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 أوال: وحدات وبرامج جمعية أطفالنا: 

 

ل  
ز نامج المبز  " الروضة -  الحضانة  – برنامج التدخل المبكر " البر

 
 :برنامج التدخل المبكر

 
بوية والتأهيلية والوقائية تقدم لألطفال منذ  الوالدة وحتر سن الخامسة  هو عبارة عن مجموعة من الخدمات التر

 .راخاصة وهو مرتبط باكتشاف اإلعاقة أو المشكلة مبك   ممن لديهم إحتياجات نمائية وتربوية 
ي التر 

ر
نامج هو األساس الذي تعتمد عليه باق ج التعليمية األخرى، حيث يتم فيه تدريب األطفال  اميعتتر هذا التر

 وتربويا وإعدادهم
ً
 .لمرحلة التعليم النظامي  وتأهيلهم إجتماعيا

 

ل  
ز نامج المبز  : البر

 
سن الخامسة من خالل أنشطة   يتم ذلك من خالل تدريب الطفل واألم من األشهر األوىل من عمر الطفل وحتر 

ت اإلتصال والتواصل مع الطفل وتأهيلها  راتدريبها عىل مها وفعاليات مكثفة تعتمد باألساس عىل األم، حيث يتم 
ل. وعند بلوغ الطفل الخمس سنوات، يتم  القيام لتكون قادرة عىل  ز ي المتز

ز
 بدور المعلمة لطفلها أثناء وجوده ق

ية من التعليم النظامي يتم من ي صف البستان حيث تبدأ المرحلة التحضتر
ز
ت  راخاللها تزويده بالمها  قبوله ق

 .األساسية الالزمة للتعليم الالحق
ىلي للتدخل المبكر  

ز نامج المتز ي أربعة مناطق جغعلألطفال من ذوي اإلعاقة السمُينفذ التر
ز
فية  راية التابع للجمعية ق

ي قطاع غزة ويستفيد منه أكت  
ز
.    100من  ق

ً
 طفل سنويا

 وفق خطط فردية خاصة بكل طفل  
ً
نامج لمساعدة أهاىلي األطفال الذين تم تشخيص الصمم لديهم حديثا يسىع التر

لية ألهداف تعليمية را، وتنفيذ جلسات تعليمية وزيااإلجتماعية والنفسية راتتقديم االستشا  تشمل ز   ت متز
ي راواجتماعية، وتنفيذ دو 

ز
ت اإلتصال والتواصل مع الطفل  امجاالت التدخل المبكر ومهار  ت تدريبية لألم واألب ق

ي مجاالت مختلفةراألف األصم، وتعليم لغة اإلشارة الفلسطينية، باإلضافة إىل تنفيذ ورش عمل توعوية
ز
 .د األرسة ق

 

 :حضانة أطفالنا الشاملة
 

ي العام 
ز
ي الجمعية ق

ز
 ق
ً
، وتقدم خدمات الرعاية الصحية والنظافة الشخصية   2017تأسست هذه الوحدة حديثا

بية لعدد     طفل من  15والتغذية والتر
ً
 .ذوي اإلعاقة ودون اإلعاقة دون سن الثالث سنوات سنويا

 
 : روضة أطفالنا الشاملة

 
ي  امنهج التعلم عن طريق اللعب والزوايا التعليمية، حيث تهدف إىل إحداث تغتر تعتمد الروضة عىل 

ز
ت إيجابية ق

تهم من الناحية الجسمية و العقلية والنفسية واالجتماعية  راتهم وقدراوعاداتهم ومها توجهات األطفال وهواياتهم 
ي أغلبها عىل االهتمام بالذات

ز
ي تركز ق

ت التواصل باستخدام اللغة  راير مهاوالشخصية، وتطو  عن طريق األنشطة التر
 .شارية واألبجدية وتحقيق التوافق النفسي لألطفال من ذوي اإلعاقة ودون اإلعاقة وأرسهماإل 
 



ز بروضة أطفالنا  ز اطفل وطفلة سنويا تتر  50ويبلغ عدد األطفال الملتحقير سنوات نصفهم   6و  5وح أعمارهم ما بير
 . اآلخر من األطفال دون اإلعاقة والنصف  من األطفال ذوي اإلعاقة

 

نامج  : الهدف العام للبر
 

ي المرحلة  
ز
توفتر خدمات إرشادية ووقائية وتأهيلية وتربوية لألطفال من ذوي اإلعاقة السمعية وضعاف السمع ق

ز  وأرسهم منذ لحظة اكتشاف اإلعاقة لتحقيق نمو سوي للطفل من ذوي اإلعاقة    سنوات 5و  0العمرية ما بير
ي إطار تنموي شاملالسمعية 
ز
 .ق

 

O  :مدرسة أطفالنا للصم 
 

ي العام 
ز
وتعتتر نموذج تعليمي يسىع إىل تحقيق النمو الشامل للطلبة من ذوي اإلعاقة   1992تأسست المدرسة ق

تعليمية تبدأ بالصف األول وتنتهي بالصف التاسع، وتعتمد منهجية التعليم   السمعية وتتضمن تسعة مستويات
 فيها عىل ثنائية اللغة.  

 
ز بالمدرسة  ويبلغ عدد الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية ز  أعوح اطالب وطالبة سنويا تتر   250الملتحقير مارهم ما بير

ي اللغة  يتضمن المنهاج التعليمي مواضيع ذات أهمية للطلبة م. سنة 17و  6
ز
ن ذوي اإلعاقة السمعية تتمثل ق

. باإلضافة إىل تقديم   فيا والتكنولوجيا والعلومراالعربية والرياضيات والجغ ي
ية والتثقيف المدنز ز العامة واللغة اإلنجلتر

 المرسحية والكشفية.   الخدمات المساندة المختلفة كتعليم الحاسوب والفنون الحرفية واليدوية والتدريبات
 

ي الصف المدرسي لتتالئم مع خصوصية الطلبة من ذوي اإلعاقة  سعت الجمع
ز
ية اىل تطوير البيئة التعليمية ق

ي كل مجموعة. كما يحتوي   12دها الذي ال يتجاوز احيث شكل وطبيعة مجموعات الطلبة وعدد أفر   السمعية من
ز
ق

التعليمة الخاصة بكل مادة   متعددة. هذا واتبعت المدرسة نموذج الزوايا  ة ووسائل برصية رآ كل صف مدرسي عىل م
 للجدول الدر زاتعليمية حيث يتنقل الطلبة من 

َ
 وحتر الثانية ظ سي مناوية إىل أخرى وفقا

َ
 الساعة الثامنة صباحا

َ
  هرا

 .وذلك طوال أيام األسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت
 

ة   ز  :لطلبتها وذلك من خاللاهتمت مدرسة أطفالنا للصم بتقديم العديد من الخدمات المتمب 
 

تهم ومتطلبات  را قدراعي عداد وتطوير منهاج خاص يتناسب مع تطلعات من ذ وي اإلعاقة السمعية وي إ •
منهاج معتمد للتعليم الخاص لفئة ذوي اإلعاقة السمعية عىل المستوى   لعدم توفر  را نموهم، وذلك نظ

. ويتضمن المنهاج الُمالئم من قبل الجمعية  ي
متكاملة تشمل المواد التعليمية   وحدات تعليميةالوطتز

ية معتمدا عىل لغة اإلشارة ز   التقليدية كاللغة العربية والرياضيات والعلوم والمواد اإلجتماعية واللغة اإلنجلتر
ة باإلعاقة السمعية كالتدريب   ي تلقينه للطلبة، باإلضافة إىل بعض المواد المرتبطة مبارسر

ز
الفلسطينية ق

ي والسمىعي 
 .النطقر

تقديم خدمات مساندة باإلضافة إىل المناهج التعليمية الرئيسية كتعليم الحاسوب والفنون والحرف   •
 .المدرسة ة من خالل مكتبةراء اليدوية وتشجيع الق

وفتر خدمات إستشارية إجتماعية ونفسية لطلبة المدرسة وأرسهم بهدف التخفيف من حجم وآثار  ت  •
ي تواجهم وال

ي المشكالت والتحديات التر
ي المجتمع  تر

ز
 .تقف عائقا أمام اندماجهم ق



سي والهدف منها المحافظة عىل  راتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلبة بشكل يومي عىل مدار العام الد •
ي التعليم بالشكل المناسب وتؤثر عىل تحصيله   ت الطفل الجسمانية والصحيةراقد

ي تؤهله لتلقر
والتر

ي ظل  راالد
ز
 .معظم أرس الطلبة الصم ظروف الفقر الذي يغلب عىلسي بشكل مبارسر وخاصة ق

 

