املزمن( یتطلب األمر توافر مجموعة 

من التدابیر االستباقیة مثل:

 من طالب معاق(،
ً
أ. استخدم اللغة املناسبة للشخص مثل “طالب من ذوي اإلعاقة” )بدال

ب. تجنب استخدام صفات ككلمات مثل “أصم، مكفوف، معاق”. ویمكنك بدال من ذلك 
استخدام لغة أكثر احتراًما مثل استخدام اسم الطالب،

ج. إدراج بیان باملنھج املتعلق بمھمة تھیئة الطالب من ذوي اإلعاقة، و

د. مواجھة السلوكیات التي تنطوي على تمییز أو التعلیقات املقولبة في أسرع وقت ممكن. 
فالصمت أو عدم اتخاذ موقف یمكن اعتباره بمثابة قبول.
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من املمكن أن تتضمن األمثلة الشائعة للقابلیة للنفاذ في الفصل الدرا�سي:

توفیر قوائم للقراءة ومنھج للدورة التدریبیة بصورة مسبقة،  •

توفیر نسق بديلة ملذكرات ملحاضرات قبل الوقت املحدد   •

ضمان توافر مواد املحاضرات في صيغة إلكترونية و  •

التأكد من أن التعليمات والتوقعات واضحة ودقيقة   •

املواد التعليمية في األشكال البديلة

یجب على قادة املدارس التأكد من أن كافة الطالب من ذوي اإلعاقة یتوافر لھم نفاذ متكافئ 
إلى املواد املقدمة حتى یتسنى لھم املشاركة بصورة كاملة في الفصل الدرا�سي وتعزیز القابلیة 
الخاصة  والتكنولوجیا  واالجتماعات،  الداخلیة،  التواصل  عملیات  جعل  املدرسة.  في  للنفاذ 
مھام  الطالب  وتعلیم  سھولة،  أكثر  واستخدامھا  للنفاذ  قابلیة  أكثر  للنفاذ  القابل  بالتدریب 

مناسبة تتعلق باإلعاقة، واللغة، ورفع مستوى الوعي باإلعاقات غیر املرئیة.

 بخط 
ً
ووفًقا لذلك، من الضروري توفیر كافة املواد بنُسق بدیلة. یجب أن یكون البیان مكتوبا

كبیر بدون تذییل حتى یتسنى للطالب الذین یحتاجون إلى نسق بدیل التعرف على ما ھو متاح. 
عند تحدید املوعد النھائي الستالم

كافة املواد، یرجى مراعاة الوقت الذي سیستغرقھ األمر إلعداد النُسق البدیلة املطلوبة.

یمكن للطالب املكفوفین أو الذین یعانون من إعاقة بصریة االعتماد على نُسق بدیلة مثل:

طریقة برایل  •

الطباعة الكبیرة، حجم الخط  •

DVD و CD تسجيل الصوت على أقراص  •

كما یمكن للطالب الذین یعانون من إعاقات التعلم االعتماد على نُسق بدیلة مثل:

DVD و CD تسجيل الصوت على أقراص  •

الطباعة الكبیرة لضمان سھولة النفاذ إلى املادة املطبوعة  •
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تكون املواد املكتوبة أكثر قابلیة للنفاذ عند طباعتھا باستخدام الحروف الكبیرة والصغیرة، 
بدون تذییل وبمستویات تباین عالیة أسود على أبیض وأبیض على أسود. في حالة عدم القدرة 
على توفیر نُسق بدیلة في الوقت املناسب، استخدم وسائل أخرى لنقل املعلومات للطالب من 

ذوي اإلعاقة.

التعلیق الفعال للمعلم

يتجزأ من عملية  للطالب وجزء ال  بالنسبة   
ً
الطالب ضروريا بتعلم  املتعلق  املعلم  تعليق  يعد 

التعليم، والتعليم والتقييم. يمكن أن يوضح التعلیق للطالب من ذوي اإلعاقة:

كیفیة تطور معارفھم، وفھمھم ومھاراتھم فیما یتعلق بنتائج املنھج الدرا�سي واملحتوى   •
الذي یتم تناولھ

كیفیة تحسین تجربة التعلم الخاصة بھم  •

توفیر املعلومات املتعلقة بالكیفیة التي یمكنھم التحسین من خاللھا  •

تیسیر عملیة التطویر وتوفیر الفرص للتقییم الذاتي والتفكیر أثناء عملیة التعلم  •

أهمية برامج التعليم الفردي 

لكل طالب  تم تطويره  ، هو مستند   IEP برنامج  أيًضا  ، والذي يسمى  الفردي  التعليم  برنامج 
مراجعته  ويتم  جماعي  جهد  خالل  من   IEP برنامج  إنشاء  يتم  خاص.  تعليمي  دعم  إلى  يحتاج 
بشكل دوري. يحدد برنامج التعليم الفردي )IEP( األهداف الفردية للطفل الذي تم تحديد بأنه 
إلى مساعدة األطفال   IEP بحاجة لدعم إضافي و يتطلب تعديالت  متخصصة. يهدف برنامج 
على الوصول إلى األهداف التعليمية بسهولة أكثر مما كانوا يفعلون. في جميع الحاالت ، يجب 
تخصيص برنامج IEP الحتياجات الطالب الفردية كما تم تحديدها من خالل عملية التقييم 
الخاصة ببرنامج IEP ، ويجب أن يساعد بشكل خاص املعلمین ومقدمي الخدمات ذوي الصلة 
على فهم إعاقة الطالب وكيف تؤثر اإلعاقة على عملية التعلم. يصف برنامج التعليم الفردي 
)IEP( أيًضا كيف يتعلم الطالب، وكيف يثبت الطالب على أفضل وجه أن التعلم وما يفعله 

املعلمون ومقدمو الخدمة ملساعدة الطالب على التعلم بشكل أكثر فعالية.
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:IEP ما يلي هو دليل خطوة بخطوة  مو�سى به إلنشاء

الخطوة 1: تصنیف الطفل على أنھ من املحتمل أن یحتاج إلى تعلیم خاص 
وخدمات ذا صلة.

يجب على وزارة التعليم أو ادارة املدرسة التعرف على وتقييم جميع األطفال ذوي االحتياجات 
التعليمية الخاصة الذين يحتاجون إلى التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. یجوز ملسؤولي 
املدرسة أن یطلبوا تقییم الطفل لتحدید ما إن كان یُعاني الطفل من إعاقة أم ال كما یجوز 
تقیم  لیطلبوا  األخرى  باملدارس  العاملین  أو  الطفل  معلم  مع  التواصل  األمور  ألولیاء  أیًضا 
. ویتعین الحصول على موافقة أولیاء 

ً
 أو خطیا

ً
طفلھم. ومن املحتمل أن یكون الطلب شفھیا

األمور قبل تقییم الطفل إذ یتعین إنجاز التقییم في غضون وقت معقول بعد صدور املوافقة 
من قبل أولیاء األمور.

الخطوة 2: تقییم الطفل

الطفل  بإعاقة  یتعلق  فیما  املجاالت  جمیع  في  الطفل  تقییم  على  التقییم  یشتمل  أن  یتعین 
املشتبھ بھا وستُستخدم نتائج التقییم التخاذ قرارات بشأن البرنامج التعلیمي املالئم للطفل 
والخدمات ذات الصلة والتخاذ قرارات بشأن البرنامج التعلیمي للطفل. في حالة رفض أولیاء 
األمور للتقییم، یحق لھم أن یخضعوا طفلھم إلى تقییم تعلیمي مستقل كما یُمكنھم أن یطلبوا 

من نظام املدرسة أن یتحمل تكالیف ھذا النوع من التقییم.

الخطوة 3: تحدید األھلیة

مجموعة من املھنیین املؤھلین وأولیاء األمور الذین یطلعوا على نتائج تقییم الطالب إذ یُحددا 
 ما إن كان الطفل »طفال یعاني من إعاقة” على النحو املنصوص علیھ في قانون تعلیم 

ً
سویا

األفراد من ذوي اإلعاقات. ویجوز ألولیاء األمور طلب عقد جلسة الستناف قرار املدرسة.

الخطوة 4: أھلیة الطفل للخدمات

ا« على النحو املنصوص علیھ في قانون تعلیم األفراد 
ً
في حالة إن تقرر أن الطفل »طفال معاق

من ذوي االحتیاجات الخاصة، یحق له أو الحصول على تعلیم خاص وخدمات ذات صلة. وفي 
 من تاریخ تحدید أھلیة الطفل، یتعین على فریق برنامج التعلیم الفردي 

ً
غضون 30 یوًما میالدیا

أن یعقدوا اجتماًعا لوضع برنامج التعلیم الفردي للطفل.



18

الخطوة 5: تحدید موعد اجتماعات فریق برنامج التعلیم الفردي

على  ویتعین  ویعقدھا،  الفردي  التعلیم  برنامج  فریق  اجتماعات  موعد  املدرسة  نظام  یُحدد 
فریق املوظفین باملدرسة:

التواصل مع املشاركین بما في ذلك أولياء األمور   •

إخطار أولياء األمور قبل املوعد بفترة كافية للتأكد من اتاحة الفرصة امامهم للحضور  •

جدولة اإلجتماعات في الوقت واملكان املتفق علیها بین أولياء األمور واملدرسة   •

إخبار أولياء االمور بأغراض االجتماع ووقته ومحله   •

إخبار أولياء اإلمور من سيحضر اإلجتماع    •

إخبار أولياء اإلمور بأنه يجوز لهم دعوة األشخاص الذين لديهم علم أو خبرة معينة   •
بشأن الطفل لحضور االجتماعات 

التعلیم  برنامج  وكتابة  الفردي  التعلیم  برنامج  اجتماعات  عقد   :6 الخطوة 
الفردي.

یجتمع فریق برنامج التعلیم الفردي للتحدث بشأن احتیاجات الطفل وكتابة برنامج التعلیم 
وفي  الفرق.  من  جزًء  مالئًما(  كان  )إن  والطالب  األمور  أولیاء  من  كل  ویكون  للطالب  الفردي 
حالة إن تم تحدید مستوى الطفل من قبل فریق آخر، یتعین أن یكون أولیاء األمور جزًء من 

املجموعة.

األولي،  للمرة  الطفل  إلى  الصلة  ذات  والخدمات  الخاص  التعلیم  املدرسة  نظام  توفیر  قبل 
یتعین الحصول على موافقة أولیاء األمور. ویتلقى الطفل الخدمات في أقرب وقت ممكن بعد 

االجتماع.

في حالة عدم اتفاق أولیاء األمور بشأن برنامج التعلیم الفردي وتحدید املستوى، یجوز لھم 
مناقشة مخاوفھم بشأن األعضاء اآلخرین من فریق برنامج التعلیم الفردي إلى جانب محاولتھم 
للتوصل إلى اتفاق. في حالة تعذر التوصل التفاق، یجوز ألولیاء األمور أن یطلبوا الوساطة أو 
یجوز لنظام املدرسة أن یعرض الوساطة. یجوز ألولیاء األمور تقدیم شكوى إلى وكالة التعلیم 
بالوالیة كما یجوز لھم املطالبة بعقد جلسة مناقشة اإلجراءات وذلك في الوقت الذي تتوفر 

فیھ الوساطة.
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الخطوة 7: تقدیم الخدمات

النحو  على  بالطفل  الخاص  الفردي  التعليم  برنامج  تنفيذ  من  تتأكد  أن  املدرسة  على  يتعین 
يستطيع  األمور.  ألولياء  الفردي  التعليم  برنامج  من  نسخة  تسليم  ويتعین  كتابته  تمت  الذي 
كل معلم من معلمي الطفل ومزودي الخدمات الناث إلى برنامج التعليم الفردي واإلطالع على 
مسؤوليته الخاصة بشأن تنفيذ برنامج التعليم الفردي بما في ذلك التدابر والتعديالت والدعم 

الذي يتعین توفیره إلى الطفل وفقا لبرنامج التعليم الفردي. 

