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 15الفصل 

 الرعاية ومقدميباء آلا دعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ةمفيـــد ومعلومـــات اًدعمـــ حتـــاج ت،كفيـــفال ِّلطفـــل الـــصغيرل رعايـــة مقـــدم أو اًوالـــدباعتبـــارك   
 مــن العديــدَّإال أن ، العــالم حــول مختلفــة مجتمعــاتوالَســر ُاأل أن مــن بــالرغم. كمجتمعــو تــكلعائل

ِالـــذي ال يحـــسن الرؤيـــة أو كفيـــفالـــصغير ال طفـــلالب عنايـــةال تحـــديات كنـــت  أينمـــا ،واحـــدةهـــي  ُ
  :مختلفة أماكن فيَسر ُأل مشتركة تحدث لاًأمورهذا الفصل يناقش  .تعيش

 

  ِال يحسن الرؤيةأنه  أو كفيف َطفلهميعلمون أن  عندمابه يشعرون ما ُ.   
  اإلضافية طفل الكفيفال مسؤولية ونّتحمليكيف.  
  المكفوفين ِأطفالهم حياة َوتحسين البعض بعضهم َلدعم ًمعايتضافرون كيف.   
  عاهاتالطفال أصحاب األ َدعمعلى  مهمجتمعلحمل  جموعةكم ونعمليكيف. 

  
َكمــا    هــذاالمقدمــة فــي المعلومــات تكييــف  فــيّأنــت حــر ، الكتــاب هــذا ّبقيــة مــع َالحــال هــو َ

 .كمجتمعو تكعائلعلى  الفصل
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ِال يحسن الرؤية طفلكتعلم أن  عندما ُ 

ِال يحسن الرؤيةِّ الطفل ّأناكتشاف      . والعائلةباء لآل اًجد اًمزعج ونُك ي أنُيمكن مكفوف أو ُ
 فـي مختلفـةظل تـراودك مـشاعر تسـو طفلـكلدى سـماع خبـر عاهـة  باالنزعاجأن تشعر  طبيعي
 :وعائلتك أنت شعر تَقد. التالية الشهور

 ستصنعون مابشأن  قلقبال  َلن طفلكّأن تصديق  رفض(اإلنكار ب 
.)اآلخرين األطفالمثل  رىي

 
 كف البصرعليه مما ينطوي  مخاوف 
 المستقبلالقلق على و

  طفلتيكف بصر ِفي ذنببالالشعور  

  

  
  

 
  

  
  

  
  

ًشيئا عرف أنا ال أ
. كف البصرعن 

ماذا جيب أن 
ِعمل لطفلي؟أ َ 

لو وجدت العالج 
استطاع ََُّالصحيح، رمبا 

 .أن يرىطفلي 

؟ يتِطفللََماذا سيحدث 
ّتزوج أو ستكيف   ؟رزقهاتكسب 

لو كنت أقللت من 
ِعمل أثناء محلي، مال ا َ

 . ذلكَكانَ حدث

أشعر بيأس 
ِمطبق ُ.... 

ًليس عدال حيدث ّ أن َ
 .ِعائليتلهذا 

 انعدام عجز، أو أو الحزن، بال
 )االكتئاب(ًتماما مشاعر ال

 َحدثعلى ما غضب بال َ 

 وحدةبال  ّزي ألن طفلك معوقِخال ُ. 
ّيقدر ما  يال أحد غري

يقف ال أحد . ّأمر به
 .جبانيب

سيقول ماذا 
 ريان؟ّعنا اجل
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 هــــذهّأن  إذا علمــــت - يهــــا الوالــــدأ -العــــزاء  ِجــــد تَقــــد
ِيمكن القويةالمشاعر  َتـساعدك أن ُ  ، العـبءّتحمـلعلـى  ُ

ِيمكن الوقت نفس وفي  اتإجـراء ِّاتخـاذفـي  َساعدكُت أن ُ
َلمساعد َ َ اإلنكـار  ُمنعـك يَقـد المثـال، سـبيل علـى. طفلـك ةُ