 :الهدف العام للمدرسة
 

ا وتضمينهم ي   تحقيق التوافق الشامل للطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية وتمكينهم معرفيًّ
ي المجتمع الفلسطيتز

ز
ق

 .وإكسابهم حقوقهم كاملة
 

 :الكادر األكاديم  للمدرسة
ي مد

ز
من ذوي اإلعاقة السمعية. ومن   22معلم ومعلمة منهم  45رسة أطقالنا يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية ق

ي تخصصات 
ز
ز ق ز جامعيير ز من هم خريجير بية الخاصة والتأهيل ولديهم ختر  المعلمير

ي مجال تربية  االتر
ز
ت مختلفة ق

نامج  ذوي اإلعاق السمعية. وتسىع الجمعية إىل تطوير الجانب التعليمي للمعلم حيث تنفذ بر  وتعليم الطلبة من 
ز يهدف إىل تطوير قد ز وهم جميعهم من ذوي اإلعاقة  راومها ترالتأهيل مساعدي معلمير ت مساعدي المعلمير

ي كل ما يتعلق بالعملية التعليمية وإكسابهم مها
ز
االشاري واألبجدي. كما تنفذ   ت االتصال والتواصلرا السمعية ق

ز بهدف تطوير قد  .تهمراالجمعية دو ا رت تدريبية للمعلمير
 

 : وحدة الخدمات االجتماعية التابعة للمدرسة
 

ي وحدة الخدمات االجتماعية التابعة للمدرسة أخصائية إجتماعية ومرشدة مدرسية ومساعدة مرشدة  
ز
يعمل ق

مج المساندة للطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية  االوحدة العديد من التر  مدرسية من ذوي اإلعاقة السمعية. وتقدم
ز  ي تهدف إىل تحسير

كما    . خدمات اجتماعية ونفسية  حياتهم ورفع مستوى تحصيلهم العلمي من خالل تقديم والتر
لية. وتنفذ  راوتعمل عىل توعية الطلبة الصم وأرسهم من خالل جلسات اإلرشاد الفردي والجماعي والزيا ز ت المتز

الت ترفيهية وتعليمية  أيام مفتوحة تتخللها أنشطة ترفيهية وتعليمية المنهجية، باإلضافة إىل تنظيم رح  الوحدة
 .سي راالعام الدر سية عىل مداراللطلبة بمختلف مستوياتهم الد

 

 : المركز المجتمع  لتعليم الكبار
 

يعمل المركز المجتمىعي لتعليم الكبار عىل تنمية المجتمع من خالل التعليم واألنشطة التدريبية، وكمصدر  
 .والتنسيق والتشبيك لمعلومات المجتمع والخدمات والموارد،

، التحول االجتماعي وجودة الحياة   ز وتتمحور الفكرة األساسية للمركز المجتمىعي عىل آلية دوارة تهدف إىل التمكير
 .تعبئة الموارد والنشاط االجتماعي و  من خالل التعلم مدى الحياة، 

ي المجتمع أن يتوىل 
ز
ي المركز مرنة وقابلة للمشاركة ويمكن ألي فرد ق

ز
ز أن آليات الدعم  األنشطة ق ي حير

ز
قيادتها. ق

 .كة ا التشبيك، والرسر  ُمتاحة من خالل تقوية التنسيق،
  



 :اكز التعلم المجتمع  ه  كالتال  مر المهام العامة ل 
 

ي وبناء المها ا رت الوظيفية وفق حاجات سوق العمل المحىلي  .1
ي والمهتز

 التعليم والتدريب التقتز
ي وفق حاجة المستفيدين وحاجات سوق العمل  تزويد المجتمع بأنشطة التعليم   .2

ي والتقتز
والتدريب المهتز

ي التابع للمركز المحىلي من خالل برنامج
 .التدريب المهتز

 ساتراالمعلومات والد  .3
 معلومات المجتمع والخدمات .4
 سات الجدوى وتقييم االحتياجات راد  .5
 ة الخدمات االستشارية واالرشادي   .6
 :تنمية المجتمع .7

 ...مة " المناسبات ، االحتفاالت، األيام العالميةأنشطة المجتمع العا •

ة وتطويرها  • ي االكتشافات الصغتر
 تشجيع األفكار االبداعية وتبتز

 
 :التنسيق والتشبيك .8

ز المؤسسات الحكومية والمؤسسات غتر الحكومي •  ة تعزيز الروابط مع/بير

 ة تعزيز الروابط مع الجامعات المحلية والدولي •

ز المؤسسات واألفاوتبادل الختر تعزيز مفهوم مشاركة  •  درات بير

 تعزير التعلم مدى الحياة  •
 

 :أهداف المركز المجتمع  لتعليم الكبار
 

م مدى الحياة  •
ّ
 تحقيق مبدأ التعل

ز االجتماعي واالقتصادي ألف •  د المجتمع راالتمكير

ز التواصل واالندماج االجتماعي  •  تحسير

 تعزيز وتطوير المجتمع  •

 لمتطلبات المجتمع االستجابة الرسيعة  •

 

  
 :برنامج التدريب المهنز

 
ز راهو أحد ب  األشخاص ذوي اإلعاقة ودون اإلعاقة   مج جمعية أطفالنا للصم والذي يهدف بشكل أساسي إىل تمكير

ي 
ي قطاع غزة من خالل التدريب المهتز

ز
ي المجتمع   ق

ز
ي الحصول عىل عمل ق

ز
ز فرصهم ق والذي من شأنه تحسير

 . المحىلي 
 

ي دو يقدم برنامج 
ي راالتدريب المهتز

ز
ة وطويلة األمد ق مجاالت عدة وتشمل: التصميم   ت تدريبية مهنية قصتر

ودهان األثاث والتنجيد والرسم عىل الخشب   (وصناعة األثاث األعمال الخشبية ة )والخياطة والتطريز والنجار 
ي بيسك وصناعة الحىلي والتصوير الفوتوغراميك واألاوالستر  وصناعة الفخار 

ز
 .وحياكة البسط  القماشونسج  راق

 
ي محاضز 

ي تهدف إىل تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة  اكما يقدم برنامج التدريب المهتز
ي اإلرشاد الوظيقز

ز
ت توعوية ق

ي ومبادئ حقوق   بحقوقهم المدنية بما فيها حقهم
ي العمل وتفستر قانون العمل وقانون المعاق الفلسطيتز

ز
ق



ز  ز عن   اإلنسان. كما يتم تنفيذ ورش عمل يتم من خاللها عقد لقاءات بير ز من ذوي اإلعاقة من جهة وممثلير العاملير
ز  ز الفريقير  .قطاعي العمل العام والخاص من جهة أخرى لتقريب وجهات النظر وتضييق الهوة بير

 

 : ات الخارجيةالعياد
 

ي جمعية أطفالنا للصم عام  تم إنشاء
ز
د فراليقدم خدمات متعددة وشاملة أل 1993قسم العيادات الخارجية ق
ء فحوصات سمع  را مختلف مناطق قطاع غزة، وتشمل هذه الخدمات إج المجتمع من كافة الفئات العمرية ومن 

وتصنيع قوالب األذن وتصليح وصيانة   معأولية وتشخيصية وتركيب سماعات طبية حسب نوع ودرجة فقد الس
 . السماعات الطبية وتقويم وعالج مشاكل النطق واللغة

 

 : يضم القسم العيادات التالية 

ي العيادة أخصائيو سمعيات  را: تقدم خدماتها لجميع أفعيادة السمعيات •
ز
د المجتمع المحىلي حيث يعمل ق

ي مجاالت تقييم وتشخيص 
ز
ين  مشاكل السمع  مؤهلون ق وتركيب السماعات الطبية. وتضم العيادة مختتر

للسماعة الطبية. كما   أحدهما لتصليح وصيانة السماعات الطبية واآلخر لتصنيع قوالب األذن الالزمة 
ي العيادة أخصائية اجتماعية لتقديم الدعم النفسي واإلجتماعي للمستفيدين من خدمات العيادة 

ز
 . تعمل ق

ز كالهما تقدمان جلسات تقييم وعالج لمشاكل النطق  : عيادة تقويم النطق واللغة • وتتكون من وحدتير
نامج التدخل  ز بتر ي الجمعية ولطلبة مدرسة أطفالنا ولألطفال من خارج   واللغة لألطفال الملتحقير

ز
المبكر ق
 .الجمعية الذين هم بحاجة إىل جلسات تقويم النطق 

ي  يندرج عمل العياد   :العيادة المتنقلة لفحص السمع األول   •
ة المتنقلة ضمن برنامج الخدمة الممتدة التر

ي  تنفذه الجمعية 
ز
ي بشكل يومي ق

رياض األطفال   منذ عدة سنوات من خالل تنفيذ أيام فحص سمع مجانز
ي   والمدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث والمؤسسات