الخطوة 8: قیاس تقدم األعمال وإعداد تقاریر بھ وإرسالھا إلى أولیاء األمور

یُقاس التقدم الذي طرأ على الطفل فیما یتعلق باألھداف السنویة وفًقا للمنصوص علیھ في 
برنامج التعلیم الفردي ویتم إخطار أولیاء أمور الطفل بتقدم مستوى طفلھم وما إن التقدم 
إلى  التقدم ھذه  تقاریر  تسلیم  ویتعین  السنة.  بنھایة  األھداف  الطفل  لیُحقق  یكفي  تحقق 

ُ
امل

عاق
ُ
طر فیھا أولیاء األمور بتقدم مستوى طفلھم غیر امل

ُ
أولیاء األمور على األقل في كل مرة یخ

الخطوة 9: مراجعة برنامج التعلیم الفردي

یتم مراجعة برنامج التعلیم الفردي الخاص بالطفل من قبل فریق برنامج التعلیم الفردي مرة 
 أو بموجب طلب أولیاء األمور أو املدرسة. ویتم مراجعة برنامج التعلیم الفردي 

ً
واحدة سنو یا

عند الضرورة. یتعین دعوة أولیاء األمور، بصفتھم أعضاء بالفریق، لحضور ھذه االجتماعات. 
ویُمكن ألولیاء األمور تقدیم اقتراحات بشأن التغییرات والتي من املحتمل أن تتوافق أو تتعارض 

مع برنامج التعلیم الفردي أو املوافقة أو االختالف على تحدید املستوى.

لهم  يجوز  املستوى،  وتحديد  الفردي  التعليم  برنامج  مع  األمور  أولياء  يتفق  لم  إن  حالة  في 
محاولة  ثم  ومن  الفردي  التعليم  برنامج  فريق  من  اآلخرين  األعضاء  مع  مخاوفهم  مناقشة 
التقييم  أو  االضافية  االختيارات  ذلك  في  بما  الخيارات  من  العديد  وهناك  لالتفاق.  التوصل 
لم  باإلجراءت.  ملناقشة  إستماع  جلسة  عقد  أو  متوفرة  كانت  إن  الوساطة  طلب  أو  املستقل 

 تقديم شكوى إلى وزارة التعليم.
ً
يجوز لهم أيضا

استخدام التكنولوجیا املساعدة في الفصل الدرا�سي

التكنولوجیا املساعدة عبارة عن أداة ضروریة یمكنھا مساعدة الطالب من ذوي اإلعاقة على 
املشاركة في الفصل الدرا�سي بصورة أكثر اكتماال.ً ومن املمكن أن تكون املعدات القابلة للنفاذ 
مفیدة لیس للطالب من ذوي اإلعاقة فحسب ولكن لكافة الطالب على حد سواء. یناقش ھذا 
 / املدرسة  في  التعلیمي  النظام  في  للنفاذ والتكنولوجیا املساعدة  القابلة  املعدات  القسم دور 

الجامعة مثل الفصل الدرا�سي /القاعة.
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أكثر  اإلعاقة  ذوي  من  للطالب  بالنسبة  املكافئ  التعلیم  إلى  النفاذ  یصبح  ذلك،  على  وعالوة 
 ما تشكل اإللكترونیات 

ً
سھولة، وقد لعبت التكنولوجیا دوًرا حاسًما في تحقیق ھذا األمر. غالبا

 كبیًرا أمام الطالب من ذوي اإلعاقة داخل الفصل 
ً
وتكنولوجیا املعلومات غیر القابلة للنفاذ عائقا

والخدمات  للنفاذ  القابلة  املعدات  فحص  املدارس  قادة  على  ینبغي  السبب  ولھذا  الدرا�سي 
الفنیة لضمان القابلیة للنفاذ بالنسبة للطالب الذین یتمتعون بكافة أنواع القدرات. ویمكن 
استغالل املعدات القابلة للنفاذ والتكنولوجیا املساعدة بمجموعة من الطرق. حیث یمكنھا 
املساعدة في تعویض فقدان املھارة، أو اإلبصار أو غیر ذلك من القیود. فعلى سبیل املثال، ربما 
الطالب  أو ربما یحتاج  الكمبیوتر  إلى  للنفاذ  برنامج دعم بصري  إلى  املكفوف  الطالب  یحتاج 
الذي یعاني من إعاقة حركیة إلى برنامج التعرف على الصوت الذي یسمح له باستخدام صوته 

بدال من استخدام الفأرة أو لوحة املفاتیح.

وغالًبا ما یحتاج األفراد من ذوي اإلعاقة فقط إلى جھاز معین لزیادة قدراتھم على القیام بالعمل. 
من املمكن أن تبدو التكنولوجیا املساعدة في بعض األحیان معقدة أو تتسم بالصعوبة، ولكن 
مجرد  من  أقل  أو  أكثر  لیست  األمر،  واقع  في  أنھا  نجد  املناسبین،  والدعم  الجھاز  خالل  من 
أداة ملساعدة الطالب في الفصل الدرا�سي. وتشمل التكنولوجیا املساعدة كل �سيء من الطرق 
البدیلة املتعلقة باستخدام الكمبیوتر ملساعدات التواصل التي تستخدم الخطاب الصناعي، 
بمفتاح  التحكم فیھا  یتم  یتم تشغیلھا بواسطة واجھات  التي  املتحركة  الكھربائیة  والكرا�سي 

ونظم التحكم البیئي التي تتیح التحكم الكامل عن بعد في املصابیح، واألبواب والنوافذ.

التكنولوجیا املساعدة للطالب ذوي االعاقات البصرية

 
ً
تتمتع التكنولوجیا املساعدة بالعدید من اإلمكانیات لدعم الطالب املكفوفین واملعاقین بصریا
التكنولوجیا  عززت  األخیرة،  السنوات  وفي  البصریة.  اإلعاقة  ودرجات  األعمار  مختلف  من 
وتكییف  تخصیص  إمكانیة  بسبب  وذلك   

ً
بصریا املعاقین  للطالب  تعلیم  تجارب  املساعدة 

 الحتیاجات املستخدم ومھاراتھ. عالوة على ذلك، قدمت التكنولوجیا املساعدة 
ً
املعدات وفقا

للمعلومات من خالل  النفاذ  املثال،  للمعلومات بدیلة مھمة لألفراد )على سبیل  نفاد  وسائل 
الحاسب اآللي املحمول أو أجھزة برایل للقراءة والتسجیل(. كما یُمكن للتكنولوجیا املساعدة 
 من النفاذ إلى العدید من املصادر املتعارف علیھا لتكنولوجیا 

ً
أن تسمح للطالب املعاقون بصریا

كل بشكل متزاید جزًء من التدریس والتعلیم واملشاركة في البیئة 
ُ

املعلومات واالتصاالت والتي تش
نلحق  أن  التكنولوجیا، من املستحیل  التي تطرأ على  السریعة  التغییرات  بناًء على  التعلیمیة. 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجیا  إلى  النفاذ  إلى  اللجوء  یُمكننا  أنھ  إال  الحالي  التطور  بركب 
في  املشاركة  من   

ً
بصریا واملعاقین  املكفوفین  لنُمكن  املتاحة  والبرامج  املساعدة  والتكنولوجیا 

الصفوف الدراسیة.
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أجھزة التكنولوجیا املساعدة في الفصل الدرا�سي للطالب املكفوفين:

النفاذ إلى الوسائط السمعیة والبصریة لألفراد املكفوفین واملعاقین بصرًیا  •

الصفوف  في  برایل وتدوین املالحظات  برایل وكاتب بطریقة  مدون املالحظات بطریقة   •
الدراسیة باإلضافة إلى الكتابة والطباعة أو التوصیات أو تدوین املالحظات أو إرسال 

رسائل البرید اإللكتروني أو تصفح االنترنت

برنامج ترجمة النص إلى طریقة برایل  •

برنامج تحویل النصوص إلى ملفات صوتیة  •

برنامج تسجیل الصوت  •

ُمشغالت أنظمة املعلومات التوافقیة الرقمیة الصوتیة  •

إتاحة وصول أفضل إلى الطالب ضعیفي اإلبصار للطباعة سواء إن كان كتب مطبوعة   •
بخط كبیر أو بخط عادي مع توفیر بعض أنواع العدسات املكبرة

 )بجھاز الحاسب اآللي املكتبي( أو توصلیه بالھاتف النقال 
ً
توصیل القارئ أوتوماتیكیا  •

أو بمدخل جھاز الصوت

املسح بإستخدام برمجيات التعرف البصري على الحروف  •

برمجیات تبسیط الصور  •

أجھزة الحفر على الصور  •

الدوائر التلفزيونية املغلقة مع مراعاة موقع الدوائر التلفزيونية املغلقة في مسار الرؤية   •
للطالب اآلخرين الجالسین خلف الطالب

الدوائر التلفزيونية املغلقة أحادية العین والدوائر التلفزيونية املغلقة مع كامیرا التعرف   •
على األشياء البعيدة ونص صوتي وقلم عالي التباین وجھاز معالجة الكلمات املحمول 

والكتابة مع الدعم الصوتي

عدمة باستخدام الحاسب اآللي
ُ
إعداد الشرائح املزودة بالقارئ والعروض التقدیمیة امل  •

جمعة مع 
ُ
عتاد العدسات املكبرة للشاشة والقراءة من على الشاشة – والشاشات امل  •

شارات التكبیر املستخدمة

لوحة مفاتیح لغة برایل تعمل من خالل الوتر الكھربائي  •

أجھزة تثبیت املواد – الحامالت البسیطة للصفح أو حامالت الكتب القابلة للطي أو   •
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منصة تثبیت الكتب واللوحات املائلة للتمكن من تثبیت أفضل للمواد لتقلیل املسافة 
أو الزاویة أو الضوء

ألغراض الكتابة - قلم التباین العالي وجھاز معالجة الكلمات املحمول والكتابة بالدعم   •
التسجیل  أو  الشرائط  على  التسجیل  وجھاز  برایل  طریقة  بدعم  والكتابة  الصوتي 

الرقمي

برمجیات التسجیل التي تعمل على أجھزة الحاسب اآللي  •

أجھزة نظام تحدید املواقع مثل جھاز نظام تحدید املواقع الناطق  •

التكنولوجیا املساعدة  لطالب ذوي االعاقاتى السمعية

یستخدم الطالب الصم وذوي االعاقات السمعية العدید من التقنیات املساعدة املختلقة التي 
تُقدم لھم بالنفاذ بشكل أفضل إلى العدید من البیئات إذ تُساعدھم ُمعظم األجھزة من خالل 
تكبیر الصوت أو من خالل طرق بدیلة للحصول على املعلومات من خالل الرؤیة أو االھتزازات 

صنف ھذه التقنیات إلى ثالث فئات عامة:
ُ
أو كالھما مًعا. وت

تقنیا السمع  •

أجھزة التنبیھ  •

أجھزة دعم التواصل  •

الجمھور  أو  املختلفة  األغراض  على  بناًء  فرعیة  فئات  إلى  فئة  كل  تُقسم  أن  املحتمل  من 
املستھدف عند استخدام ھذه التقنیة.

أجھزة التكنولوجیا املساعدة في الفصل الدرا�سي للطالب من ذوي االعاقات 
السمعية:

أجھزة املعین السمعي – تُقدم للطالب من ذوي االعاقات السمعية املعينات السمعیة   •
خالل  من  السماعات  من  الصوت  خروج  عند  السماع  من  وتمكینھم  ملساعدتھم 
تجنب  إلى  باإلضافة  آذانھم  إلى  مباشرة  الصوت  ووصول  املیكرفون  عبر  التحدث 
الضوضاء التي تؤثر سلبًیا على جودة الصوت ووضوح الصوت عند التحدث عن بعد.