 ُقـولي. كاتـحي فـي المفاجئـة التغييـراتبقهـر  شعورالـمن 
 طاقــــة اهمأعطــــ اإلحبــــاط أو الغــــضبَّإن  بــــاءاآلبعــــض 
َلمــساعدة َ َ َالمــساعدة ّمــد يــدو هــمطفل ُ َ َ ذات  األخــرىَســر ُألل ُ

 .عاهاتالطفال أصحاب األ

 ك حياتـــــشـــــريكو أنـــــت ،علـــــى األرجـــــح أنـــــك ستـــــشعر
 بطـرقستتجاوب معهـا والمشاعر  هذه بعضب ،وعائلتك
ّكــل تــركشــيء هــو  أفــضل. مختلفــة  حكــمال بــدون، ّتــه الخاصــةطريقيــشعر بمــشاعره ب شــخص ُ
 .عليه

 
 

  
  
  
  
 
  
  
  

غضب بال يشعر فيقتو
َلما   حدث، لكينِ

 .ًأشعر باحلزن دوما

كم يفرح أخو أنظر 
! هامعشادية باللعب 

ا ستكون ظننت َكيف  ُأ ََّ  ؟أسرتناعلى  ًعبء
ـــــبطءتـــــنخفض شـــــدة   .هـــــذه العواطـــــف ب
َك عنــدهتــّأن طفلتدرك َبمــرور الوقــت، ســو اِ

،والحنـــــــــــــانّنفـــــــــــــس الحاجـــــــــــــات للحـــــــــــــب، 
.نيخـــــراآلطفـــــال كاألّتعلم الـــــنـــــضباط، وواال
ّكــل مثــل و ُ، ســتقدمطفــالاألُ ّ ُ اً كثيــراًك دعمــ لــَ
ِتـــــدخل عليـــــك الـــــو وســـــتقل. بهجـــــةالسرور وُ

 .ًجيداالرؤية أهمية عدم قدرتها على 

مل ماذا لو 
َُع جماراة ِتستط

األطفال 
 اآلخرين؟

فــي الغالــب -المــشاعر هــذه ســتعود  
ك،تــحيــاة طفلمــن فــي األوقــات المهمــة 

لكـن معاودتهـا. الدراسةعندما تبدأ  ًمثال
َِّإنمــا معناهــا. تعنــي حــدوث خطــأال لــك 

ّأنـــك تمـــر بفتـــرة أخـــرى مـــن  ُّتكيـــالّ مـــعف َ
ًعــادةســتقل المــشاعر . عاهتهــاك وتــطفل
 .األولىَّالمرة ن ع
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  ةعنايتقديم عبء ّالتصرف في 

ـــــاج ّكـــــل َيحت ـــــاءاآل ُ ـــــدمو ب ـــــة ومق ـــــى الرعاي  طـــــرق إيجـــــاد إل
 العائلــــة أفــــرادن غيــــرهم مــــوبــــاء اآلف. اإلجهــــادّللتــــصرف فــــي 

 .ِّاألطفال الصغاريجهدون أنفسهم في رعاية 

ِال يحـــسن الرؤيـــة األطفـــال أحـــدكـــان  ٕاذاو زاد  ،اًمكفوفـــ أو ُ
أفــــراد ُيــــضطر  ،بالطفــــل االهتمــــام إلــــى ضــــافةباإل. إجهــــادهم

َلمـساعدة معلمينإلى القيام بدور الًعائلة أيضا ال َ َ علـى  هـمطفل ُ
 خـاللمـن  ةطبيعيـبطريقـة ن وخـراآلطفـال األ هّتعلمي ما ّتعلم

 .البصر

ُّتحمــــل صعبيــــ اًأحيانــــ َ فيمــــا يلــــي . اإلضــــافي العمــــل هــــذا َ
 :ّأن يتحملوا هذا العبء ساعدتهم مختلفة طرقبشأن َسر ُاأل من راحاتقتاالبعض 