ز
ي ق

المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنز
 وعوية خالل أيام الفحص حول صحة األذن ومشاكل ت ت اعقد محاضز  مختلف مناطق قطاع غزة. كما ويتم 

ز اباإلضافة إىل توزي    ع نرسر  السمع،   .ت توعوية عىل المنتفعير
 من خالل برنامج الخدمة الممتدة، ويتم

ً
ي أشارت نتائج    آالف األشخاص يتم فحصهم سنويا

تحويل الحاالت التر
ي  طبيب أذن وأنف  الفحص األوىلي لديها بوجود مشكلة إما إىل

ز
ي أو لعيادة السمعيات ق وحنجرة للعالج الطتر

 .ء تقييم تشخيصي شاملرا إلج الجمعية 
 

 : برنامج الخدمات االجتماعية 
نامج الحاالت المحولة من   ز من ذوي اإلعاقة السمعية وأرسهم حيث يستقبل التر نامج خدماته للبالغير يقدم التر

 .األخرى المؤسسات الخدماتية  األقسام المختلفة داخل الجمعية ومن 
 

نامج الخدمات التالية  :ويشمل البر
 

ز من ذوي اإلعاقة السمعية وأرسهم  •  تنفيذ جلسات إرشاد نفسي فردية وجماعية للبالغير

ي مجاالت حياتهم اليومية  •
ز
ز من ذوي اإلعاقة السمعية وأرسهم ق  تنفيذ ورش عمل توعوية وتثقيفية للبالغير

ز  • العام والخاص من أجل إيجاد فرص عمل للشباب والشابات  التشبيك والتنسيق مع مؤسسات القطاعير
 . من ذوي اإلعاقة السمعية 



ز الصم المستفيدين من ب  • مج وخدمات أخرى خارج الجمعية من خالل  را مج الجمعية إىل ب راتحويل البالغير
 المختلفة  التشبيك والتنسيق مع المؤسسات الخدماتية

ي تشكيل مجموعات ضغط لتطبيق قانون  •
ز
ي سوق العمل  المساهمة ق

ز
ي الدمج ق

ز
المعاق فيما يتعلق بحقه ق

 المحىلي 

ز فراتوزي    ع مساعدات إنسانية ألرس من ذوي اإلعاقة السمعية واأل • ي  ( خاصة النساء منهم)د المهمشير
ز
ق

 . قطاع غزة 
 

ي قطاع غزة الهدف العام
ز
ز الظروف النفسية واالجتماعية من ذوي اإلعاقة السمعية وأرسهم ق  : تحسير

 

 ث: للمنتجات الحرفية واألثاأطفالنا 
 

نامج عام   من ذوي اإلعاقة السمعية لصقل مواهبهم وتأهيلهم تأهيال عاىلي    1998تأسس التر
ز تلبية الحتياج البالغير

نامج من نامج   الجودة، وقد تمكن التر ز داخل التر تدريب آالف األشخاص وتوفتر فرص عمل للمئات منهم موزعير
ي السوق المحىل، باإلضافة إىل

ز
ة خاصة وق ي تطور مستمر وتم   إنشاء مشاري    ع صغتر

ز
نامج ق بهم. ومنذ التأسيس والتر

 :تشكيل العديد من الوحدات واألقسام التابعة له من أهمها
 

  رقسم االنتاج الح •
ز
ويشمل ورش لإلنتاج كالمنجرة وورش الخياطة والتطريز وصناعة الفخار   : ف

 إىل معارض   ونسجميك والرسم عىل الخشب وحياكة البسط اوالستر 
ً
القماش المجدالوي، إضافة

 المنتجات الحرفية واألثاث داخل وخارج الجمعية 

ل • ز ي قطاع   150ويستفيد منه ما يقارب ال   : برنامج العمل من داخل المبز
ز
سيدة من الصم والمهمشات ق

 غزة 
 

نامج  يهدف ز الشباب والشابات من ذوي اإلعاقة السمعية إجتماعيا واقتصاد التر يا من خالل الدمج  إىل تمكير
ي لهم عتر إكسابهم 

ت الالزمة والتأكيد عىل قدرتهم عىل اإلنتاج واإلبداع والعمل  رات والمهااالختر  االجتماعي والوظيقز
ز عىل تطوير مجتمعهمران جنبا إىل جنب مع أق  .هم من الناطقير

 
  
ز
 :قسم االنتاج الحرف

 
ي  
ز
ي قسم االنتاج الحرق

ز
اإلعاقة السمعية ويتكون القسم من خمس ورش رئيسية  موظف/ة من من ذوي  51يعمل ق

 (: تصميم وإنتاج وتسويق) متكامل  مجهزة تعمل ضمن خط إنتاج 

 النجارة ودهان الخشب  •

 الخياطة والتطريز  •

 النول وصناعة النسيج اليدوي  •

 الرسم عىل الخشب  •

 ميك اصناعة الفخار والستر  •

 
 
 



  راحم
ز
 :ل اإلنتاج لدى قسم االنتاج الحرف

 

 :التصميم •
ز أصالة التر  ز عىل ابتكار تصاميم تجمع بير ي القسم المتخصصير

ي و  ا تعمل مجموعة من موظقز
ث الفلسطيتز

 .النواحي الفنية و األلوان والجودة الحداثة، حيث يتم مناقشة المنتج من

 :اإلنتاج •
لالنتاج، ثم  يتم تحويل التصاميم إىل قسم اإلنتاج حيث يعمل القسم عىل تحديد المواد الخام الالزمة 

ع المبدعون  ي الروعة والجمال وذات جودة  إن الصم ب  تحول الطلبية للورش حيث يرسر
ز
تاج تحف فنية غاية ق

 .عالية 

 :التسويق والبيع •
ي تسويق وبيع منتجاتها وذلك من خالل  

ز
ي والعالمي بشكل عام ق

تستهدف الجمعية السوق المحىلي والوطتز
نت باإلضافة اىل ي لألثاث   التسوق عتر اإلنتر معرض أطفالنا الدائم بمقر الجمعية بغزة والمعرض الخارحر

ىلي والمنتجات الحرفية. كما يش
ز المحلية والدولية سنويا   معرض أطفالنا بالعديد من المعارض  اركالمتز

ي قطاع غزة 
ز
ز ق  .لعرض وبيع منتجات ذوي اإلعاقة السمعية والمهمشير

 
ل ز  :وحدة العمل من داخل المبز

 
ز الذين تخرجوا من  تهدف  الوحدة إىل توفتر فرص عمل للسيدات والرجال من ذوي اإلعاقة السمعية والمهمشير
ي الجمعية راالدو 

ز
ي الحصول عىل مصدر مستمر للدخل. ويعمل ضمن   ت التدريبية ق

ز
وذلك من أجل مساعدتهم ق

نامج ما يقارب  مة لإلنتاج ويتم بعدها تسويق  والمواد الخام الالز   سيدة حاليا، يتم تزويدهن باألدوات 150التر
 .منتجاتهم عتر معارض منتجات أطفالنا الحرفية داخل الجمعية وخارجها

 
 :قسم المعارض

 
 م المقر الدائ  –معرض أطفالنا للمنتجات الحرفية 

ي 
ونز  المعرض اإللكتر

  



 ل: وحدة حماية الطف
 

ي منهجة عملها   2016منذ العام 
ز
ز ق كتر

ي بدأت جمعية أطفالنا للصم بالتر
ز
ي عمل  ق

ز
مجال حماية الطفل كعامل مهم ق

ة من األطفال، لذلك فقد كان من المهم أن    الجمعية. حيث أن الجمعية تعمل لسنوات عدة مع مجموعات كبتر
ي  تأخذ 

ز
تبنت جمعية أطفالنا للصم   2017 العام الجمعية عىل عاتقها هذه الخطوة لتوفتر بيئة امنة لألطفال. ق

م الجمعية بشكل    بشكل رسمي سياسة خاصة بها لحماية الطفل ز بالتوافق مع المقاييس العالمية والمحلية، وتلتر
 .مجها وأنشطتها راالسياسة من خالل جميع ب  كامل بهذه 

 

  الجمعية ه  
ز
 :ال  كالت  إن الخدمات واألنشطة المقدمة من خالل وحدة حماية الطفل ف

 
ي الجمعية  .1

ز
 .تكوين لجنة حماية الطفل المكلفة بمتابعة تطبيق سياسة الحماية ق

ي الجمعية .2
ز
 .المصادقة عىل القواعد السلوكية ق

 .انشاء سياسة متابعة للشكاوى الخاصة بالتحرش واإلساءة لألطفال .3
ي  .4

ي منظمات المجتمع المدنز
ز
 نرسر ثقافة الحماية ق

األنشطة لرفع وعي الطالب والوعي المجتمىعي حول حماية الطفل، حقوق الطفل  وتنفذ الجمعية الكثتر من 
. ستستمر وحدة حماية الطفل ز ي توسيع ونرسر عمل الوحدة والتمكير