إتاحة الوصول إلى املساعدات السمعیة الرقمیة في كل مكان عند مشاركة الطالب من   •
ذوي االعاقات السمعية في صفوفھم الدراسیة واألنشطة

التعلیق املغلق والتعلیق الفوري   •
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التي  السمعیة  املساعدة  م 
ُ
نظ أو  والحث  الحمراء  التردد واألشعة تحت  تعدیل  أنظمة   •

تستخدم املوجات الالسلكیة أو موجات الضوء أو املجاالت املغناطیسیة لنقل الصوت 
الجالسین  الطالب اآلخرین  املثال سماع  ما على سبیل  املتحدث من مسافات  لسماع 

على مقاعدھم لصوت املدرس.

التي  الصوتيية  األجهزة  واتاحة  االنترنت  تستخدم  التي  واملعدات  الخدمات  إلى  النفاذ   •
تعمل عبر البلوتوث من الهواتف النقالة أو أجهزة الحاسب اآللي.  

الالسلكیة  األجھزة  من  وغیرھا  املحمولة  للھواتف  بالنسبة  للنفاذ  القابلیة  اعتبارات   •
ینبغي أن تأخذ في الحسبان القدرة على توصیل

سماعة رأس بدیلة ألجھزة معینة، سواء كانت املفاتیح املوجودة بلوحة املفاتیح قابلة   •
للتمییز عن بعضھا بسھولة، وسواء كانت ھناك أزرار قابلة للضبط للتحكم في التباین 
الھاتف  ملنع  لالنزالق  مقاوم  بمقبض  مزودة  الھاتف  سماعة  كانت  وسواء  والسطوع، 
من االنزالق من الید، وغیر ذلك من خصائص العرض مثل حجم الشاشة، والقابلیة 

لضبط حجم الخط وغیر ذلك الكثیر.

األدوات والخدمات التي یمكن استخدامھا في الھواتف املماثلة املستخدمة. التواصل   •
مع كافة الطالب اآلخرین في الفصل الدرا�سي.

الكتابیة،  واملبرقة  السمعیة  املساعدة  وأجھزة  السمعیة،  املساعدات  مع  التوافق   •
سمعیة  إعاقات  من  یعانون  الذین  الطالب  یمكن  جھاز  عن  عبارة  الكتابیة  واملبرقة 
أو كالمیة من التواصل عبر الھاتف، وتتضمن عادة مقرنة صوتیة لسماعة الھاتف، 

ولوحة مفاتیح مبسطة وشاشة رسائل مرئیة

النفاذ إلى أجھزة الھاتف املستخدمة مع التكنولوجیات املتطورة، بما في ذلك الھواتف   •
املحمولة أو غیرھا من السماعات املستخدمة

لعملیات التواصل الصوتي عبر اإلنترنت. »الخدمات عریضة النطاق املطلوبة للتواصل   •
عبر الھاتف«.

اإلشارة  لغة   / نص  إلى  الصوت  تحویل  الكمبیوتر،  بمساعدة  املالحظات  تدوین   •
»میكروفون التعلیقات الفوریة، آي كومیونیكیتور،

مترجم الفیدیو عن بعد« وكذلك كامیرا الویب، وھاتف الفیدیو، والسبورة البیضاء.  •

الساعة،   / املنبه  أو من خالل االھتزاز، أي )مراقب األطفال،  البصري  التنبیه  أجھزة   •
الھاتف املحمول(.
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التكنولوجیا املساعدة للطالب ذوي االعاقات الحركية

في  أو قصور  أنھا فقدان  لھا عدة أشكال ویمكن تصنیفھا بوجھ عام على  البدنیة  اإلعاقات 
وظیفة التحكم في العضالت أو الحركة أو قصور في الحركة. وربما یتضمن ذلك األیدي الكبیرة 
والشلل،  املفاصل،  والتھاب  الصوت،  وارتجاف  املفاتیح،  للوحة  بالنسبة  للغایة  الصغیرة  أو 

وفقدان األطراف، وغیر ذلك من الصعوبات.

أجھزة التكنولوجیا املساعدة في الفصل الدرا�سي للطالب من ذوي االعاقات 
الحركية:

في بعض الحاالت من املحتمل أن یكون الحاسب اآللي املكتبي ھو الحل األفضل نظًرا   •
إن  حالة  في  اآلخر،  الجانب  وعلى  القوي.  وأدائھ  مستقلة  وفأرة  مفاتیحھ  حجم  لكبر 
األماكن  من  العدید  إلى  الوصول  إلى  یحتاج  أو  متحرك  كر�سي  یستخدم  الطالب  كان 
املختلفة، من املحتمل أن یكون الحاسب اآللي املحمول ھو الحل األفضل خاصة إن 

مثبت بالكر�سي املتحرك.

توجد العدید من التقنیات املساعدة املتوفرة ملساعدة الطالب املعاقین بدنًیا للمشاركة   •
في صفوفھم الدراسیة.

لوحة املفاتیح التكیفیة: توجد العدید من لوحات املفاتیح البدیلة ملساعدتھم بما في   •
ذلك لوحات املفاتیح الصغیرة والكبیرة واملریحة واملعروضة على الشاشة واملفاھیمیة 

واملطاطیة ولوحة مفاتیح الحروف األبجدیة.

غیر  لألفراد  فعاال  بدیال  تكون  أن  املساعدة  التقنیات  النوع  لھذا  یُمكن  العین:  تتبع   •
.
ً
القادرین على التحكم في حركة أیدیھم أو یتحكمون فیھا تحكًما محدودا

عاقون من إدخال 
ُ
برمجیات التعرف على الصوت: ھي البرمجیات التي تُمكن الطالب امل  •

نصوص وفي بعض الحاالت تنفیذ بعض املھام على الحاسب اآللي ببساطة من خالل 
التحدث عبر املیكرفون – بدون الحاجة إلى استخدام لوحة املفاتیح أو الفأرة.

من  اإلدخال  عملیة  خالل  بالتحكم  بدنًیا  املعاقون  للطالب  یسمح  جھاز  الفم:  عصا   •
خالل عصا یحركوھا باستخدام أفواھھم.

املفاتيح الالصقة: هي نوع من أنواع الكتاب تسمح للمفاتيح املساعدة shift و control و   •
command و alt بأن تثبت مكانها للضغط على املفاتيح األخرى التالية لتنفيذ عمر ما 
وذلك بهدف الضغط على مفتاح واحد فقط لتنفيذ األمر بدال من الضغط ع؛اى عدا 

مفاتيح في آن واحد. 
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املفاتیح البطیئة: خاصیة مزودة بلوحة املفاتیح تمنع تأدیة املھام بمجرد الضغط على   •
املفاتیح بل یتعین االستمرار في الضغط على املفاتیح ملدة معینة لتأدیة املھام.

العلوي منھا بدال من  الجزء  في  بھا  الخاصة  الكرة  الكبیرة: وھي فأرة تكون  الفأرة  كرة   •
السفلي وذلك للتخلي عن فكرة تحریك الفأرة للتحكم.

الحركة،  على  املحدودة  القدرة  ذوي  بالطالب  یتعلق  فیما  الفردي:  الوصول  مفتاح   •
على سبیل املثال إن كان الطالب یستطیع فقط تحریك رأسه، من املمكن أن یوضع 
ھذا املفتاح بجانب الرأس لیتمكن الطالب من الضغط علیه من خالل تحریك رأسه. 

وتُفسر ھذه النقرة باستخدام برمجیات خاصة.

عصا الرأس: تعتبر عصا الرأس مشابھة من الناحیة الوظیفیة لعصا الفم.  •

البرمجیات ممثل معالجات التوقع بالكلمات وإلى آخره  •

م املفاتیح واملسح
ُ
مفاتیح اإلدخال، نظ  •

عززة والبدیلة.
ُ
وسائل التواصل امل  •

مفاتیح التحكم في الوصول والبیئة  •

التحكم في طابعة ثالثیة األبعاد  •

التكنولوجیا املساعدة للطالب ذوي االعاقات االدراكية

وتشتمل  سریریة.  إعاقة  أو  وظیفیة  إعاقة  اإلدراكیة،  لإلعاقات  رئیسیین  تصنیفین  یوجد 
الفئات السریریة من اإلعاقات اإلدراكیة على التوحد ومتالزمة داون. وتشتمل حاالت اإلدراك 
األقل حدة على فئة فرعیة تُسمى صعوبات التعلم مثل عسر القراءة )القراءة( وصعوبة إجراء 
على  الوظیفیة  اإلدراك  إعاقات  تشتمل  أن  املحتمل  ومن  )الریاضیات(.  الحسابیة  العملیات 

صعوبات أو قصور تشتمل على:

واللغویات  والقراءة  املرئي  والفھم  الریا�سي  والفھم  والذاكرة  االنتباه  ومدى  املشكالت  حل 
الطالب  تعزیز جودة  بالقدرة على  املساعدة  التكنولوجیا  وتتمتع  الشفھي.  والفھم  )التحدث( 
املعاقین إذ تُقدم لھم طرق تعوضھم عن أوجھ إعاقتھم وتُسلط الضوء على قدراتھم. وبما أن 
الطالب الذین یعانون من صعوبات في التعلم لیدھم قدرات تحمل وحدود واھتمامات وخبرات 
جدي نفًعا في موقف ما أن تكون ذات 

ُ
مختلفة، من املحتمل أن تكون األدوات التقنیة التي ت

منفعة قلیلة في ظل ظروف مختلفة. ویتطلب اختیار التقنیات املناسبة للطالب الذین یعانون 
من صعوبات في التعلم التحلیل الدقیق للتفاعل بین )أ( الفرد و)ب( املھام أو الوظائف املعینة 

التي یتعین تأدیتھا و)ج( التقنیات و)د( سیاقات أو البیئات التي ستُستخدم فیھا التقنیات.
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أجهزة التكنولوجیا املساعدة للطالب ذوي االعاقات االدراكية

ھناك العدید من األدوات التي یمكنھا أن تُساعد الطالب الذین یعانون من صعوبة في معالجة 
وتذكر اللغات املنطوقة إذ یُمكن استخدام ھذه األجھزة في العدید من البیئات املختلفة على 
مع  االجتماعات  أو  املحاضرات  أو  التدریب  ومعاھد  أو  الدراسیة  الصفوف  في  املثال  سبیل 

العدید من املتحدثین مثل املؤتمرات.

من  شارك 
ُ
امل أو  الشخص  یُمكن  الورق:  على  للكتابة  املستخدم  اآللي  الحاسب  قلم   •

یُمكنھ  إذ  معین  ورق  و  القلم  باستخدام  یكتبھ  بما  الصوتیة  امللفات  وربط  تسجیل 
من تدوین املالحظات خالل تسجیل حدیث شخص ما )على سبیل املثال املحاضرات 
التي  مالحظاتھ  من  قسم  أي  إلى  االستماع  من  الشخص  یتمكن  ثم  ومن  واملتحدثین( 

دونھا من خالل وضع القلم على خط یده أو الرسومات البیانیة التي أعدھا.

أنظمة االستماع الشخصیة من خالل تعدیل التردد: ینقل نظام االستماع الشخ�سي   •
أن  املحتمل  إذ من  املستمع  أذن  إلى  مباشرة  املتحدث  التردد صوت  تعدیل  من خالل 
ناقل  من  الوحدة  وتتكون  املتحدث.  یقولھ  ما  على  التركیز  على  املستمع  ھذا  یُساعد 
یضعھا  أذن(  بسماعة  )املزود  واملتلقي  املتحدث  یحملھ  بمیكرفون(  )مزود  السلكي 

املستمع.