  

ي نُك ًوا  اقع
ُتكـــــونأن  حـــــاول   ّفيمـــــا يتعلـــــق  اًواقعيـــــ َ

ِيمكـــــــنبالوقـــــــت الـــــــذي  تقـــــــضيه أنـــــــت   أنُ
َالعملفي ن وخرواآل  .طفلكمع  َ

ّتكيـــــفأن  حـــــاول   بحيـــــث  النـــــشاطات ُ
 اليوميـــة كاتـــحيمـــع  أكثـــر بـــسهولةتـــتالءم 

 .أقلا ًوقتتستغرق و

  
ًتقـــدمبهـــذه الطريقـــة تحقـــق . أصـــغرو أســـهل مهـــام إلـــى كبيـــرةال مهـــامتجزئـــة ال حـــاول    وال اّ

 .ُتصاب بإحباط

  
 

 
 

ّكلما أعد وجبة ال ِ ُ عشاء، َّ
 أن فليأستطيع أنا وط

ِتحدث عما عملن َ ّ  ذلك هّ
ِوهو يتعلم احلساب . اليوم ّ

الصحون عن طريق جتهيز 
 .للعشاء

أن  ّأريد أن يتعلم محدي
 .س نفسهّلبي

ًواحد أوال  ًشيئا ه يّعلمت ال اذامل
 قميصه؟خيلع  كيف مثال
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ناية   بنفسكلعا
ّكل َيحتاج  -في أغلـب األحيـان-الوالدين  لكن. ربين الحين واآلخ نفسهل وقتإلى  شخص ُ

ُعندهم ألنراحة  ّأي أخذون يال َ  ،تكصـحّفأثر هذا على  اًجد تِعبَت إذا. ليقوما بهًكثيرا  ًعمال ِ
َمساعدة ستطيعتلن  َ َ  .طفلك ُ

  
  
  

لمساعدة نفسك علـى االسـترخاء،  
ُتنفـــــسي بـــــبطء وعمـــــق َّحـــــاولي أال . ّ

ّتفكــري فيمــا يجــب عليــك عملــه ولــو 
  . رةلفترة قصي

  
  

  
تـــساعد علـــى  وتقاليـــد ات اعتقـــادمجتمعـــاتال مـــن العديـــد ّطـــورت

ممارســة . الداخليــة ّقــوةبنــاء ال إلــى باإلضــافة ،والعقــل الجــسمتهدئــة 
ُتساعدك َقد التقاليد هذه  .بنفسكفي العناية  ُ

  
  
  
  

   والدعاءالصالة
  
  
  
  
  
 

  
  )ّحركات رياضية تأملية (تاي تشي الممارسة                                                       
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 ٓاالخرين من ملساعدةاطلب ا

  تكئلعا مع ّتلكم
ّكل الطفـل  اًخـصوص طفـل،الب ّهـتم يشخص ُكل .طفلال حياة في اًدور ؤديي عائلةال فيفرد  ُ
ِلتربيــةالطــرق  أفــضلعــن  مختلفــة أفكــار َلــهقــد تكــون ، ّالخاصــة الحاجــاتذي   ذلــك ومــساعدة َ

ُسيساعد .ًمعاُّللتحدث  الوقت إيجاد ُالمهم من. الطفل هـذا  َ
ّكــــل كــــان  ٕواذا. خــــرون اآلشعريــــ كيــــف فهــــميأن  شــــخص ُ

اآلخــرون يــستطيع  َقــد ،اإلحبــاطأو يــشعر بالتعــب  أحــدكم
َمساعد َ َ  .تهُ

  

  

 
 
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 
 
 

ّلـست بحاجـة إلـى عمــل كـل النـشاطات مــع ُ ٍ ِ َ
ِيمكـن أن  .طفلك بمفردك ُساعد كـل شـخصُيـُ