ز
ي ستساهم ق

ي تسهيل األنشطة واألحداث التر
ز
 . ق

 
 ل: برنامج التعليم الشام 

 
نامج من خالل التنسيق والرسر  بية والتعزاكة مع و ا يسىع هذا التر ليم ودائرة التعليم بوكالة الغوث والجامعات  رة التر

ي تدريب   الفلسطينية إىل تعزيز فرص التعليم
ز
نامج لهذا الغرض ق ي المدارس العامة والجامعات، ويقوم التر

ز
الشامل ق

ي المدارس والجامعات، وقد استطاع   ات تنفيذ راءالكوادر التعليمية والطلبة وذوي  هم عىل مفهوم وإج
ز
الشمولية ق

ي العام  
ز
نامج منذ تأسيسه ق ي امن تسهيل مشاركة العرسر  2017التر

ز
التعليم العام   ت من الطلبة ذوي اإلعاقة ق

 إىل جنب مع الطلبة بدون اإلعاقة
ً
 . والجامىعي جنبا

 
نامج  : هدف البر

 
ي الم

ز
الحكومية لضمان تكافؤ  فق التعليمية الحكومية وغتر  راتوفتر بيئة تعليمية دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة ق

 . مع الطلبة بدون اإلعاقة فرص التعليم للطلبة ذوي اإلعاقة
 

 : برنامج الحشد والمنارصة
 

ي العام 
ز
من خالل الدعوة إىل تفعيل   لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة 2011بدأ برنامج الحشد والمناضة عمله ق

ز الخاصة بحقوقهم اإلجتماعية واإلقتصادية والتعليمية والصحية والمدنية وكسب تأييد المجتمع المحىلي   القوانير
ي واقع األشخاص ذوي اإلعاقة بما يحقق المنفعة لكافة أف  ر إلحداثراوصناع الق

ز
ي ق

 دراتغيتر حقيقر
 . المجتمع

نامج  ي التر
ز
ي  لجان ضاغطة تتضمن عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة 6ويعمل ق

 .وممثىلي مؤسسات المجتمع المدنز
مؤمن بقضايا األشخاص ذوي   ك اجتماعي راتيجية واضحة من أجل خلق حااللجان ضمن خطة استر  وتعمل هذه

 .تحقيقه اإلعاقة حيث تبنت كل لجنة هدفا تعمل عىل 
 



نامج  :األهداف الواردة ضمن الخطة اإلست ا رتيجية للبر
 

ي الجمعيةنرسر فكر النهج التنموي الشامل والعمل عىل تطبيق إطار العمل الذي تم   •
ز
 تطويره ق

ي م •
ز
ي الوالدة ق

كز الرعاية  را دعم إد ا رج خدمة الكشف المبكر عن اإلعاقة السمعية لدى األطفال حديت 
ي قطاع غز ة 

ز
 األولية ق

ي  •
ي المجتمع الفلسطيتز

ز
 تعزيز ونرسر لغة اإلشارة ق

 تعزيز سهولة الحركة والوصول إىل المعلومات من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة •

ي المجتمع المحىلي دعم حق األشخا •
ز
ي الحصول عىل توفتر فرص عمل ق

ز
 ص ذوي اإلعاقة ق

 دعم حق األطفال من ذوي اإلعاقة للحماية من العنف واالستغالل واإليذاء  •

ويحية  •  دعم تطوير رياضة الصم واألنشطة التر

 

 

 

 

اتيجر    ز األشخاص ذوي اإلعاقة لتجاوز المعيقات المهِمشة بما يحسن  : 1الهدف االسبر والوصول ال    فرص مشاركتهمتمكي 

  اطار النهج التنموي الشامل لذوى اإلعاقة. 
ز
 حقوققهم ف

  المجتمع  1.1
ز
ز ف  األشخاص ذوي االعاقة ممكني 

 

 .اشخاص ذوي اعاقة سمعية ممكنون تعليميا  1.1.1

ر القدرات والمهارات التعليمية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.  1.1.1.1  تطوُّ

  
ز
ز ف  مدرسة أطفالنا أوال: بناء قدرات المعلمي 

ي مجاالت تعليمية مختلفة مثل "النهج الشامل،  
تلقر معلمو مدرسة أطفالنا العديد من الدورات قز

ي وآليات تطبيقه، 
ونز اتيجيات التعليم اإللكتر ي أاستر

ز قز ثرت هذه التدريبات والدورات إيجابا عىل المعلمير

ي التواصل
ي ساعدتهم قز

بشكل فعال مع طالب المدرسة من ذوي  بناء قدراتهم التعليمية والوظيفية، والتر

وس كورونا  ي فتر
ي تسبب بها تفسر

ة الحجر الصحي التر   . اإلعاقة ودون اإلعاقة، خاصة خالل فتر

 الشامل: ثانيا: المنهج التعليم  

ي ضوء ذلك، تم تدريب 
اتيجيات النهج الشامل. وقز مدرس من   58تعتز جمعية أطفالنا بتطبيق استر

اتيجيات التعليم عن بعد كما تم صقل مهارات  المدارس العامة عىل  اتيجيات التعليم الشامل واستر استر

ز حول لغة اإلشارة. وقد  ز مع الطالب ذوي اإلعاقة السمعية من خالل عقد دورتير التواصل لدى المدرسير

ز عىل التواصل مع الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية بنسبة   ي قدرة المعلمير
كان هناك تحسن ملحوظ قز

50% . 

 



أدت الحاجة الماسة إىل التعليم عن بعد إىل التوجه إىل طرق التعليم الحديثة وإىل تطوير خطط 

ز عىل صقل وتطوير المهارات الفنية   كتر
ي مدرسة أطفالنا، حيث تمت زيادة التر

ومنهجيات التعليم قز

ي فعالي
اكهم قز ي المجتمع بشكل فعال وإرسر

ات وأنشطة  واإلبداعية لدى الطالب وذلك من خالل دمجهم قز

يكة مثل مركز ودورات تهدف إىل اكتشاف مهاراتهم وتطويرهها  بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسر

ك  بوي، مؤسسة تامر، مركز غزة للستر
الطفل التابع لمؤسسة عبد المحسن القطان، مركز القطان التر

ها. لقد تم تطوير مهارات الطالب  ي عدة مجاالت وغتر
لرياضة، الرسم والفنون، مثل المرسح والدراما، اقز

 . ي  الرياضة، التصوير، العلوم، األنشطة القرائية والدبكة والفن الشعتر

ي المدارس 
ز قز ي لتوزيعه عىل المدرسير

لقد تم تطوير دليل لغة اإلشارة المطبوع للصف األول االبتدان 

ي تم فيها دمج أطفال ذوى اإلعاقة 
 الحكومية التر

ي  المصور لجميع المواد الدراسية من الصف األول حتر الصف التاسع    تم تطوير دليل لغة اإلشارة المنهحر

ة عىل صفحات التواصل االجتماعي من خالل قناه يوتيوب    ونرسر

 ثالثا: التعليم عن بعد: 

ة جائحة كورونا، أدى الحجر الصحي إىل االعتماد عىل منصات التعليم عن بعد وإىل  لجوء خالل فتر

ي مجال صناعة الفيديوهات التعليمية المواءمة وتطوير ومواءمة طرق  
ز إىل تطوير قدراتهم قز المدرسير

ونية مختلفة مثل  . إضافة  Zoomالتواصل عن بعد مع طالب المدرسة من خالل منصات تعليمية إلكتر

ز بصناعة عدد  الطالب إىل رسالها  من الفيديوهات المنهجية والال منهجية وإ 150إىل ذلك، قام المدرسير

ي تم 
ة كوفيد إنشاؤها عتر مجموعات الواتساب التر ي فتر

. وتم تبادل 19ضمن خطة االستجابة للطوارئ قز

ز والطالب الذين  بالتفاعل بشكل ملفت مثل تلخيص   % منهم85قام العديد من الفيديوهات من المعلمير

ز ومع زمالئهم أيضا. الدروس التعليمية وحل المسائل المختلفة عتر فيديوهات مبتكرة و   تبادلها مع المعلمير

% من األهاىلي 83من الجدير بالذكر، أنه وبناء عىل المعلومات المستخلصة من المتابعة والتقييم، 

وا عن رضاهم عن الخدمات التعليمية المقدمة من طاقم مدرسة   ز لعملية التعليم عن بعد عتر المتابعير

ونية. كانت ل ونية أثرا إيجابيا وخالقا عىل طالب المدرسة الذين  أطفالنا عتر المنصات اإللكتر لدروس اإللكتر

ي العملية التعليمية مما انعكس إيجابا عىل صحتهم النفسية وقدراتهم  
ز قز ز ومشاركير شعروا بأنهم مدمجير

 % من أهاىلي طالب مدرسة أطفالنا. 75.6االستيعابية والفكرية، وذلك حسب ما أفاد به 

ي أصبح  مع تطور التوجهات واألخذ ب
ونز ز االعتبار جميع االحتماالت والتوصيات، فإن التعليم اإللكتر عير

ي بالنسبة ل
ورية وتوجه منطقر ي وإمكانية  10حاجة ضز

ونز % من األهاىلي الذين أفادوا بفعالية التعليم اإللكتر

ي تعرقل اعتماد التعليم عن بعد تتعلق ب
، حيث أن غالبية المعوقات التر أمور  أن يحل محل التعليم النظامي

ورية إلتمام عملية التعليم   ونية الرصز نت، وتوفر األدوات واألجهزة اإللكتر لوجستية مثل توفر شبكة اإلنتر

 عن بعد. 