الشرائط  ومشغالت  مسجالت  تتيح  املختلفة:  السرعات  ذات  الشرائط  مسجالت   •
منطوقة  معلومات  إلى  أو الرجوع   

ً
مسبقا املسجلة  النصوص  إلى  االستماع  للطالب 

 .
ً
التدریبیة واملحاضرات( وإعادة تشغلیھا الحقا املثال الدروس والدورات  )على سبیل 

یح ُمسجالت الشرائط ذات السرعات املختلفة تسریع أو إبطاء سرعة االستماع إلى 
ُ
وتت

امللفات املسجلة بدون تشویھ صوت املتحدث.

البرمجیات  ھذه  تُمكن  الكلمات،  معالجة  مع  املستخدمة  االختصارات:  موسعات   •
املستخدم من إنشاء وحفظ وإعادة استخدام

االختصارات الخاصة بالكلمات والجمل املستخدمة مراًرا. وتوفر ھذه التقنیة الوقت   •
الذي یستغرقھ املستخدم في الكتابة على لوحة املفاتیح والتأكد من الھجاء الصحیح 

للكلمات والجمل.

من  یعانون  الذین  الطالب  یستفید  أن  املتحمل  من  اللغوي:  التدقیق  برمجیات   •
واستخدام  الترقیم  وعالمات  والقواعد  الھجاء  املثال  سبل  )على  الكتابة  في  صعوبات 
م معالجة 

ُ
الجمل وتركیب الجمل( من تلك البرمجیات )والتي تشتمل على العدید من نظ
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الكلمات( التي تمسح املستندات ألغراض معالجة الكلمات وتنبھ املستخدم باألخطاء 
املحتملة.

سماع  في  صعوبة  من  يعانون  الذين  للطالب  تسمح  واملطبوعات:  الصوتية  الكتب   •
الصوتية  الشرائط  مثل  األشكال  من  العديد  في  التقنية  هذه  وتتوفر  النصوص 
األصوات  تشغيل  ووحدة   MP3 بإمتداد  الصوتيية  وامللفات  املدمجة  واإلسطوانات 

الخاصة. 

التعرف البصري على الحروف: تسمح هذه التقنية للمستخدم إدخال املواد املطبوعة   •
 ومن ثم يتم قراءة النص 

ً
إلى الحاسب اآللي أو الوحدة املحمولة من خالل مسحها ضوئيا

وتتوفر  الشاشة.  على  من  والقراءة  الحديث  تركيب  نضام  خالل  من   
ً
ضوئيا املمسوح 

تقنية التعرف البصري على الحروف من خالل الوحدات املستقلة وبرمجيات الحاسب 
اآللي.

برمجیات التعرف على الكالم: تعمل برمجیات التعرف على الكالم بالتعاون مع معالج   •
الكلمات إذ یُملي املستخدم حدیثھ من خالل املیكرفون وستظھر كلماتھ املنطوقة على 
شاشة الحاسب اآللي على شكل نصل ویمكن لھذه التقنیة أن تُساعد املستخدم التي 

 تفوق مھارتھ في اللغة املكتوبة.
ً
یتمتع بقدرة جیدة في اللغة شفھیا

مركبات الكالم وقارئات الشاشة: يمكن لهذا النظام أن يعرض وأن يقرأ بصوت مرتفع   •
أو  املتحدث  كتبها  التي  النصوص  ذلك  في  بما  اآللي  الحاسب  شاشة  على  من  النص 
العروض  املثال  في هيئة صفحات مطبوعة على سبيل  واملمسوحة ضوئيا  املستخدم 

التقديمية والكتب الوخطابات وإلى آخره. 

مساعدة  التقنیة  لھذه  یمكن  اإللكترونیة:  والقوامیس  الناطق  اإلمالئي  املدقق   •
املالئمة وتصحیح  الكلمات  أو اختیار  الھجاء  في  یعانون من ضعف  الذین  األشخاص 
الكلمات  الناطقة  األجھزة  وتقرأ  والتدقیق.  الكتابة  عملیة  خالل  الھجائیة  األخطاء 
املختارة “القراءة بصوت مرتفع” وتعرضھا على الشاشة لكي یتمكن املستخدم في رؤیة 

قھا.
ُ
الكلمات واالستماع نط

التكنولوجیا املساعدة لتنظیم واستعراض املعلومات

بالتعاون  املساعدة  التقنیة  ھذه  تُستخدم  الحرة:  البیانات  قاعدة  ذات  البرمجیات   •
ذوي  الطالب  األداة  ھذه  تُمكن  إذ  األخرى  البرمجیات  أو  الكلمات  معالجة  برمجیات 
اإلعاقة من إنشاء املالحظات اإللكترونیة وحفظھا من خالل »تدوین« املعلومات ذات 
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الصلة بغض النظر عن طولھا أو موضوعھا إذ ُیمكن للطالب الحًقا استعادة املعلومات 
من خالل كتابة أي جزء من املالحظة األصلیة.

ذوي  الطالب  البرمجیات  من  النوعیة  ھذه  تُساعد  الرسومات:  وُمحددات  ُمنظمات   •
كتابتھم  خالل  من  املعلومات  وتحدید  تنظیم  في  صعوبة  من  یعانون  الذین  اإلعاقة 

القتراحاتھم وتوصیاتھم.

تخطیط  على  الطالب  األدوات  من  النوع  ھذا  یُساعد  البيانات:    / املعلومات  مدراء   •
وتنظیم وحفظ واستعادة تقومیه وقائمة مھماتھ وبیانات التواصل واملعلومات األخرى 
إلكترونًیا إذ من املحتمل أن تكون أجھزة إدارة البیانات الشخصیة محمولة أو برمجیات 

 من خالل “مشاركة” البیانات.
ً
حاسب آلي أو خلیط من تلك األدوات التي تعمل معا

النفاذ الرقمي والتعليم

املعلومات  تكنولوجيا  إلى سهولة استخدام   E-Accessibility او  الرقمي  النفاذ  يشیر مصطلح 
، من قبل األشخاص ذوي اإلعاقات. يجب  الرقمي  في ذلك املحتوى  بما   ،  )ICT( واالتصاالت 
تطوير جميع مواد التعلم اإللكترونية بحيث يمكن للمستخدمین ذوي اإلعاقات الوصول إلى 

املعلومات.

يفحص هذا القسم من التقرير ويشرح العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند إنتاج املواد 
للطالب  يمكن  التي  املعلومات  إنتاج  دعم  إلى  ويهدف  الدرا�سي.  بالفصل  الخاصة  واملعلومات 
ذوي اإلعاقة الوصول إلیها. وغني عن القول ، ينبغي أن تضمن املدارس إمكانية الوصول إلى 
وثائق الفصل الدرا�سي. كما ذكر من قبل ، يجب إعداد جميع املعلومات املطلوبة للتدريس في 

أشكال بديلة.

فيما يلي بعض أهم الطرق إلنشاء مستندات يمكن الوصول إلیها.

DOC ملفات مايكروسوفت وورد

بالنسبة للعدید من القراء الذین یعانون من إعاقة تتعلق بقراءة املواد املطبوعة، یوفر نسق 
امللف املذكور أسھل

طریق للمعلومات القابلة للنفاذ حیث أن محتوى النص الخاص بامللف قابل للتحویل بسھولة 
إنشاء  واملظھر.  واملحتوى  بالتركیب،  الخاصة  الثالثة  العناصر  كافة  یتضمن  أن  املمكن  ومن 

ملف مفید بنسق وورد ربما یعني إنشاء ملف مستند وورد جدید في نھایة عملیة اإلصدار.
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هناك سبع خطوات أساسية إلنشاء مستندات Microsoft Word يمكن الوصول إلیها. هؤالء 
هم:

استخدم نمط وحجم الخط املناسب  .1

استخدام اللون بشكل مناسب  .2

إضافة نصوص بديلة وتسميات توضيحية  .3

حدد صفوف رأس العمود في الجداول  .4

استخدام نصوص ذات ارتباط تشعبي ذات معنى  .5

استخدام أنماط التنسيق املضمنة  .6

التحقق من إمكانية الوصول  .7

مزيد من املعلومات واملوارد حول هذا املوضوع متاحة على موقع مركز مدى.

PDF ملفات املستند املنقول

 .ACROBAT باستخدام برنامج اكروبات PDF ال يتم عادة إنشاء ملفات نسق املستند املنقول
وعادة ما يتم انشائها ببرنامج آخر وتحويلها إلى نسق املستند املنقول PDF. وهناك العشرات أو 
ربما املئات من البرامج التي يمكنها إنشاء ملفات نسق املستندة املنقول PDF.  ولكن عدد قليل 
للغاية منها يقوم بإصدار ملفات نسق املستند املنقول PDF بشكل متاح أو موسوم. إذا كنت 
الغالب  في  فيمكنك   INDESIGN أو   POWERPOINT أو   MICROSOFT WORD تستخدم 

إنشاء ملفات بنسق املستند املنقول PDF على القابلية للنفاذ الخاصة باملستند األصلي.

للنفاذ من بین  الغالب األقل قابلية  في  PDF الجاهزة للطباعة: تعتبر  ملفات املستند املنقول 
محتوة  على  تحتوي   PDF مستندات  من  النوع  هذا  ألن   

ً
نظرا بامللفات  الخاصة  النسق  كافة 

أو توسيم تركيبي  للقراءة  بأقل قدر ممكن، فال يوجد ترتيب  التركيب  ومضهر والكن تعكس 
مثل  صور  إلى  املنقول   PDF الخصوص على مستندات  وجه  األمر على  هذا  ويسري  داللي.  أو 
محتوى  على  تحتوي  ال  ألنها   

ً
نظرا بالرسومات  الثرية  الكتب  أو   

ً
ضوئيا املمسوحة  أمستندات 

ACROBAT من  PDF ينبغي تعديله ببرنامج  ن�سي على اإلطالق. في حالة إستخدام مستندات 
وجود النص األسا�سي وإلضافة التوسيم.

للتصفح  قابلية  أكثر  كونها  إلى  امللفات  تلك  تميل  الرقمي:  لإلستخدام  املحسنة   PDF ملفات 
 حيث يمكنهم إدراج 

ً
 مقبوال

ً
وتتضمن تركيب ولهذا السبب ربما توفر لبعض املشاركین خيارا
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تلك  وتتضمن  ذلك.  إلى  ALT TAGS وما  بالصور  الخاص  التعريف  وبطاقات  القراءة،  ترتيب 
امللفات كافة العناصر الثالثة الخاصة بالتركيب، واملحتوى واملظهر. ولكنها تميل إلى كونها غیر 
قابلية للتخصيص بالنسبة إلحتياجات القارئ الفردي مثل بعض النسق االخرى ويجب عدم 

إعتبار هذا النسق بمثابة النسق املثالي لالختيار في معظم الظروف.  

مزيد من املعلومات واملوارد حول هذا املوضوع متاحة على موقع مركز مدى.

DAISY ملفات نسق أنظمة املعلومات التوافقية الرقمية

یعد ھذا النسق على بمثابة النسق القیا�سي املتخصص األول لالستخدام في إنشاء اإلصدارات 
القابلة للنفاذ املخصصة ملن یعانون من إعاقة تتعلق بقراءة املواد املطبوعة. ومن املمكن أن 

یكون ھذا النسق ھو نسق امللف املتاح األكثر قابلیة للنفاذ.

وهو عبارة عن نسق مستندات إلكترونية قابلة للنفاذ تم برمجته عن طريق XML تم اعداده من 
 yu3aanoon وهي عبارة عن منظمة تمثل املكتبات الخاصة باألفراد الذين DAISY قبل جمعية

من صعوبة في قراءة املواد املطبوعة.  