 .جيرانالصدقاء ووكذلك األ -في العائلة 

ًكثيـرا مـا،  تشعر بالتعـب واإلحبـاطكنتإذا 
ّتتحـــسن حالتـــك إذا تكلمـــت  مـــع) َّفضفـــضت(ّ

ِحـــاول إيجـــاد شـــخص يمكنـــ. شـــخص آخـــر كُ
 .ًكثيرا همعالحديث 

ستطيع أَهل . ة مرهقينَتبد
 ؟كساعدأأن 

ّصحة أو معلـــم، أو شـــخص يعلـــم األطفـــال المطبيـــب الـــبـــالغ كفيـــف، شـــخص ّتكلـــم مـــع  .كفـــوفينُّ
ّيتعلم مهارات جديدة بعد عدة شهورلم طفلك كان هذا إذا سيفيدك  ِ ّ. 

ِجاد جيب َّأن َيبدو 
 .اآلنميشي أن 

ّمع السيدة ّأحتدث ين يدع ّ، اليت تعلم األطفال هدى ُ
 .املكفوفني يف املدينة
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 باءاآلتعاون  َّقوة

فالتعــاون . نــواحي ّعــدة فــياآلخــرين  عاهــاتالطفــال أصــحاب األآبــاء مــع يــساعدنا العمــل   
ِيمكن  :فرصةنا يمنح أن ُ
  اتمعلومالمساهمة بالو نامشاعرللتعبير عن. 
 َلمساعدة نشاطات عن فكاراأل لتبادل َ َ علـى  النـشاطات فيـَلتكي الطـرق وأفـضل األطفـال ُ

 .ّمعين طفل
 والعائلة مجتمعال حياةمع ِّ الطفل نشاطاتتوفيق  علىتساعد  أفكارللمساهمة ب. 
 عاهاتالألطفال أصحاب ًدعما لو ،اًأمانو ،ّ مودةأكثر مجتمعال َلجعل ًمعا عمللل. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ّتقـرر َقـد ،تـكمنطق فـيآبـاء وأنـه ال توجـد مجموعـة  مثلك، نيآخرآباء َعلمت بوجود  إذا أن  ُ
 فكـرة بـسبب َبـدأتًنـشاطا ها أكثرواآلباء  مجموعات أقوى بعض. ًةواحدتقوم بالمبادرة وتؤسس 

ّحـلعلـى  ًمعـا ملـواع يأنبـاء يستطيع اآل مجموعةفي ال. واحد شخص َعمـلف. المـشاكل َ بـاء اآل َ
ِيمكن ًمعا  .ّكل واحد منهم بمفرده عمل من أكثريحقق   أنُ

 
 

أحضر ًأحيانا 
هذه االجتماعات 

وأنا متعب 
لكن . ُحمبطو

طاقة اآلخرين 
 .ّقوةالتعطيين 

فكلما .  ذلكعرفأ
مشكلة، أشعر تعرتضين 

ًبالتحسن دائما بعد  ُّالتحدث عنهّ َ  . هنااَ

ًجدا عندما قد ارحتت 
ساعدتين اجملموعة على 

احلقيقي السبب فهم 
 .لكف بصر  رضا

ية اجلمعية الوطنمع َللكالم ًمندوبا ُأرسلت جمموعتنا 
 بعض اجتماعاتناحيضر اآلن و.  يف املدينةنيللمكفوف

 .كف البصرمع   كيفية التعاملإىلرشدنا ي ميداين صْخصمت
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يس اجملموعة   ٔستا
لهــم  آخــرين آبــاء عــرف تالكنــت  إذا. مجموعــةتأســيس  ُيريــدونابحــث عــن والــدين أو أكثــر 

 عـرف يَقـد. األخـرى هـاتعاالطفال أصحاب األآباء إشراك  ُتريد َقد ،ُال يحسنون الرؤية أطفال
 .القريبةاألحياء  فيباء اآلأولئك أي عامل صحة 