اتيجية التعليمية الخاصة بها لعام  ي هذا الصدد، بادرت جمعية أطفالنا بتطوير االستر
حيث  2023-2021قز

ز االعتبا ي يواجهها الطالب واألهاىلي  ر تجاوز قام طاقم الجمعية باألخذ بعير
ميع الثغرات والفجوات التر



والمؤسسات التعليمية المختلفة فيما يتعلق بالتعليم الشموىلي عن بعد، ووضع خطة لتطوير عملية  

اتيجيات النهج الشامل.     التعليم عن بعد بشكل تفاعىلي ناجح وفعال قائم عىل أسس واستر

 

 يم خدمات الطفولة المبكرة تقد 1.1.1.1

  التواصل مع أطفالهم بناء قدرات 
ز
 األهال  ف

 األهاىلي وأطفالهم من ذوي اإلعاقة السمعية من  50لوحظ تحسن جيد بنسبة  
ز ي عملية التواصل بير

% قز

ز متابعتهم ومساعدتهم ألبنائهم تعليميا  ي لغة إشارة تربوية منهجية ألهاىلي الطالب لتحسير
خالل عقد دورنر

ة الحجر الصحي بتقديم التوجيه والدعم  تم  للطوارئ فقد واجتماعيا. وضمن خطة االستجابة  خالل فتر

ي الدخول للصفوف الخاصة بأبنائهن، 
المستمر لألمهات حول كيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي قز

 األهاىلي من اآلباء واألمهات. مما 
ز  أظهر رضز عاما بير

من أجل تبادل المعلومات المكتوبة مجموعات للتواصل مع األهاىلي عتر تطبيق الواتساب تم إنشاء 

اتيجيات وخطط المدرسة. أصبحت  والمرئية والصوتية للبقاء عىل اطالع بكل ما يخص منهجيات واستر

 ألهاىلي الطالب لتبادل المعلومات والتوجيهات
ً
 هاما

ً
ولمناقشة وبحث أفضل  ،تلك المجموعات مصدرا

ة الطوارئ. الطرق واألساليب التعليمية المنهجية والال منهجية  ليواصل الطالب تعليمهم خالل فتر

 أهاىلي الطالب وطاقم المدرسة. 
ز  باإلضافة إىل كونها هي حلقة الوصل بير

االشخاص ذوي االعاقة السمعية وأرسهم ممكنون من الناحية النفس اجتماعية   1.1.1

(Psychosocial) 

 

 المدرسة:  -أ

 االعاقة وارسهم أوال: عقد انشطة دعم نفس اجتماع  لألشخاص ذوي 

وس كوفيد ي فتر
ة الحجر الصحي إثر تفسر ل،  19خالل فتر ز ي المتز

واضطرار األطفال ذوي اإلعاقة إىل البقاء قز

ي يعيشونها نتيجة عدم التقائهم مع 
لوحظ نشاط مفرط لدى األطفال وانزعاجهم نفسيا من حالة العزلة التر

ي الصف وقلة األنشطة المنفذة. لذلك 
تم عقد جلسات تفري    غ ودعم نفسي فردية  معلميهم وزمالئهم قز

وجماعية، باإلضافة إىل تقديم اإلرشاد الالزم للطالب خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا، وتم ذلك عتر  

ونية المختلفة  وع العون اإلسالمي بالجمعيةالمنصات اإللكتر
وع الصالدة ومرسر ، كما تم  بالتعاون مع مرسر

ك ب . تنفيذ عدة جلسات بالتعاون المشتر  مؤسسة تامر للتعليم المجتمىعي
ً
ز مركز القطان للطفل وأيضا  ير

ي  
ز قز ي عىل األطفال وعىل ذوي  هم أيضا. شعر األطفال بأنهم مدمجير أثرت هذه الجلسات بشكل إيجانر

العملية التعليمية، وأدت جلسات الدعم النفسي المنفذة إىل شعورهم باالحتواء واالحتضان مما انعكس  

ي السابق. إيجابا عىل نشاطهم وتع
ي غلب عليها طابع العنف قز

ي البيت وهدأ من ردود أفعالهم التر
 املهم قز



باإلضافة إىل ذلك، فقد شعر األهاىلي من اآلباء واألمهات بتحسن عالقتهم مع أطفالهم من ذوي اإلعاقة، 

ز الحتياجات أطفالهم ولطرقوأكدوا عىل زيادة مستوى االتصال والتواصل الفعال  ، حيث أصبحوا مدركير

 تلبيتها. 

  أنشطة ال منهجية: 
ز
 ثانيا: مشاركة الطالب ف

ك واأللعاب البهلوانية المكتبية وتنفيذ عدد من األنشطة  تم تدريب عدد من الطالب عىل مهارات الستر

ي مجال الدراما. تم تنفيذ هذه األنشطة ب
عدد من المراكز والمؤسسات مثل   التعاون معواألنشطة األخرى قز

 . ك غزة، مركز القطان للطفل، ومؤسسة تامر للعمل المجتمىعي  نادي ستر

ة لدى األطفال ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل تكوين  أدت األنشطة الالمنهجية إىل اكتشاف مواهب كثتر

 ودون إعاقة.   من ذوي اإلعاقةصداقات وعالقات جديدة مع زمالئهم 

لية: ثالثا: الزيارا ز  ت المبز

لية لألطفال ذوي اإلعاقة ولذوي  هم من أجل تقديم اإلرشاد األرسي  230قام طاقم أطفالنا بتنفيذ  ز زيارة متز

ومعاملتهم مع أطفالهم بعد تنفيذ الجلسات وتقديم الدعم النفسي لهم. وقد أفاد األهاىلي بتحسن سلوكهم 

 ي لألطفال ذوي اإلعاقة. الميدانية، باإلضافة إىل تحسن طرق التواصل والدمج األرس 

 ب: المركز المجتمع  لتعليم الكبار: 

 

 اشخاص ذوي اعاقة ممكنون اقتصاديا  1.1.1

ي سوق العمل 1.1.1.1
ز فرص مشاركتهم قز  بناء قدرات األشخاص ذوي االعاقة لتحسير

ز األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصاديا من  ي تعتز بتمكير
نفذت جمعية أطفالنا للصم عددا من المشاري    ع التر

وع "المال مقابل العمل  ي سوق العمل. حيث نفذت مرسر
العمل  و خالل بناء قدراتهم الوظيفية ودمجهم قز

، من خالل دعم قدر الحر".  
ً
 واجتماعيا

ً
ز المستفيدين اقتصاديا ي تمكير

وع قز تهم عىل اإليفاء  ساهم المرسر

امات ومستلزمات حياتهم خاصة  ز وا  حيث أنبالتر  المعيلونالغالبية العظم من المستفيدين يعتتر

  .ألرسهم  األساسيون

ات   المستفيدينعمل  وع أدى إىل اكسابهم مهارات وظيفية وختر المنتظم خالل الرب  ع األول من تنفيذ المرسر

اتيجيات   ي مجال عملهم، كما عمل عىل توسيع إدراكهم ومعرفتهم بمفهوم وأساسيات واستر
عملية متنوعة قز

 .التعليم الجامع 

ي مجال عملهم المدعوم بالتوجيه والر 
ي بيئة العمل حيث أن التطبيق العمىلي للمستفيدين قز

قابة والتدريب قز

من قبل طاقم عمل الجمعية وّسع من آفاق عطائهم ومنحهم الثقة والقدرة تقديم خدمات ذات جودة 