ربما  التي  الرقمية  امللفات  من  حزمة  عن  عبارة  بأنه   DAISY وكتب  مستندات  تفسیر  يمكن 
التي تحتوي على سرد مركب بصوت  الرقمية  أو أكثر من ملفات الصوت  تتضمن: واحد من 
ممیز  وملف  بالكامل،  النص  أو  باملصدر  الوارد  النص  من  لجزء  التسجيل  مسبق  أو  بشري 
يحتوي على بعض من أو كل النص، وملف تزامن للربط بین العالمات املوجودة في ملف النص 
في التصفح يمكن الطالب من ذوي اإلعاقة  الزمنية في ملف الصوت، وملف تحكم  والنقاط 
التنقل بسهولة بین امللفات مع الحفاض على التزامن بین النص والصوت. يمكن ملشغلي ملفات 
DAISY املتخصصین تشغيل الصوت وقراءة النص بإستخدام خاصية التحويل من نص إلى 

كالم وتصفح املتسند بطريقة تتسم باملرونة.

يتيح معيار DAISY للمنتج قدر كامل من املرونة فيما يتعلق بالدمج بین النص والصوت املمتد 
DAISY مجموعة مفتوحة من أدوات  من الصوت فقط الى نص وصوت كامل وتوفر جمعية 
THE DAISY PIPELINE مصممة للمساعدة في إنشاء ملفات DAISY والتي تحظى كذلك بدعم 

.EPUB3 متزايد للتحويل إلى ملفات النشر االلكترونية

تستطيع  ال  بصرية.  إعاقات  من  يعانون  الذين  لألشخاص  متاحة  غیر  املطبوعة  املنشورات 
بما   - املطبوعة  واملجالت  والصحف  الكتب  استخدام  القراء  من  األخرى  الفئات  من  العديد 
بالعمر. على هذا  املرتبط  البقعي  التنكس  أو  الحركية  اإلعاقة  أو  القراءة  ذلك ذوي عسر  في 
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النحو ، ينبغي على قادة املدارس النظر في هذا الشكل عند اختيار تنسيق أو صيغة ملفات 
ملنشوراتهم.

EPUB ملفات النشر االلكتروني

للناشرين  كنسق  العالم  مستوى  على  االلكترونية  والكتب  املستندات  على  االعتماد  يتزايد 
EPUB 3 أصبح متوافرا على نطاق واسع يتم إعتباره بصورة  التجاريین، وبما في ذلك إصدار 
القابلية  وإحتياجات  التجاري  االستخدام  إلحتياجات  مالئمة  األكثر  النسق  بمثابة  متزايدة 
للنفاذ الخاصة بألفصل الدرا�سي. ملفات EPUB عبارة من معيار مفتوح إلنشاء وتوزيع املستند 
والكتب  للمستندات  بالنسبة   

ً
شيوعا األكثر  امللف  نسق  بمثابة  وبعد  االلكتروني  الكتاب  أو 

 ويمكن قرأته على كافة أجهزة القارئ االلكتروني تقريبا. 
ً
االلكترونية املتوافرة تجاريا

POWERPOINT النفاذ إلى محتویات العروض التقدیمیة باوربوینت

من الطبیعي للغایة بالنسبة لبرنامج باوربوینت إضافة مكونات مرئیة لعرض تقدیمي مباشر 
البیانیة، واملخططات، والصور، واأللوان وغیر  والرسومات  الحركة،  في ذلك  بما  أو خطاب، 
ذلك الكثیر. ولكن لجعل املعلومات قابلة للنفاذ بالنسبة للجمیع، من األھمیة بمكان أن تكون 
العروض التقدیمیة التي یتم إعدادھا باستخدام باوربوینت قابلة للقراءة، والتصفح، والفھم. 
مقدمي  بین  باوربوینت  باستخدام  إعدادھا  یتم  التي  التقدیمیة  العروض  استخدام  یشیع 
الجلسات كوسیلة فعالة لعرض األفكار والبیانات. باوربوینت عبارة عن وسیلة إعالمیة مرئیة، 
وینبغي على املقدمین التأكد من جعل العروض التقدیمیة قابلة للنفاذ بالنسبة لكافة أفراد 

الجمھور بما في ذلك الطالب من ذوي اإلعاقة.

قابل  التقدیمي  العرض  جعل  في  الھامة  األمور  من  والخط  اللون  تباین  تحدید  عملیة  تعتبر 
للنفاذ بالنسبة للطالب الذین یعانون من محدودیة الرؤیة أو عمى األلوان. وینبغي أن تكون 
والنص.  الخلفیة  بین  كبیر  تباین  ھناك  یكون  أن  ینبغي  كما  القراءة،  وسھلة  كبیرة  الخطوط 
یتم  التي  التقدیمیة  العروض  ستجعل  التي  اإلضافیة  الخطوات  من  القلیل  ھناك  أن  كما 
إعدادھا باستخدام باوربوینت املعروضة على شبكة اإلنترنت أو املرسلة عبر البرید اإللكتروني 
قابلة للنفاذ بالنسبة للطالب الذین یستخدمون برنامج قارئ الشاشة، الذي یسمح للطالب 
باالستماع إلى العرض التقدیمي. )عادة ما یستخدم ھذا البرنامج من قبل الطالب املكفوفین أو 

من یعانون من محدودیة الرؤیة، أو من یعانون من إعاقة تتعلق بالقراءة(.

إتباع أفضل  باوربوينت ولكن  التحقق من االمتثال« املستندات  تلقائية »أداة  أداة  ال تتوافر 
املمارسات التالية يضمن جعل املستندات قابل للنفاذ:
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املحتوى الن�سي

 بأن النص 
ً
بالكامل في العرض املفصل OUTLINE VIEW علما يجب أن يظهر النص   •

املوجود في مربع النص TEXT BOX لن يظهر في العرض املفصل.

 TEXT وليس في مربع النص TITLE HOLDER إنشاء عناوين الشرائح في حامل العنوان  •
.BOX

یتم استخدام مخططات الشرائح للنص بالكامل.  •

الكافي  الوقت  واترك  التقدیمي.  العرض  في  الشرائح  من  كبیر  عدد  وضع  تحاول  ال   •
للجمھور لقراءة الشرائح.

ال تضع أكثر من 6 أسطر من النص في الشریحة الواحدة )باستثناء األعمدة(.  •

وأجھزة  الشاشة  قراءة  برمجیات  اإلعاقة  ذوي  من  الطالب  من  العدید  یستخدم   •
الكمبیوتر التي تستند إلى النص .

الحظ أن الرسومات ال یمكن قراءتھا في الغالب باستخدام قارئات الشاشة وغیرھا من   •
األجھزة التي تستند إلى النص.

محتوى الرسومات 

.
ً
استبدل الرسومات بالنص كلما كان ذلك ممكنا  •

في حالة استخدام الرسومات، قم بإدراج شرح تفصیلي ملعنى املخطط البیاني أو الرسم   •
في شریحة تحتوى على نص وصفي

فقط یتم إدراجھا بعد الشریحة املتضمنة الرسم مباشرة. والحظ أن معنى الرسم ھو   •
املطلوب، ولیس الوصف.

ال يتم وضع نص أو مكونات تخفق أو تومض.  •

ال یتم وضع نص أو مكونات متحركة.  •

یجب تجمیع الرسم التوضیحي الناتج عن عدة صور صغیرة بحیث یشكل مكوًنا واحًدا.  •

ا بالكامل باملكون الذي تم تجمیعه.
ً
یجب أن یكون النص مرتبط  •
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محتوى املخططات البيانية

قم باملراجعة للتحقق من إعداد املخططات البیانیة باستخدام باوربوینت  •

إذا كانت املخططات البیانیة منسوخة من برنامج آخر، تتم معاملتھا كالصور  •

كافة املخططات البیانیة یجب أن یكون لھا عنوان، ووسیلة إیضاح، وتسمیات للمحاور  •

محتوى الجدول 

الجداول عبارة عن مخططات تتألف من صفوف وأعمدة  •

تحقق من أن الجداول تم إعدادھا بواسطة باوربوینت  •

اعتبارھا  یتم  آخر،  مصدر  أو  برنامج  من  باوربوینت  إلى  الجداول  استیراد  یتم  عندما   •
بمثابة صور

رؤوس األعمدة والصفوف معنونة   •

اشياء يجب تجنبها 

SLIDE TRANSITIONS انتقال الشرائح  •

خلفیات الشرائح املزدحمة  •

أنماط حشوة املخطط البیاني  •

تراكم النص  •

مخططات األلوان التي تقلل التباین  •

املخططات البیانیة بدون وصف ن�سي  •

مقاطع الفیدیو غیر املصحوبة بتعلیق فوري  •

مزيد من املعلومات واملوارد حول هذا املوضوع متاحة على موقع مركز مدى.

التعليق الفوري على الفيديو 

التعليق الفوري عبارة عبارة عن عملية تحويل املحتوى الصوتي للبث التلفزيوني أو البث عبر 
شبكة االنترنت أو الفيلم أو أقراص CD أو DVD أو الفعااليات أو غیر ذلك من املنتجات إلى 
نص وعرض النص على شاشة أو جهاز عرض أو غیر ذلك من أنظمة العرض املرئي. وال تعرض 
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تتضمن  ولكنها  املنطوق،  السرد  أو  للحوار  نقي  كمعادل  فقط  الكلمات  الفورية  التعليقات 
كذلك التعريف باملتحدث واملؤتمرات السوتيية والوقف للموسيقى.

ینبغي أن ینتبه قادة املدارس إلى أن التعلیق الفوري وأجھزة اإلدخال البدیلة متوافرة للطالب 
عبر  املؤتمرات  أو  الفیدیو  فعالیات  أو  اإلنترنت  شبكة  عبر  یتعلمون  الذین  اإلعاقة  ذوي  من 

شبكة اإلنترنت.

من األھمیة بمكان أن تكون التعلیقات الفوریة:

 مع الصوت الصادر
ً
أ. متزامنة وتظھر في نفس الوقت تقریبا

باملتحدث  التعریف  ذلك  في  بما  الصوت،  مع  املحتوى  حیث  من  ومتعادلة  متكافئة  ب. 
واملؤثرات الصوتیة

ج. قابلة للنفاذ ومتوافرة بالفعل ملن یحتاجونھا أو یریدونھا.

 
ً
د. یحتوي مقطع الفیدیو املصحوب بتعلیق فوري على نص یدون ما یتم سرده ویوفر وصفا
 ما یتمثل االفتراض في أن ھذا التعلیق 

ً
لألصوات واملوسیقى املوجودة بھذا املقطع. وغالبا

یعانون من صعوبات سمعیة،  الذین  الفوري مخصص لالستخدام من قبل الطالب 
ولكن التعلیقات تعتبر مفیدة كذلك لألفراد الذین ال یتحدثون باللغة املستخدمة في 
الفیدیو كلغة أم، واألفراد غیر املعتادین على مفردات املنھج الدرا�سي، كما تسمح في 
تعلیق  لعمل  طریقتان  وھناك  الفیدیو.  في  التفاعلیة  البحوث  بإجراء  األحیان  بعض 
فوري ألحد مقاطع الفیدیو: التعلیقات الفوریة املفتوحة والتعلیقات الفوریة املغلقة.

ه. تقوم التعلیقات الفوریة املفتوحة بتثبیت النص على صورة الفیدیو. وال یمكن تشغیلھا 
/ إیقاف تشغیلھا، وال یحتاج األمر إلى وظیفة مشغل. وتتم إضافة التعلیقات الفوریة 

املفتوحة من خالل عملیة تحریر الفیدیو.

النفاذ للمواقع االلكترونيا للطالب من ذوي االعاقة

یحتاج املوظفون املسؤولون عن إعداد وصیانة موقع الویب الخاص باملدرسة إلى التأكد من 
أن موقع الویب قابل للنفاذ ومتوافق مع مجموعة املكونات الصلبة والبرامج املستخدمة من 

قبل الطالب من ذوي اإلعاقة.