أو مكتـــب  مدرســـة، مثـــل هـــادئ، مكـــانمـــن المفيـــد اختيـــار . ِّحـــدد مكـــان وزمـــان االجتمـــاع
ماذا وسبب المقابلة  ناقش، األولجتماع اال في. عبادةدار لل أو تعاونية،أو الجمعية ال، صحة

َّأال  المهـم مـن لكـن. األولـى اتجتماعـاالد األشـخاص قيـادة ّيجـوز أن يتـولى أحـ. هلعم ّتمنىت
 .لمجموعةًنيابة عن ا قراراتال أحدّيتخذ 

ّكلينبغي تيسير فرصة الحديث ل  األسـباب علـى ةّركـزم ُالمناقـشة إبقـاء حـاول لكـن شخص، ُ
َقيادةتبادلوا  األولى، اتجتماعاال بعد. جتماعلال الرئيسية  صشـخ مـن أكثـرقيادة . المجموعة َ
ّكل واحد  .ةشاركالخجولين على الم األعضاء ساعدُتَس اجتماع ُ

 لبعض بعضهمٓاالابء  معد
ّحتـــى يطمئنـــوا  اًوقتـــاألمـــر  ستغرق يـــَقـــد ،ًجيـــدا الـــبعض بعـــضهمبـــاء اآل عـــرفي عنـــدماّحتـــى 

َّالمعـــوقِّالطفـــل التـــي تنطـــوي عليهـــا تربيـــة  تحـــدياتالو ،والخبـــرات، المـــشاعر عـــنّويتحـــدثوا  ُ .
َلمـساعدة راحـاتقتاالبعـض فيمـا يلـي . ًممارسـة شـياءاأل هذهّتتطلب  َ َ المجموعـة علـى  أعـضاء ُ

 :الشعور بالراحة والثقة بعضهم نحو البعض

 حـاول ،نواآلخـر إليـك ستمع يـأن ريـدُكما ت. مه عليُحكمال بدون ،نوخره اآلُقوليما  إلىًأنصت جيدا 
 .نفسها ّبالطريقة إليهم ماعِستالا

  
 
 

 .هقلتيَأفهم ما ّأظن أين مل ، يا دينا

توضيح ميكن َهل 
 ًثانية؟ذلك 
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ِيمكــــن. ونعملــــي مــــاب خــــرين اآلتــــأمر ّال أحــــاول   ــــساعد أن ُ  ، أن يفهمــــوا طبيعــــة مــــشاعرهماآلخــــرين ُت
ّيـــصرحوا بخبـــراتهم الخاصـــةو ّ ّكـــل شـــخص  ّتخـــذ يأنيجـــب  لكـــن. ُ  أفـــضلّالخاصـــة بـــشأن  هاتـــقرارُ
 .ِطفلهلرعاية  طرقال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّكــل أســرار احتــرم  ِتفــش ال. شــخصُ يــسمح لــم مــا ًأبــدا  آلخــرينُ األســرار التــي تقــال فــي المجموعــة لُ
 .الجميع بذلك

 
 

 

ِتطعم عمادَزالت ال زوجيت  ُ .
ًحقا ألنه  أشعر باإلحباط ولكين

 .ال يستطيع إطعام نفسه

ذلك يف  ماهرَكان عندما ّتذكر أنعم، أنا 
 ألينكنت أشعر بإحباط شديد . ُالعمر

ُ مل يرد َّاعتقدت أن ماهر َألكل اّتعلم أن يَ
ِزوجيت الشجار مع ّتذكر وأ. بنفسه

 .خبصوص ذلك

ّود أن أ مسع كيف أَ
أن  ماهرساعدت 

. ّيتعلم إطعام نفسه
َُشيء سنواجه يف هذا  بضعة شهور غضون 
 .ِنتناِمع ب

 هُما تقول. يا مجالتقلق،  ال
 .ّ لن أردده ألحدهنا

 َلكالم حبريةإن ا. عرف ذلكأنا أ
ِّيفرج ع  .ن نفسيُ
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ّيبدو أن مشاكل ًنا مجيعا نواجه َ
 .األطفالرعاية يف 