ي المدارس الحكومية 
 .تعزز عملية التعليم الجامع لألطفال ذوي اإلعاقة قز

ي قطاع غز 
وع تسبب انتشار جائحة كورونا قز ة تنفيذ المرسر ي من فتر

وع، خالل الرب  ع الثانز ي توقف المرسر
ة قز

ة   األمر الذي أثر بشكل كبتر عىل استمرار عملية تطوير مهارات وقدرات المستفيدين واكتسابهم الختر



اكمة  ي مجال عملهم، فقد كانوا بحاجة إىل المزيد من الممارسة العملية المتر
ومهارات وظيفية جديدة قز

ي بيئة عملهم لما له أهمية كب 
ي زيادة ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم واكتسابهم  والدعم والتوجيه المبارسر قز

ة قز تر

ة حياتهم العملية القادمة  ة لمستر ز ة عملية حقيقة تمثل ركتر % من  97.6أثبتت نتائج التقارير بأن و  .ختر

 كما أن    .المستفيدين أعربوا عن الرضا حول فرصة العمل المقدمة لهم ضمن برنامج العمل مقابل المال

وا 98 وع % من المستفيدين عتر ي تقاضوها خالل المرسر
 عن رضاهم حول قيمة الراتب الشهري التر

 

 األشخاص ذوى  اإلعاقة ممكنون من الوصول لخدمات سمعية    1.1.1

ز قدرة األطفال من ذوي مشكالت النطق واللغة  1.1.1.1  تحسير

 أوال: تركيب المعينات السمعية: 

ي جمعية أطفالنا ب
كيب معينات سمعية قامت وحدة السمعيات قز طفل من ذوي اإلعاقة  54لعدد تر

لغتهم المنطوقة وقدرتهم عىل   لألطفال ذوي اإلعاقة حسنتركيب المعينات السمعية السمعية. إن 

% من األطفال الذين تم تركيب معينات سمعية لهم تحسنت قدرتهم عىل 55   حيث أن التواصل والتعلم

 تر فقد السمع الخفيف. السمع بالسماعة لدرجة السمع الطبيىعي ح

لديهم مشكلة سمعية،   طفل 80للسماعات لعدد عمل قوالب باإلضاف إىل تركيب المعينات السمعية، تم 

ي الخدمات 
ي المجتمع وتلقر

ز فرص دمجهم قز ي أدت إىل زيادة استفادتهم من المعينات السمعية وتحسير
والتر

 التعليمية الالزمة 

 :  ثانيا: الفحص السمع 

ي الجمعية عىل تشخيص درجة  ، فلط 25 لعدد سمىعي  فحصتم إنجاز 
مما ساعد طاقم وحدة السمعيات قز

 فقد السمع لدى الطفل وبالتاىلي تقديم التدخالت والخدمات الصحية الالزمة لحل المشكلة السمعية. 

وبأن األطفال   سالمة وجودة السماعات،للتأكد من  من األطفال 154لعدد فحوصات دورية  تم إجراء

باإلضافة إىل تعليم األهاىلي كيفية استخدام السماعات بالشكل األنسب الذي جودة الالزمة. ال يتلقون

 يضمن تطور مهارات الطفل السمعية وتحسن قدرته عىل التواصل المنطوق. 

 ثالثا: تنفيذ جلسات معالجة مشكالت النطق 

من خالل برنامج النطق  بشكل فردي وجماعي  طفل   120عالجة مشكالت النطق لدى متم تنفيذ جلسات 

تحويل األطفال ممن لديهم فقد سمع حسي متوسط ليتلقوا خدمات تأهيل سمىعي  . حيث يتم واللغة

 السمىعي 
ز ز الذاكرة السمعية لديهم وترفع من قدرتهم عىل التميتر ي تحسير

ي تساهم قز
من أجل دمجهم الحقا قز

نامج ا ي مدرسة أطفالنا. التر
 لشموىلي قز

رفع الوعي المجتمىعي حول االكتشاف والتدخل المبكر لدى األطفال من ذوي  1.1.1.1

 اإلعاقة السمعية وعائالتهم 

Commented [NK1]:  اذكري هنا عدد األشخاص المستفيدين من
دورات التدريب المهني  ونوعية الدورات وتقسيمهم جندريا وكم عدد  
المستفيدين من فرص التشغيل سواء العاملين في سوق العمل أو  

المنزل أو الذين حصلوا على مشاريع صغيرة كما  العاملين من داخل 
 يمكن اإلشارة الى العاملين من ذوي اإلعاقة داخل الجمعية 

Commented [NK2]:  المعلومات هنا ضعيفة جدا يجب الشرح
بشكل أفضل ومراجعة األرقام وإدخال الخدمات األخرى سواء للكبار  
 أو الصغار والفحص السمعي السريع  

Commented [NK3]:  ؟؟؟؟ 

Commented [NK4]:  ؟؟؟؟؟؟؟ 



 أوال: دورات لغة اإلشارة: 

ي يقوم طاقم جمعية أطفالنا بتنفيذها 
ضمن برامجه  دورات لغة اإلشارة هي من التدخالت المهمة التر

 الدورات عدد من األهاىلي من األمهات واآلباء وأفراد المجتمع المحىلي وأفراد المؤسسات  
ومشاريعه. يتلقر

 المجتمعية واألطفال بإعاقة ومن دون إعاقة. 

ز قدرتهم عىل  4عدد مهات واآلباء األهاىلي من األ  من 115تلقر عدد  دورات لغة اإلشارة من أجل تحسير

التواصل من أطفالهم من ذوي اإلعاقة، مما ينعكس إيجابا عىل الصحة النفسية للطفل وشعوره بالدمج  

 مستوى تواصل األهاىلي مع طفلهم من ذوي 
ز . باإلذافة إىل ذلك، فإن تحسير األرسي واالحتواء العائىلي

 يزيد من قدرتهم عىل فهم احتياجات طفلهم وتلبيتها.  اإلعاقة السمعية

ولوحظ أن أثر دورات لغة اإلشارة امتد ليطال عددا أكتر من أفراد العائلة حيث انضم عدد من األفراد  

ز مستوى تواصلهم مع الطفل وتعزيز دمجه   ز باألطفال ذوي اإلعاقة إىل الدورات من أجل تحسير المحيطير

ي العائلة. 
 قز

 دورات التدخل المبكر لألمهات: ثانيا: 

دورات حول التدخل المبكر ألمهات أطفال ذوي  4قامت وحدة السمعيات والتدخل المبكر بتنفيذ عدد 

من األهاىلي من األمهات واآلباء وتم تعزيز مفاهيم الدمج لديهم،  115إعاقة سمعية، حيث استفاد عدد 

ي البي
لية وخلق بيئة شاملة إبداعية تتيح للطفل وتوعيتهم بطرق تنفيذ أنشطة التدخل المبكر قز ز ئة المتز

 ممارسة هواياته وإبراز مواهبه وإمكانياته. 

 تحسن فرص مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة والوصول ال حقوقهم  1.1

 مجتمع واع  بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    1.1.1

 فع الوعي تجاه حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ر  1.1.1.1

 والمنارصة: أوال: حمالت الضغط 

 حملة لنتعلم سويا  . أ 

ي 
ي ضوء ضغط وتهديد كبتر عىل الحق قز

أطلقت وحدة الضغط والمناضة مؤخرا حملة "لنتعلم سويا" قز

ي فايروس كورونا وإغالق كافة المؤسسات التعليمية واللجوء  
التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب تفسر

ي التعليم  إىل التعليم عن بعد، وما صاحب هذا التوجه من 
تداعيات سلبية وتهميش لحق ذوي اإلعاقة قز

 .الشامل والحصول عىل فرص تعليمية شاملة

ي التعليم  
ي تهدف لدعم حق ذوي اإلعاقة قز

اكمات، تم إطالق حملة "لنتعلم سويا" والتر ي ضوء هذه التر
قز

ونية وتوفتر 
الحتياجات ذوي  الشامل وما يتسدعيه هذا من مواءمة للمناهج والمنصات التعليمية اإللكتر

 .اإلعاقة التعليمية المختلفة كل حسب نوع إعاقته

ز والوكاالت اإلعالمة المختلفة  ه عدد كبتر من الصحفيير ي حرصز
انطلقت الحملة من خالل مؤتمر صحقز

ي نفس اليوم 
، والذي قاموا بحملة تغريد قز ومجموعة من الشباب النشطاء عىل مواقع التواصل االجتماعي



ي التعل
ي تعتر عن عن الحق قز

يم الشامل لذوي اإلعاقة. تضمنت الحملة مجموعة من األنشطة الرقمية التر

ز ذوي اإلعاقة ودون اإلعاقة، منها  ي الفرص التعليمية بير
ي التعليم والمساواة قز

حلقات إذاعية  5الحق قز

ي مجال حقوق اإلنسان وحقوق ذوي اإلعاقة،  5وتلفزيونية، 
وم حول لقاءات عتر الز  3لقاءات مع رواد قز

ة الحجر الصحي وحول النهج  ي فتر
حق التعليم لذوي اإلعاقة وكيفية تعامل األهاىلي مع ذوي اإلعاقة قز

الشامل، ونرسر العديد من قصص النجاح المكتوبة والمصورة لألشخاص ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل عدد 

ومواءمة المنصات  من الرسائل الموجهة لصناع القرار وأصحاب المسؤولية حول دمج ذوي اإلعاقة

 .والمناهج التعليمية

ومضات إذاعية تهدف إىل توجيه رسائل مجتمعية  4لوحات جدارية و 3شملت الحملة أيضا نرسر عدد 

ي الوصول إىل فرص وخدمات تعليمية شاملة ضمن مجتمع يتسع 
حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة قز

 للجميع. 