ینبغي أن تكون كافة صفحات الویب متوافقة مع املبادئ التوجیھیة للنفاذ إلى محتوى الویب 
 Web Content Accessibility Guidelines )W3C WCAG التالي  الرابط  على  املوضحة 
عند  لالستخدام  القابلیة  من  للتحقق  اختبارھا  ینبغي  كما   )accessibility guidelines  2.0
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الصور، وبدون  إیقاف تشغیل  األنماط، وعند  إیقاف تشغیل ورقات  الخطوط، وعند  تكبیر 
استخدام جھاز تأشیر )النفاذ بواسطة لوحة املفاتیح فقط(. كما أن إجراء االختبار بواسطة 

قارئ الشاشة ومكبر الشاشة یعد من األمور املفیدة.

ینبغي أن یكون موقع الویب، بما في ذلك املستندات املتوافرة )مثل نماذج مقدمي الطلبات، 
 ملواصفات رابطة الشبكة العاملیة 

ً
 أو مھیأ وفقا

ً
إعالنات التوظیف(، قابال للنفاذ وموسوم جیدا

 .]W3C-Accessibility رابطة الشبكة العاملیة – القابلیة للنفاذ[

توفیر مكافئات النص للمحتوى الصوتي واملرئي )مثل، مقاطع الفیدیو والصور(. عند استخدام 
الصور، تأكد من أن النص البدیل )خاصیة النص البدیل( الخاص بوسم الصورة یوضح ما 

ھو مھم أو مرتبط بالصورة.

طریقة  مثل  بدیلة،  بنُسق  التسجیل  ومواد  الترویجیة  املواد  كافة  توفیر  ذلك،  من  واألھم 
برایل، والطباعة كبیرة الحجم، وامللفات اإللكترونیة، القابلة للنفاذ من قبل الطالب من ذوي 
اإلعاقة. وسوف یعتمد النسق على نوع اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة بفرد معین. كما ینبغي 
إعداد التعلیق الفوري لكافة أوراق العمل والدورات التدریبیة املسجلة بوسیلة صوتیة مرئیة.

بمدیري  الخاص  الویب  موقع  على  املنشورة  العمل  بأوراق  الخاصة  التسجیالت  جعل  ینبغي 
املدرسة قابلة للنفاذ، بما في ذلك التعلیق الفوري.

من املمكن أن یوفر موقع الویب معلومات تتعلق بالقابلیة للنفاذ الخاصة بالفصل الدرا�سي، 
املخصصة  الوسیلة  ذلك  في  )بما  املدرسة  موقع  إلى  النقل  بوسیلة  الخاصة  للنفاذ  والقابلیة 
للكرا�سي الكھربائیة املتحركة كبیرة الحجم(، وتفاصیل الخدمات املحلیة الخاصة بمعلومات 
املدرسة  قائد  بلجنة  تتعلق  معلومات  وكذلك  املدرسة،  في  االتصال  وجھات  للنفاذ،  القابلیة 

الخاصة بأسئلة القابلیة للنفاذ.

من املمكن أن یوفر موقع الویب معلومات تتعلق بكیفیة إعداد اتفاقیة قابلة للنفاذ للبرنامج 
الفني. مزيد من املعلومات واملوارد حول هذا املوضوع متاحة على موقع مركز مدى.
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قوائم

نظرة عامة على التقنية املساعدة واالستخدام في الفصل الدرا�سي

اعاقات نمو العقلي

نوع التكنولوجیا 
املساعدة

كیفیة مساعدة ھذه التكنولوجیا املساعدة للطالب في 
تعلیمھم

تسجيل الكتب التي يتم قرأتها من خالل القارئ واملستخدمة في الكتب الصوتیة
تعليم األطفال كيفية القراءة وزيادة االستيعاب القرائي

إلى  النفاذ  مساعدات 
أجھزة الحاسب اآللي

تمكن مساعدات النفاذ إلى أجهزة الحاسب اآللي األشخاص من 
النفاذ إلى أجهزة الحاسب اآللي والتفاعل معها واستخدامها كما 
أجهزة  مثل  العتاد  أو  التطبيقات  مثل  برمجيات  تثبيت  يمكنهم 

الهواتف املحمولة

يمكن لتقنية تنظيم الرسومات مساعدة الطالب من ذوي اإلعاقة تقنیة تنظیم الرسومات
لألبحاث  والتخطيط  القرارات  وإتخاذ  املشاكل  وحل  الدراسة  في 

والعصف الذهني.

التطبيقات تحویل النصوص إلى كالم بشأن  النصوص  تقرأ  أن  الشاشات  لقارئات  يمكن 
املتعارف علیها املثبتة على أجهزة الحاسب الشخصية   

من خالل تسجيل الصوت واملهام، يمكن للطالب أعادة االستماع ُمسجل الصوت
 عند الضرورة 

ً
الیهم في وقت الحق وإعادة تشغيلهم مجددا
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التوحد

نوع التكنولوجیا 
املساعدة

كیفیة مساعدة ھذه التكنولوجیا املساعدة للطالب في 
تعلیمھم

املعززة  التواصل  أجھزة 
والبدیلة

التأخر  في  املساعدة  واملعززة  البدیلة  التواصل  ألجھزة  یُمكن 
وتطویر  نمو  استمرار  في  الطالب  مساعدة  إلى  باإلضافة  اللغوي 

الحدیث واللغة )مثل: لوحة التواصل(

إلى  النفاذ  مساعدات 
أجھزة الحاسب اآللي

تمكن مساعدات النفاذ إلى أجهزة الحاسب اآللي األشخاص من 
النفاذ إلى أجهزة الحاسب اآللي والتفاعل معها واستخدامها كما 
أجهزة  مثل  العتاد  أو  التطبيقات  مثل  برمجيات  تثبيت  يمكنهم 

الهواتف املحمولة

أجهزة املساعدة للحواس 
واملزودة باملحركات 

أجھزة املساعدة ذات املحركات الحساسة ھي أي أداة أو جھاز

یتم استخدامھ بھدف االستفادة من أو تحسین وظائف املحرك 
 ويقصد 

ً
 أو جزئیا

ً
مثل التحكم في حركة الجسم أو تنسیقھا كلیا

بهدف  إستخدامه  يتم  أدوات  أو  أجهزة  أي  املساعدة  بأجهزة 
االستفادة من أو تحسین الحساسية لواحدة أو أكثر من الحواس 

من  التواصل  لوحات 
خالل الصور

قدم ھذه التكنولوجیا املساعدة طریقة للمعلمین لتقدیم الصور 
ُ
ت

التي یُمكن للطالب أن یربطوا من خاللھا األمور ببعضھا بعًضا أو 
التي یتعین علیھم معرفتھا إلى جانب ربط الصور بالكلمات املالئمة

للتنزيل قارئات الكتب الناطقة قابلة  أو  مدمجة  أقراص  تكون  أن  القارئات  لهذه  يمكن 
األجهزة  أو  اآللي  الحاسب  أجهزة  خالل  من  استخدامها  ثم  ومن 

MP3 االخرى مثل مشغل ملفات



38

االعاقات املتعددة

نوع التكنولوجیا 
املساعدة

كیفیة مساعدة ھذه التكنولوجیا املساعدة للطالب في 
تعلیمھم

تسجیل الكتب التي تمت قراءتھا من قبل القارئ واملستخدمةالكتب الصوتیة

لتدریس األطفال كیفیة القراءة وزیادة االستیعاب القرائي

إلى  النفاذ  مساعدات 
أجھزة الحاسب اآللي

تمكن مساعدات النفاذ إلى أجهزة الحاسب اآللي األشخاص من 
النفاذ إلى أجهزة الحاسب اآللي والتفاعل معها واستخدامها كما 
أجهزة  مثل  العتاد  أو  التطبيقات  مثل  برمجيات  تثبيت  يمكنهم 

الهواتف املحمولة

يمكن لتقنية تنظيم الرسومات مساعدة الطالب من ذوي اإلعاقة تقنیة تنظیم الرسومات
لألبحاث  والتخطيط  القرارات  وإتخاذ  املشاكل  وحل  الدراسة  في 

والعصف الذهني.

من  التواصل  لوحات 
خالل الصور

قدم ھذه التكنولوجیا املساعدة طریقة للمعلمین لتقدیم الصور 
ُ
ت

التي یُمكن للطالب أن یربطوا من خاللھا األمور ببعضھا بعًضا أو 
التي یتعین علیھم معرفتھا إلى جانب ربط الصور بالكلمات املالئمة

التطبيقات تحویل النصوص إلى كالم بشأن  النصوص  تقرأ  أن  الشاشات  لقارئات  يمكن 
املتعارف علیها املثبتة على أجهزة الحاسب الشخصية  
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االعاقات الحركية

نوع التكنولوجیا 
املساعدة

كیفیة مساعدة ھذه التكنولوجیا املساعدة للطالب في 
تعلیمھم

واملكاتب  العمل  منصات 
القابلة للتعديل

زیادة  أو  تقلیل  یتم  أن  للتعدیل  القابلة  العمل  ملنصات  یُمكن 
مستوى ارتفاعھا باإلضافة إلى إمكانیة التحكم في مستوى میولھا 

لتحقیق أق�سى قدر ممكن من الراحل للطالب

قبضات الید أن تحمل ید الطالب بشكل لطیف ولكن ثاب والتيقبضات اليد 

مثل  بإحكام  األشیاء  لتُمكنھم من حمل  الید  شكل قبضة  تتخذ 
األقالم واألقالم الرصاص واملؤشرات إذ أن ھذا النوع من أجھزة 
أي  بدون  ارتدائھم  من  الطالب  لیتمكن  مخصص  املساعدة 

مساعدة من أحد

املشایات أجهزة الحركة والعكازات  الع�سي  األجھزة:  من  النوعیة  لتلك  أمثلة 
والكرا�سي املتحركة إذ تسمح ھذه النوعیة من األجھزة للطالب من 

امل�سي داخل الصف الدرا�سي واألماكن األخرى باملدرسة

أو املؤشرات الیدین  خالل  من  استخدامھا  تم  إن  سواء  املؤشرات  تعتبر 
للطالب  املفیدة  املساعدة  التكنولوجیا  من  بالرأس  ربطھا  تم 
من  استخدامھ  یتم  الذي  للمؤشر  یُمكن  إذ  اإلعاقات  ذوي  من 
خالل الیدین مساعدة الطالب عند عدم قدرتھم على استخدام 
أصابھم لإلشارة. بینما یتم ربط املؤشرات التي تعمل باستخدام 

الرأس بالرأس والتي یُمكن استخدامھ للكتابة على لواح املفاتیح

ألجھزة الحاسب اآللي واستخدامھا

املعالج نظم الجلوس والتمركز  قبل  من  عام  بشكل  والتمركز  الجلوس  م 
ُ
نظ تحدید  یتم 

املھني والبدني وذلك بالتشاور مع فریق موظفي الصف الدرا�سي
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االعاقات البصرية

نوع التكنولوجیا 
املساعدة

كیفیة مساعدة ھذه التكنولوجیا املساعدة للطالب في 
تعلیمھم

تسجیل الكتب التي تمت قراءتھا من قبل القارئ واملستخدمةالكتب الصوتیة

لتدریس األطفال كیفیة القراءة وزیادة االستیعاب القرائي

برايل هو نظام يتكون من نقاط بارزة التي يمكن قرأتها من خالل برايل
األصابع من قبل األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية واملكفوفین 

تتیح تقنیة تكبیر الشاشة تكبیر املعلومات املعروضة على شاشة تكبیر الشاشة
على  املعروض  قراءة  من  الطالب  تمكن  والتي  اآللي  الحاسب 

الشاشة

مدون أو كاتب املالحظات 
االلكتروني

أو  بالكتابة  سواء  املساعدة  یُقدم  الذي  املبصر  للشخص  یُمكن 
مل االختبارات نیابة عن الطالب من 

ُ
القراءة وفي بعض األحیان یك

خالل تدوین اإلجابات التي أمالھا الطالب

التطبيقات تحویل النصوص إلى كالم بشأن  النصوص  تقرأ  أن  الشاشات  لقارئات  يمكن 
املتعارف علیها املثبتة على أجهزة الحاسب الشخصية  
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االعاقات السمعية

نوع التكنولوجیا 
املساعدة

كیفیة مساعدة ھذه التكنولوجیا املساعدة للطالب في تعلیمھم

املغلق  الفوري  التعلیق 
Closed Captioning

البرامج  من  الصوتي  الجزء  املغلقة  الفوریة  التعلیقات  تعرض 
شاشة  على  نصوص  شكل  على  الفیدیو  مقاطع  أو  التلیفزیونیة 
من  یعانون  الذین  أو  الصم  للمستخدمین  یح 

ُ
تت والتي  التلیفزیون 

صعوبة في السمع متابعة األمور الترفیھیة املعلومات واألخبار
لعملیة  الفوریة  الترجمة 

التواصل
الترجمة الفوریة النصیة للكلمات املنطوقة باستخدام أجھزة الحاسب 

املحمولة وجھاز االختزال والبرمجیات الفوریة.