  للعمل تخطيطلا
ِيمكن ًمعا باءاآل عمل يعندما ّلحل اتإجراءّاتخاذ  همُ  خطـواتفيما يلي . المشاكل من العديد َ

 :ًمفيدة أخرى آباء مجموعاتعملية وجدتها 

 وجـود احتيـاج إلـى مـن بالرغم. بأهميتها المجموعة في الناسيشعر أغلب  مشكلة خترا. 1
 بــادئ فــي. تغييــرّكــل  مــع تملــاعت إذا فعاليــة أكثــرمجموعتــك  ُكــون تَقــد التغييــرات، مــن عديــد

ّيحتمـــل أن تحلهـــا  مـــشكلةِانتـــق  األمـــر، َ  َكيـــف المجموعـــة ّتعلمتـــبعـــدما  ّثـــم. بـــسرعة مجموعتـــكُ
ِيمكن ،ًمعاتتعاون   .ً تعقيداأكثر مشاكل على واعمل ت أنُ

  
  

  

  
  
  

  
  
ّحــل ُتريــد كيــف ّقــرر. 2 ر  اختــذلــك وبعــد ، المــشكلةّحــلّاكتــب قائمــة بعــدة طــرق ل. شكلةالمــ َ
 .مواردهاو تكمجموعتتناسب مع مواطن القوة ل ةواحد

 
  
 
 

 

عندي ثالثة أطفال 
. رعايةحيتاجون إىل ال

اآلن، ترعاهم ّأمي 
ُلكن صحتها تسوء َ. 

ً، بعيدا ةجديدحصلت على وظيفة 
العثور على ستطيع أال و. عن القرية

 .طفل كفيفأحد يرضى برعاية 

َميكن أن نتناوب ِ ُ 
ِكل عائلة ميكن  .األدوار ُ ُ

تم بكل األطفال،  ّأن  ُ ّ .  يف األسبوعاً واحداًيوم
َكلنا نعرف كيف نعتين  ََ

 .باألطفال املكفوفني

ِحنن ميكن أن  ُ
معا ال باملُنساهم 

ًونستأجر شخًص  .اَ

بحث عن ت "مىن"
لعلها . عمل

ترغب يف رعاية 
 .أطفالنا
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تحديـد  حـاول. إلنهـاء العمـل مختلفةبمهام  المجموعة أعضاءيلزم أن يقوم . خطةارسم . 3
ّكلإلنهاء تاريخ   .ّمهمة ُ

  

  
  
  
  
  
 

 تظهـر إذا الحاجـة حـسب َخطتـك ّعـدل. العمـلسـير  عـن اوّتحدث ،ًمعا ونجتمع تعندما. 4
 .صعوبات

 
 
 

 

، رشا ومشرييا 
 يكنكماَهل 

إذا االستفسار 
َأسر كانت هناك  ُ حتتاج أخرى 

 ىل رعايةا إأطفاهل
 القرية؟يف 

سأستعلم كم جيب 
.للشخصدفع أن ن

كانت  إذا "مىن "سألَأَس
من عتنت بأطفال مكفوفني ا

 .تطلب من النقودَقبل وكم 

 اجلدول؟حال كيف 
هناك من يرعي َهل 

ّكل األطفال  األيام ُ
 ؟املطلوبة

ًال، حنتاج شخص  آخر اَ
ّكل أسبوعيومني  ُ. 