ي التعليم الشامل  
إن حملة "لنتعلم سويا" استهدفت ذوي اإلعاقة وسلطت الضوء عىل الحق قز

عملت عىل رفع وعي أفراد المجتمع المحىلي والنشطاء  ولقد ومصطلحات النهج الشامل والدمج والمواءمة، 

وآليات عىل مواقع التواصل االجتماعي بما يخص حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم التعليمية 

ي المجتمع
 . دمجهم قز

 

 ثانيا: ورش العمل: 

ي جمعية أطفالنا للصم عددا من الورش التوعوية 
عتر تطبيق "زوم" عقدت وحدة الضغط والمناضة قز

ي  
حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحول مفاهيم النهج الشامل والمجتمع الشموىلي والمصطلحات التر

مية لذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل ذلك فقد تم تسليط الضوء يجب استخدامها عند توجيه الرسائل اإلعال 

ي التعليم الشامل وعىل أسس النهج الشموىلي وكيفية تلبية االحتياجات التعليمية لألشخاص  
عىل الحق قز

 ذوي اإلعاقة. 

أفراد المجتمع المحىلي سواء بإعاقة أو بدون إعاقة، وكان للورش التوعوية   70عدد استفاد من ورش العمل 

ي رفع الوعي المجتمىعي حول حقوق ذوي اإلعاقة، وآليات الدمج المجتمىعي والتواصل الفعال. أث
 ر ملموس قز

ز وأصحاب العمل صناع  ي استهدفت المشغلير
عقد المركز المجتمىعي لتعليم الكبار عددا من ورش العمل التر

ز حول صفات األشخاص ذوي اإلعاقة واحتباجات الوظيفية   القرار. هدفت هذه الورش إىل توعية المشغلير

جم لغة اإلشارة ولغة  ي كافة المرافق وآليات موائمة أماكن العمل، باإلضافة إىل أهمية وجود متر
برايل قز

 العامة والخاصة. 

ي العمل لألشخاص 
ز حول الحق قز باإلضافة إىل ذلك، فقد هدفت الورش التوعوية إىل رفع وعي المشغلير

ذوي اإلعاقة وإمكانية توفتر فرص عمل مالئمة الحتياحات وإمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة. كان لهذه 

ي ل
ي عىل الوضع الوظيقز عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة، وانعكست هذه اللقاءات بشكل الورش أثر إيجانر



ي مجاالت مختلفة مثل إعداد الوجبات، الخياطة 
ي سوق العمل قز

ي دمج األشخاص ذوي اإلعاقة قز
فعىلي قز

 والتطريز، التسويق، والمونتاج. 

 ثالثا: الزيارات الميديانية: 

يارات الميدانية والتسويقية للمؤسسات والمراكز قام المركز المجتمىعي لتعليم الكبار بتنفيذ عدد ... من الز 

ي مواءمة أماكن العمل 
ي العمل وحقهم قز

التشغيلية المختلفة بهدف رفع الوعي حول حق ذوي اإلعاقة قز

والتشغيل، باإلضافة إىل الزيارات الميدانية للقطاعات المختلفة الصحية والتعليمية والمجتمعية األخرى 

 إلعاقة المختلفة. لرفع الوعي حول حقوق ذوي ا

ي قطاع غزة.  
ي استهدف مؤسسات النقل المختلفة قز

نفذت وحدة حماية الطفل مبادرة "بال حواجز" والتر

وسائل النقل المختلفة لكي حيث نفذت عددا من الزيارات الميدانية من أجل رفع الوعي حول مواءمة 

 تناسب احتياجات ذوي اإلعاقة. 

، حيث أبدت المؤسسات ترحيبا لفكرة مواءمة أماكن كان لهذه الزيارات أثرا إيجابيا ان عكس بشكل فعىلي

ي سوق العمل. 
 العمل ومواءمة وسائل النقل ودمج ذوي اإلعاقة قز

ز والسياسات.  1.1.1.1 اكات مجتمعية للتأثتر عىل القوانير  عقد رسر

ي المختلفة بهدف 
اكات مع مؤسسات المجتمع المدنز قام المركز المجتمىعي لتعليم الكبار بعقد عدة رسر

اتيجية لجمعية أطفالنا مثل مركز خدمة المجتمع  ات والخدمات وتنفيذ األهداف االستر تبادل الختر

ي الكلية الجامعية، مركز خزاعة المجتمىعي لتعليم الشباب والكبار،
جمعية عائشة   والتعليم المستمر قز

ي للنساء ذوات االعاقة. إذافة لذلك، فقد استمر  
لحماية المراه والطفل وتقديم برنامج دعم نفسي وقانونز

، مؤسسة    عدد من المؤسسات المجتمعية األخرى مثل مؤسسة تامر للتعليم المجمىعي
ز ي بير

العمل التعاونز

 . SOS Children’s Villagesنوى للثقافة والفنون، اتحاد لجان العمل الصحي ومؤسسة 

 

اتيجر   ز  :2الهدف االسبر  استدامة أطفالنا ضمن اطار النهج التنموي الشامل لذوى اإلعاقة.  تحسي 

  أطفالنا  2.1
ز
قوية الفاعلية والجودة والمساءلة ف

َ
 ت

  بيئة العمل وجميع التدخالت 2.1.1
ز
 تعميم واتباع النهج التنموي الشامل لذوى اإلعاقة ف

ر أداء أطفالنا المؤسسي  2.1.1.1 طوُّ
َ
 ت

ز من خالل ع  قد ورشة عمل لتطوير دليل  قام المركز المجتمىعي لتعليم الكبار بإعداد دليل اختيار المدربير

/ت   ز ي يحتاجها المدربير
ات التر ز بهدف وجود خطة واضحة بأهم المعارف والمهارات والختر اختيار المدربير

/ات  ز  بالمركز، ومصفوفة كفايات للمدربير

ز قدرات  ي مجال تنفيذ المبادرات  باإلضافة إىل ذلك، تم تحسير
طاقم المركز المجتمىعي لتعليم الكبار قز

اتيجيات النهج الشامل والتعليم الجامع.   المجتمعية. وتم صقل مهارات وقدرات الفريق حول استر



ي الجمعية بتطوير برنامج إدارة الحالة الخاص بقسم العيادات الخارجية لتسهيل 
قامت وحدة السمعيات قز

.  حالة األشخاص ذوي اإلعاقة بعد إجراء عملية متابعة تطوير   عملية الفحص السمىعي

ن جودة تدخالت أطفالنا 2.1.1.1 َحسُّ
َ
 ت

يقوم طاقم جمعية أطفالنا بشكل دوري بتحديث احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وتطوير آليات 

وس كوفيد ي فتر
ة تفسر ي فتر

ز  19تدخالتها بما يتناسب مع احتياجاتهم خاصة قز . واللجوء إىل الحجر المتز ىلي

ة كوفيد ي فتر
ي ضوء ذلك، قامت جمعية أطفالنا ورقة حقائق حول احتياجات ذوي اإلعاقة قز

ومدى أثر  19قز

ىلي عىل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم. 
ز  الحجر المتز

الوصول إىل األثر نماذج المتابعة والتقييم وقياس اثر تدخالت أطفالنا عىلي الفئات المستفيدة، من أجل 

ي لتدخالت وبرامج الجمعية والتعرف عىل الثغرات وحاالت القصور من أج 
ل معالجتها ووضع الحقيقر

 قامت وحدة المتابعة والتقييم بتطوير  حلول فعالة وبناءة لها. 

ي جمعية أطفالنا بتطوير  قامت وحدة التسويق 
وي    ج لمنتجات أطفالنا  قز ي للبيع والتر

ونز ، موقع أطفالنا االلكتر

  من أجل زيادة الوصول محليا ودوليا. 