یُمكن عرض النصوص املولدة من قبل خدمة الترجمة الفوریة لعملیة 
مقطع  مع  لألفراد  اآللي  الحاسب  شاشة  وعلى  الشاشة  على  التواصل 
فیدیو تقدیمي وتظھر على شكل مسمیات توضیحیة كما یُمكن عرض 
التواصل  لعملیة  الفوریة  الترجمة  خدمة  قبل  من  املولدة  النصوص 

م النقل والعرض األخرى
ُ
من خالل استخدام نظ

املساعدة  )أجھزة(  جھاز 
املعينات  أو  السمعیة 

السمعية

أجھزة املساعدة السمعیة عبارة عن أجھزة سمعیة صغیرة یتم وضعھا 
ویُمكن  الصوت.  تكبیر مستوى  أو خلفھا واملسؤولة عن  األذن  داخل 
الھادئة  اإلمكان  في  االستماع  على  األشخاص  مساعدة  األجھزة  لھذه 
رئیسیة  أجزاء  من  السمعیة  املساعدة  أجھزة  وتتكون  املزدحمة.  أو 
السمعیة  املساعدة  أجھزة  وتتلقى  والسماعة  واملیكرفون  املكبر  وھي 
األصوات من خالل املیكرفون الذي یحول موجات الصوت إلى إشارات 
كھربائیة ویُرسلھا إلى املكبر ومن ثم یُزید املكبر قوة اإلشارات وُیرسلھا 

إلى األذن من خالل السماعة
نظام الدائرة السمعیة ھي عبارة عن سلك متصل بنظام صوتنظام الدائرة السمعیة

الطاقة  باستخدام  الصوت  وینقل  الدرا�سي  الصف  أنحاء  جمیع  في 
في  املثبت  اإلشارة  اتصاالت  ملف  یلتقط  ثم  ومن  الكھرومغناطیسیة 

زراعة القوقعة أو وسیلة املساعدة السماعیة
على عكس األصوات املحولة إلى أنماط الصوت، لغة اإلشارةلغة اإلشارة

ھي عبارة عن لغة تستخدم التواصل الیدوي لتوصیل املعنى

والتي من املمكن أن تشتمل على العدید حركات الید والتوجیھ

وحركة الیدین والذارعین والجسم وتعبیرات الوجھة التي تتم

في آن واحد للتعبیر عن أفكار املتحدث ونقلھا.
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اعاقات التخاطب واللغة

نوع التكنولوجیا 
املساعدة

كیفیة مساعدة ھذه التكنولوجیا املساعدة للطالب في 
تعلیمھم

املعززة  التواصل  أجھزة 
والبدیلة

التأخر  في  املساعدة  واملعززة  البدیلة  التواصل  ألجھزة  یُمكن 
وتطویر  نمو  استمرار  في  الطالب  مساعدة  إلى  باإلضافة  اللغوي 

الحدیث واللغة )مثل: لوحة التواصل(

إلى  النفاذ  مساعدات 
أجھزة الحاسب اآللي

تمكن مساعدات النفاذ إلى أجهزة الحاسب اآللي األشخاص من 
النفاذ إلى أجهزة الحاسب اآللي والتفاعل معها واستخدامها كما 
أجهزة  مثل  العتاد  أو  التطبيقات  مثل  برمجيات  تثبيت  يمكنهم 

الهواتف املحمولة

يمكن لتقنية تنظيم الرسومات مساعدة الطالب من ذوي اإلعاقة تقنیة تنظیم الرسومات
لألبحاث  والتخطيط  القرارات  وإتخاذ  املشاكل  وحل  الدراسة  في 

والعصف الذهني.

من  التواصل  لوحات 
خالل الصور

قدم ھذه التكنولوجیا املساعدة طریقة للمعلمین لتقدیم الصور 
ُ
ت

التي یُمكن للطالب أن یربطوا من خاللھا األمور ببعضھا بعًضا أو 
التي یتعین علیھم معرفتھا إلى جانب ربط الصور بالكلمات املالئمة

التطبيقات تحویل النصوص إلى كالم بشأن  النصوص  تقرأ  أن  الشاشات  لقارئات  يمكن 
املتعارف علیها املثبتة على أجهزة الحاسب الشخصية  

ب. قائمة مراجعة للتأكد من أن مخطط الفصل الدرا�سي قابل للنفاذ

على مستوى املدرسة باكملها

مالحظاتالنعماملتطلبات

ومجهزة  عوائق  أي  بدون  والغرف  املبنى  مداخل 
دفع  بأزرار  املزودة  األوتوماتيكية  األبواب  بمعدات 

قابلة للنفاذ

تكون جميع سمات النفاذ تعمل بشكل صحيح مثل 
األبواب واملقاعد ورافعات املنصات وإلى آخره  
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الكرا�سي املتحركة  العامة  يتعین أن تالئم املصاعد 
والدرجات املستخدمة من قبل األشخاص من ذوي 

اإلعاقة 

قرب دورات املياه بأق�سى درجة ممكنة من الحصص 
للنفاذ  القابلة  الحمامات  تجهیز  ويتعین  الدراسية 
بممسك لالستناد عليه وحوض للغسيل مثبت على 
مستوى مناسب نسبة للمرحاض والصابون وموزع 

املناشف أو مجفف اليدين

وقربها  الطعام  تناول  مرافق  إلى  للنفاذ  القابلية 
بأق�سى درجة ممكنة من الحصص الدراسية 

على مستوى الفصل الدرا�سي

مالحظاتالنعماملتطلبات

كافیة  وتصمیمھ  الصف  مساحة  تكون  أن  یتعین 
للسماح للمشاركین بالتجول فیھا بدون أي عوائق 

أو إزالة أي كائنات خالل انعقاد الفصل

حریة  االجتماعات  غرف  تصمیم  یراعي  أن  یتعین 
الحركة  على  املساعدة  األجھزة  باستخدام  الحركة 
والدراجات  املتحركة  الكرا�سي  الكالب  )مثل 

البمستخدمة من قبل ذوي االعافة(

االعاقة  ذوي  من  لألشخاص  مقاعد  حجز  يتم 
املستخدمون للكرا�سي املتحركة والدراجات 

لالستخدام  مالئم  للغرف  منفذ  طریقة  ھناك 
والتأمل  الخاص  وللعب  ھادئة  أماكن  بصفتھا 

واالستراحة

انخفاض صوت الضوضاء الخارجیة في الصفوف

ج. قائمة املراجعة الخاصة بمعلومات الفصل الدرا�سي القابلة للنفاذ
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املواد املطبوعة

شكل الخط ونوعه 

Sans Serif يتعین أن يكون الخط سهل القراءة، يرجى إستخدام خطوط  •

ال یجوز أن یقل حجم الخط عن 12  •

عدم كتابة النصوص فوق خطوط  •

عدم كتابة النصوص بحروف كبیرة  •

 من ذلك
ً
عدم كتابة الحروف بخطوط مائلة واستخدام الخط السمیك بدال  •

األلوان والتباين 

التأكد من مراعاة التباین بین لون الخط والخلفیة  •

األوراق املصنوعة من الكریم تُعزز إمكانیة قراءة محتواھا  •

یتعین أن تتكون ألوان الخلفیة من لون واحد  •

تزید النصوص املكتوبة باللون األبیض على الخلفیة السوداء من عمق الخط  •

تجنب األوراق ذات اللون األحمر أو األخضر أو الوردي  •

التصميم والهيكل 

التأكد من محاذاة النصوص إلى اليمین أو اليسار   •

استخدام العناوین الفرعیة والفقرات الصغیرة  •

استخدام التنقیط والقوائم  •

ال تكتب الروابط أعلى الخطوط  •

استخدام جملة قصیرة وتشتمل على فكرة واحدة  •

ھیكلة الفقرات بشكل متسق  •
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اللغة 

استخدام لغة واضحة وسھلة  •

تجنب استخدام الكلمات املعقدة غیر الضروریة  •

التأكد من اتساق املصطلحات  •

الصیغ البدیلة

نسخ املواد االلكترونية

الحصول على جمیع املستندات اإللكترونیة  •

جدولة الوقت إلنتاج الصیغ البدیلة في خطة تنظیمیة  •

الصيغ البديلة األخرى 

التأكد من القدرة على توفیر املعلومات السابقة لألحداث بصیغ بدیلة  •

تحدید توافر الصیغ البدیلة من عدمھا  •

التأكد من توافر الفرص خالل التسجیل لطلب املتطلبات البدیلة  •

اإلملام بمزودي الصیغ البدیلة والجدول الزمني إلنتاجھم  •

د. قائمة مراجعة العروض التقدیمیة

اإلعالن عن موعد بدء وإنتهاء الحصة - نعم أو ال   •

عند بدء الحصة يتعین تقديم املترجم ومزودي الخدمة اآلخرين - نعم أو ال   •

 ومنافذ خروج الطوارئ والطعام 
ً
عند بدء الحصة يتعین وصف تصميم الغرفة شفهيا  •

واملشروبات والحمامات - نعم أو ال 

إخطار الحضور من خالل الوصف بالعروض التقديمية عند بداية أي نشاط كتابة أو   •
قراءة خالل الحصة لكي يتمكن األشخاص من ذوي اإلعاقات البصرية أو التعليمية أو 

الحركية فهم املشاكل مشاكل كامل وعادل - نعم أو ال 

مراعاة الوضوح والبساطة واإليجاز والتنظيم في العرض التقديمي - نعم أو ال   •

تقديم نظرة عامة على العرض التقديمي عند البداية ومخلص للنقاط األساسية عند   •
النهاية - نعم أو ال 
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تجنب إستخدام اإليماءات والنقاط البصرية املرجعية - نعم أو ال   •

إستخدام لغة بسيطة وتجنب إستخدام االختصارات واملصطلحات والتعبیرات - نعم   •
أو ال 

مراعاة إتجاه الوجه دائما ناحية الحضور وعدم اإللتفات - نعم أو ال     •

إبعاد اليدين واألشياء االخرى عن فمك عند التحدث - نعم أو ال  •

تمركز في موقع يمكن للجميع رؤيتك فيه وقف في منطقة جيدة - نعم أو ال   •

إستخدم امليكرفون - نعم أو ال   •

في حالة إستخدام املترجمین، ال تمش عند التحدث - نعم أو ال   •

تحدث إلى األشخاص الذين يعمل لصالحهم املترجمین وليس للمترجمین ذاتهم - نعم أو ال   •