ا إُقول مىن ت عمل مل تّ
 من مع أطفال مكفوفني

ّمستعدة أن  ها، لكنقبل
تتقاضى َوهي لن . ّتعلمت

ًأجرا كبريا ً. 
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َالعمل  تغيريٕعىل اجراء  ًمعا َ
 حـــوالاأل حـــسين تُيحـــاولون َقـــد. المـــشاريع أنـــواع مـــن العديـــد علـــىبـــاء اآل مجموعـــات َتعمـــل

 المكفـــوفين لألطفـــال ةيـــالحكوم خـــدماتالو قـــوانينوال مجتمعـــاتال مواقـــف وَســـرُلأل صاديةقتـــاال
َلمساعدةك وذل َ َ   . ِأطفالهم ُ

ُللحـصول. فقيرةَُأسر إلى  المكفوفين األطفال أكثرينتمي   ،ِألطفـالهممزيـد مـن المـوارد  علـى ُ
ِيمكن  :باءاآلمجموعة ل ُ
 ُحــصولللطــرق عــن  بحــثال َلمــساعدة الجديــدة للمــشاريع تمويــل علــى ُ َ َ طفــال أصــحاب األ ُ

 .عاهاتال
 عمل للةجديد مهاراتفي تنمية باء ة اآلاعدسم. 
  َومساعدة تعليم طرقعن عمل  ورشتقديم َ َ  .عاهاتالطفال أصحاب األ ُ
 هموأخوات عاهاتالطفال أصحاب األ إلخوة والمعسكرات المجموعات ريتطو. 

  
  
ّخيط ت َكيفّتعلمت هذه األمهات   

 ملوالع ،مالالمالبس لكسب مزيد من ال
مع أطول  وقتقضاء و، البيتبالقرب من 

.نِالهأطف
  
  
ِيمكـــ   ـــاء اآلمجموعـــات  عمـــل ت أننُ ـــى ب ـــا وّالبيئـــة أكثـــر مـــودة  جعـــلعل ّلكـــلًأمان األطفـــال  ُ

 مجتمــعال فـي مــاناأل مـشاكلّحــل  فـي كجيرانــإشـراك  األحيــان، أغلـب فــي. عاهـاتالأصـحاب 
 .عاهاتالأصحاب  مع التضامنفي تكوين  َللبدء جيدهو أسلوب  )9 لفصانظر ال(

بـــاء اآل مجموعــات مــن العديـــد َعملــتقــد 
. عاهـــاتالعـــن  مجتمـــعال ّبقيـــةى تثقيـــف علـــ

 رشوو النقـاش، مجموعـاتوذلك باستعمال 
 نــــــــشراتوال ذاعيــــــــة،اإل بــــــــرامجوال ،العمــــــــل

 مـــسرحوال عالنـــات،اإل لوحـــاتو ،يـــةخباراإل
ـــــل ـــــصقاتالو، ّالمتنق َلمـــــساعدة مل َ َ  نيخـــــراآل ُ

 .أكثر عاهاتال فهم على
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َلمـــساعدة مـــشاريع علـــى األخـــرىبـــاء اآل مجموعـــاتَعملـــت  َ َ أن  عاهـــاتالطفـــال أصـــحاب ألا ُ
اآلبــاء التــي  مجموعــةتــستطيع  المثــال، ســبيل علــى. مجتمــعال فــي عــاملين أعــضاء واصبحُيــ

 :َأنتنتمي إليها 

 عاهاتالطفال أصحاب األ ّتضمنت رياضية ًاأحداث ّنظمت. 
  ّلكل اًملعبتبني  )."مجتمعالاالندماج في " 13انظر الفصل ( األطفال ُ
  ِيمكن يثح رعاية أطفال مركزتؤسس  األطفـالمـع  عاهاتالاألطفال أصحاب العناية ب ُ

 )."والمدرسة رعاية األطفالدار ل ِستعداداال" 14انظر الفصل ( اآلخرين

 ألطفـالصالح الـ الحكوميـة والقـوانين البـرامج َتحسينعلى باء اآل مجموعاتبعض  َعملت  
 :مجموعتكتستطيع . عاهاتالأصحاب 

 خـدماتال عـنوتخبـرهم  ،والتعليم الصحة وزراء مثل، ةالحكوم فيبالمسؤولين  التصاال 
 .عاهاتالطفال أصحاب األ ِلحمايةمطلوبة  قوانينعن  أو ،منطقتكإليها تحتاج التي 

 طفــــال األ مــــع التــــضامنللحــــديث ب الرياضــــيين،أو الممثلــــين  مثــــل، اســــتمالة المــــشاهير
 .عاهاتالأصحاب 

 أوضـاع تحـسين ل ةحكومـالفـي ن وؤولمـسال دورات مع ّنظمُت و،التماساتو خطابات كتابة
ّالمعوقينألطفال ا ُ. 
  ّتثقف ِتشرك الصحافةوُ  .كتحمال في تلفزيونال يمراسلوذاعة اإلو ُ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 سـبيل علـى.  األخـرىعاهـاتالو كـف البـصر منـععلـى  اًأيـضباء اآل مجموعات َعملتقد   

الغنيـة  األطعمـةمـن  تهمايكف أكلون يال ألنهم كف البصرب األطفال من العديديصاب  المثال،
ِيمكـن ذاومـابـصرهم  طفـالاأل فقديكيف " 16انظر الفصل ( "أ" فيتامينب َنعمـل أن ُ  ُتريـد َقـد. )"َ

 .لكف البصر اًمنعزراعة خضراوات   أو،كف البصر أسبابب الوعي َرفعمجموعتك 
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اب طفـال أصـحاأل حيـاة َتغييـرعلـى  عمـلتالتـي  ِلـوس پپيتـوس آباءعن مجموعة  ّقصةهذه 
 .عاهاتال

توس مه ٓاالابء  نابضِپپيقلب لوس    لا
تحــدث . أكثــر مــسبب للعجــز )الفاقــة(. واجفــي نيكــاراعــاجز  طفــل 200.000هنــاك أكثــر مــن 

يكفـيهم مـن طفـال مـا حـين ال يتنـاول األ - في أغلب األحيان -األخرى مشاكل العين والعاهات 
ِويعيشالغذاء   .لةبسهوالعدوى شر تنتحيث ّمكتظة  في بيوت ونَ
ّثــم قــرر .  قليلــةألطفــال أصــحاب العاهــات فــي نيكــاراجواا خــدمات ت كانــ1987عــام قبــل  ّ21 

لألطفال ّتحببي تعبير وهو " ِلوس پپيتوس"َ دعوا المجموعة ."العالملتغيير "تشكيل مجموعة ًوالدا 
حـاء فـي كافـة أنمجموعة آباء  20أكثر من اآلن بِلوس پپيتوس ّتتمتع . في كافة أنحاء نيكاراجوا

َهؤالء اآلباء معا زعماء في حملة وطنية لمساعدة األطفال أصحاب العاهاتقد صار . البالد َ َ ًُ. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 : بـِمجموعات آباء لوس پپيتوسقد قامت 
  األطفال أصحاب العاهاتعن تربية لآلباء عمل ورشات. 
  ّعمال ّدربت  .طفلالمدى عجز ّالتعرف على  يةَكيفعلى صحة الُ
 ألطفال أصحاب العاهاتالمطلوبة لارة الصحة بشأن الخدمات صح وزُن. 

ّكـــل هـــذه النـــشاطات جـــزء  ـــاء مجتمـــع يـــساعد األطفـــال أصـــحاب مـــن ُ ـــم لـــوس پپيتـــوس لبن ُحل ِ ِ
 .ّالذي يحول الحلم إلى حقيقةالمفتاح هم اآلباء و. إمكانيتهم الكاملةعلى تنمية العاهات 

أطفالنا يف حنن نشارك 
 اإجنازاب —م حيا

ا  ّيتملكنا  و—وإخفاقا
الظلم بإحساس عميق 

 .نوخرهم اآلعندما يرفض

هم َسر ُاألباء وّالسبب فإن اآلِهلذا 
 . النابضِقلب لوس پپيتوس

ّمند اليد إىل اآل باء َ
، ِللم مشلهماآلخرين 

األفكار، للمشاركة ب
َولدعم بعضهم 

 .البعض