تحدث بنغمات صوتية جيدة وبالطريقة التي تسمح للمترجمین بتقديم ترجمة دقيقة   •
ولتمكین األشخاص من ذوي اإلعاقات التعليمية من اإلستيعاب - نعم أو ال   

البيانية  والجداول  الشرائح  مثل  املرئية  املواد  لجميع  التفصيلي  الشفهي  الوصف   •
والبيانات املعروضة من خالل العارض ومقاطع الفيديو - نعم أو ال  

التأكد من طباعة املساعدات البصرية بخط كبیر واتاحة نسخ مطبوعة - نعم أو ال   •

تقديم وصف مكتوب لجميع الصور - نعم أو ال   •

السماح للمشاريكن بالحصول على وقت اضافي لإلطالع على املواد البصرية على سبيل   •
املثال األفراد الذين يستخدمون املترجمین ال يستطيعوا النظر في وقت واحد إلى املترجم 
واملواد بينما يحتاج األشخاص من ذوي اإلعاقات التعليمية على وقت إضافي إلستيعاب 

واملعلومات - نعم أو ال 

إستخدام وسائل التواصل املتعددة ألساليب التعلم املختلفة مثل املعلومات الشفهية   •
والصور واملخططات البيانية والنصوص وامللفات السمعية - نعم أو ال 

امهال األشخاص الوقت إلستيعاب املعلومات من خالل التوقف بین املواضيع - نعم أو ال   •

مراجعة املشاركین للتأكد من استيعابهم للعرض التقديمي وتقديم التوضيحات عند   •
الضرورة - نعم أو ال 

تقديم نظرة عامة شفهية عن املعلومات في املواد النصية - نعم أو ال   •



47

عند القراءة مباشرة من النصوص، يرجى تقديم نسخة مسبقة والتوقف فترة بسيطة   •
عند الطريق إلى املعلومات غیر وردة بالنص - نعم أو ال 

تقديم وصف صوتي مذ وصف تعبیرات الوجه ولغة الجسد واإلنفعاالت والتخصيصات   •
أو املسميات التوضيحية أو التعليق الفوري على جميع مقاطع الفيديو - نعم أو ال 

وعدم  باملشاركة  لهم  السماح  يتم  أن  إلى  باالنتظار  املشاركین  إلى  تعليمات  توجيه   •
 في وقت واحد والتحدث بشكل واضح في امليكرفون - نعم أو ال 

ً
املشاركة والتحدث معا

األسئلة  على  بالرد  السماح  قبل  الحضور  من  األشخاص  طرحها  التي  األسئلة  تكرار   •
املكتوبة - نعم أو ال 

السماح بوقت كاف للمشاركین لالنتقال من جلسة إلى جلسة أخرى - نعم أو ال   •

إعداد جميع املواد مثل األوراق والعروض التقديمية وجدول األعمال والشرائح بصيغ   •
بديلة بذل الطباعة بشكل كبیر أو بإستخدام طريقة برايل أو الشرائط الصوتيية أو 

إسطوانات الحاسب اآللي أو مشغالت اإلسطوانات املدمجة - نعم أو ال 

إعداد نسخ إلكترونية من املواد املتوفرة في نصوص عادية ونصوص غنية أو ببرنامج   •
MICROSOFT WORD - نعم أو ال 

الدروس -  التعليمية من تسجيل  أو  البصرية  السماح لألشخاص من ذوي اإلعاقات   •
نعم أو ال 

إلى جانب  التعليمية  اإلعاقات  للسماح لألشخاص من ذوي  الدرس  املواد قبل  اتاحة   •
املترجمین ومسؤولي الدعم اآلخرين بالتعرف على املواد وطرح أي اسئلة - نعم أو ال 

تبويب وتصنيف جميع املواد - نعم أو ال   •

تكبیر النصوص واملواد البصرية بشكل كاف ليتم رؤيتها من أبعد نقطة بالغرفة - نعم   •
أو ال 

حجز مقاعد أمام املدرس لألشخاص من ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية والتعليمية   •
- نعم أو ال 

التأكد من دمج جميع املقاعد القابلة للنفاذ داخل الغرفة لتجنب جلوس األشخاص   •
 - نعم أو ال 

ً
من ذوي اإلعاقات جميعا

وللحمامات  واإلجابات  لألسئلة   
ً
تقريبا دقيقة   45 لفترة  منظمة  راحة  بفترات  السماح   •

وللنفاذ إلى مزودي الخدمات مثل املترجمین وموفري التعليق الفوري ومدوني املالحظات 
والقراء - نعم أو ال    
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خطوات لتقديم خدمة التكنولوجيا املساعدة في املدارس 

بما أن القرارات التي تُتخذ بشأن التكنولوجیا املساعدة یتم اتخاذھا من قبل مجموعة العمل 
ولیس فرد واحد، فانه من الضروري واملھم أن نفھم األدوار املنوطة بكل فرد. ویتشارك كل فرد 
من أفراد مجموعة العمل في تحقیق ھدف واحد وھو: تمكین الطالب من النجاح في املدرسة 

وفي الحیاة – على الرغم من مشاركة كل فرد ملجموعة من الخبرات واملھارات في االجتماع.

أسئلة لتوجیه مناقشة الفریق حول املوظفين والداعمين

من املعني بدعم الطالب؟  .1

ما ھي نقاط القوة والتحدیات الفردیة والجماعیة الخاصة بھم؟  .2

ھل ھم على درایة بشؤون الطالب؟  .3

ما ھي الخبرات السابقة املتعلقة بالطالب الذین یملكون أجھزة مشابھة أو مماثلة؟  .4

ما ھو مستوى ارتیاحھم بشأن الطالب املستخدمون لألجھزة؟  .5

هل فريق موظفي الدعم يمتلك على املعرفة أو املهارات الخاصة باألجهزة؟  .6

ما هي األدوار املعينة الخاصة بكل فرد في برنامج الطالب التعليمي؟  .7

أسئلة لتوجیه مناقشة الفریق حول البیئات الخاصة بالطالب

ما ھي الحاالت املتوفرة في البیئات التي سیعمل فیھا فریق املوظفین وموظفي الدعم مع   .1
الطالب؟

ما ھو الدعم املتوفر؟  .2

ما ھو مستوى الدعم اإلداري املتوفر لھذا الفریق؟  .3

ما ھي مسؤولیات الفریق باإلضافة إلى دعمه لھؤالء الطالب؟  .4

بدینامیكیات  أمور  ھناك  وھل  بالبیئات؟  املتواجدین  اآلخرین  الطالب  عدد  ھو  ما   .5
الصف الدرا�سي یتعین التطرق إلیھا؟

واالشخاص  واألموال  والوقت  باألجهزة  يتعلق  فيما  توفیرها  يتعین  التي  املوارد  هي  ما   .6
واملوارد البدنية مثل األثاث واملساحة التي يتعین وضعها في االعتبار بصفتها في اإلعتبار 

بصفتها خطط للفريق؟
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أسئلة لتوجیه مناقشة الفریق حول املھام التي تحتاج إلى إتمام
ھؤالء  مساعدة  من  یتمكنوا  لكي  الدعم  وموظفي  املوظفین  فریق  یحتاجه  الذي  ما   .1

الطالب على النجاح؟

بق الفریق التخطیط التعاوني وتوفیر الخدمات املشترك؟
ُ
كیف سیط  .2

ارك الفریق املعلومات عن التوقعات الخاصة بالطالب؟
ُ

كیف سیُعد ویش  .3

كیف سیتعلم أعضاء الفریق أساسیات تشغیل األجھزة؟  .4

من سیكون مسؤوال عن صیانة األجھزة لضمان عملھا في جمیع األوقات؟  .5

 عن استكشاف األخطاء وإصالحھا؟
ً
من سیكون مسؤوال  .6

البرمجة، من سیتولى املسؤولیة, كیف سیتعلم  في حالة إن احتاجت األجھزة ألعمال   .7
كل فرد من أفراد فریق املوظفین وموظفي الدعم استراتیجیات دمج األجھزة في البرامج 

التعلیمیة؟

كیف سیتم تقییم استخدام األجھزة؟  .8

من سيكون مسؤول عن جمع البيانات والتحليل؟   .9

مراعاة الطالب
ثیرة للمخاوف؟

ُ
ما ھي املجاالت الوظیفیة امل  .1

مستحیلة  أو  صعبة  تبدو  التي  األمور  فعل  من  لیتمكنوا  الطالب  یحتاجه  الذي  ما   .2
بالنسبة لھم باستقاللیة في الوقت الحالي؟

ذوي اإلحتياجات الخاصة فيما يتعلق باملجال املثیر للمخاوف   o

القدرات الحالية فيما يتعلق باملجال املثیر للمخاوف   o

التوقعات واملخاوف   o

املنافع والتفضيالت    o

مراعاة املھام
ما ھي املھمات املعینة التي تحدث في البیئات الطبیعیة للطالب التي تتیح التقدم نحو   .1

تحقیق األھداف ببراعة؟

بالتوصل  يتعلق  فيما  محددة  بيئات  في  بفاعلية  للمشاركة  الالزمة  املهمات  هي  ما   .2
والتعليمات واملشاركة واإلنتاجية والرقابة البيئية؟
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مراعاة البیئة
التدابیر )البدنیة واملتعلقة بالتعلیمات(

الدعم املتوفر لكل من الطالب وفريق املوظفین   •

 من قبل اآلخرين في البيئات
ً
املواد واملعدات املستخدمة عادة  •

األمور املتعلقة بالنفاذ مثل األمور التقنية والبدنية والخاصة بالتعليمات   •

اإلتجاهات والتوقعات )فريق املوظفین والعائلة واآلخرين(     •

مراعاة األداة
املمكن  من  كان  إن  ما  نُراعي  أن  املھم  من  للطالب،  مالئمة  األكثر  التكنولوجیا  مراعاة  عند 

استخدام األدوات في املنزل أیًضا )لتأدیة

الواجب املنزلي( وما إن كان من املمكن استخدامھا أیًضا من قبل الطالب في استمرار تحصیل 
خبراتھم التعلیمیة مثل تحصیل

الخبرات التعلیمیة من املرحلة االبتدائیة إلى اإلعدادیة إلى الثانویة إلى التعلیم الجامعي. وكما 
بناًء على عدد من  أیًضا وذلك  التكنولوجیا مع مرور الوقت، تتغیر احتیاجات الطالب  تتغیر 
العوامل مثل إن كانت التكنولوجیا املساعدة تستھدف مجموعة أفراد أصغر في السن وال تلبي 

احتیاجاتھم عند انتقال الطالب إلى مرحلة متقدمة في التعلیم.

إستنتاج 
بشكل  الوصول  تسهيل  في  هاما  دورا  تلعب  املساعدة  التكنولوجيا  أن  في  شك  هناك  ليس 
أكبر للطالب من ذوي اإلعاقة في التعليم ذات الجودة العالية. إن وجود خدمة قوية وفعالة 
للتكنولوجيا املساعدة هي وحدة من العديد من األركان التي يجب أن تكون في مكانها لضمان 
أن الطالب من ذوي القدرات واإلحتياجات املختلفة يمكن أن يكونوا مشاركین نشطین في نظام 
التعليم.  وتشمل الشروط الرئيسية االخرى التي يتعین تلبيتها توافر املواد التعليمية في صيغة 
 عن غیرها من املبادئ األساسية في التصميم الشامل 

ً
بديلة وإمكانية الوصول للمباني فضال

للتعليم. 

في  واملسؤولین  للمعلمین  متاحة  لتكون  املوارد  من  سلسلة  مدى  مركز  انشاء  جانبه،  من 
في  إلى زيادة الخبرات  القدرات تهدف  لبناء  قطر. وستكون هذه املوارد جزًءا من مبادرة أوسع 
دولة قطر في مجال التعليم الذي يسهل الوصول إليه والتقنية املساعدة. ملزيد من املعلومات 
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