ي جمعية أطفالنا بتطوير 
ز قز ز مستوى  نظام الشكاوي بالجمعية  قامت وحدة شؤون الموظفير من أجل تحسير

ي ومستوى رضا المستفيدين من خدمات 
 وبرامج الجمعية. الرضا الوظيقز

ر التأهب واالستجابة والصمود خالل الطوارئ  2.1.1.1 طوُّ
َ
 ت

وس كوفيد ي فتر
امج،  ، واالضطرار إىل إغالق جميع المؤسسات  19إثر تفسر ووقف عدد من الخدمات والتر

استدع هذا الظرف تطوير خطة الجمعية لالستجابة للطوارئ. قامت جميع المحدات بوضع خطط طارئة 

ي تنفيذ  لالستجابة إىل احتي
ي ذلك الوقت، باإلذافة إىل مواءمة الوسائل المستخدمة قز

اجات ذوي اإلعاقة قز

امج المختلفة.   الخدمات والتر

 دمات التعليمية: أوال: الخ

ونية المختلفة من أجل االستمرار  عمل طاقم الجمعية عىل استخدام الوسائل التكنولوجية والمنصات اإللكتر

ي العملية التعليمية، حيث قام  
بإنشاء مجموعات تعليمية للطالب عتر تطبيق الواتس آب من أجل تبادل  قز

امت مدرسة أطفالنا بتصوير جميع الدروس التعليمية واألنشطة المنهجية والالمنهجية. باإلضافة إىل ذلك، ق

الدروس التعليمية ووضعها عىل حساب المدرسة عىل منصات التواصل االجتماعي من أجل أن تصل إىل 

 جميع الطالب. 

لية بمرافقة من المرشد االجتماعي الخاص بالمدرسة من أجل توزي    ع   ز ز أيضا بتنفيذ زيارات متز قام المعلمير

ي بسبب عدم توافر الكتيب الخاص بالدروس التعليمية 
ونز لجميع الطالب الغتر قادرين عىل التواصل اإللكتر

نت اللزمة.  ونية وخطوط اإلنتر  األجهزة اإللكتر

 ثانيا: اإلرشادات الوقائية: 



ي جميعة أطفالنا بتطوير رسائل مجتمعية وصحية لتوعتر أفراد المجتمع حول 
قام طاقم جمعية أطفالنا قز

ازية الالزمة ل وس كوفيداإلجراءات االحتر ، والمشاركة المواد اإلعالمية المفيدة عتر منصات 19لوقاية من فتر

حزم الدعم النفسي   ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة للجمعية. باإلضافة إىل ذلك فقد قامت بمشاركة

المواد   المقدمة لألطفال ولألهاىلي ومشاركة  فيهية مع األطفال وترجمة جميع  الدورية  الرسائل والمواد  التر

ي أنواع اإلعاقات المختلفة. 
 اإلعالمية بلغة اإلشارة مع مراعاة لباقر

 :  ثالثا: الدعم النفس 

ي الجمعية بتنفيذ لقاءات دعم نفسي عتر تطبيق "زوم" فردية وجماعية، من  
قامت وحدة الدعم النفسي قز

ة إىل تقديم الدعم النفسي للنساء أجل تقديم الدعم النفسي الالزم لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة، باإلضاف

 ذوات اإلعاقة ولألهاىلي حول مفاهيم الحمياة وكيفية التواصل وطرق تعزيز المرونة والصحة النفسية. 

سلة غذائية وحزم دعم نفسي إىل بيوت المستفيدين خالل    1470قام فريق الجمعية بتوفتر وتوزي    ع عدد  

وس كوفيد  14أفل من   ي فتر
. والحجر    19يوم من تفسر ىلي

ز إضافة لما سبق، فقد قامت الجمعية بمواءمة   المتز

امج والخدمات المنفذة   ي  جميع األنشطة والتر
ىلي بما قز

ز لكي تتناسب مع ظرف اإلغالق الشامل والحجر المتز

 .  ذلك من خدمات التدخل المبكر، الخدمات التعليمية وخدمات الدعم النفسي

اتيجر     مجال التنمية الشاملة لذوي اإلعاقة. : أن تكون أطفالنا 3الهدف االسبر
ز
 مرجعا رئيسيا ف

  أجندة عمل التنمية الشاملة لذوي اإلعاقة.  3.1
ز
 فاعلية وتأثب  ف

 أطفالنا أكبر

ز لنشر وتعزيز التنمية الشاملة لذوي اإلعاقة  3.1.1  تصدر أطفالنا كمركز للتمب 

 توظيف أفضل إلدارة المعرفة ومشاركة المعلومات لدى أطفالنا.  3.1.1.1

نماذج عمل وحلول خالقة لشمل ذوي اإلعاقة متوائمة مع السياق  تطوير  3.1.1.2

 . ي
 الفلسطيتز

ي المجتمع 
ي تطبيق النهج الشامل ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة قز

تعتتر جمعية أطفالنا مرجعا رئيسيا هاما قز

ي جميع المجاالت التعليمية، الصحية، االقتصادية، والن
امج الشمولية المختلفة قز فسية  المحىلي وتنفيذ التر

 االجتماعية. 

قام فريق جمعية أطفالنا بتعميم تجربة الجمعية من خالل عقد الورش والدورات التدريبية والتوعوية 

المختلفة من أجل نقل التجربة إىل المؤسسات المجتمعية األخرى لتطبيقها وتنفيذها من أجل الوصول 

 إىل مجتمع يتسع للجميع. 

ي المواءمة الفزيائية والخدماتية حيث تمت مواءمة عدد قام طاقم الجمعية أيضا بتعميم تجربة 
أطفالنا قز

يكة و تدريب الطواقم ومقدمي الخدمات عىل تقديم خدمات شاملة.   من مراكز المؤسسات الرسر

ي  اتيحر ز فرص التعليم مدى الحياة ألفراد المجتمع ضمن اطار النهج الشامل.. 4الهدف االستر  : تحسير

 التعليم مدى الحياة تعزيز مفاهيم  4.1 



ي جمعية أطفالنا للصم بتعزيز مفاهيم التعلم مدى الحياة من خالل 
قام المركز المجتمىعي لتعليم الكبار قز

، ي مختلف المهارات الحياتية مثل التشبيك والتواصل، القيادة، التسويق الرقمي
ها.  عقد عدة دورات قز وغتر

لمهنية لالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ودون إعاقة من  كما قام طاقم المركز بتنفيذ عدد من التدريبات ا

ي المجاالت المهنية المختلفة مثل صناعة األثاث، التطريز  
ي إيجاد مصدر دخل مستدام قز

أجل المساهمة قز

 والحياكة، فن الطهي وصناعة الحلويات، العمل الحر، وفن صناعة الدم. 

ي التشبيك مع عدد من المؤسسات،
المطاعم والمراكز التشغيلية األخرى من   ساهمت هذه التدريبات قز

ي سوق العمل من أجل تمكينهم اقتصاديا. حيث تم 
أجل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تم تدريبهم قز

توفتر فرصة تدريب عمىلي مدفوع األجر لعدد .... من األشخاص ذوى اإلعاقة و دون اإلعاقة وذلك لتطوير 

ز األشخاص ذوى اإلعاقة و دون اإلعاقة. مهاراتهم الفنية والمهنية وكرس حاجر   التواصل بير

كات ومؤسسات المجتمع المحىلي لتوفتر فرصة عمل شبة دائمة  
قام طاقم المركز أيضا بالتنسيق مع الرسر

ي الدورات المهنية.  لعدد .... من األشخاص ذ وى اإلعاقة ودون اإلعاقة من خريحر  

ي 
ز األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصاديا، حيث أدى   آتت الدورات المهنية والتشبيك والتواصل أكلها قز تمكير

ي سوق العمل إىل حصولهم عىل مصدر دخل دائم أو شب
ة  دمج ذوي اإلعاقة قز ه دائم بعد االنتهاء من فتر

، حيث يستطيعون أن يعيلوا أنفسهم وعائالتهم.  ي تطوير    التدريب العمىلي
كما أن ساهمت هذه التدريبات قز

عاقة الوظيفية وبناء األسس والمهارات الوظيفية الالزمة لسوق العمل. وتعزيز قدرات األشخاص ذوي اإل   

ي إطار تنمية المهارات الشبابية اإلبداعية، قام المركز بتنفيذ عدد 
من المبادرات  2إضافة إىل ما سبق، وقز

ي تهدف إىل تعزيز 
المشاركة المجتمعية الشبابية، مبادرة "كن آمنا" ومبادرة "صور بلون الناس" والتر

حات المبادرات، القيادة،  ي كتابة مقتر
ي جهود التغيتر والتنمية واكتساب مهارات قز

المجتمعية واالنتماء قز

 . ي
، وتعزيز مهارات التواصل الشخصية واالجتماعية، وتطوير الوعي البيت   الحوار المجتمىعي

ونية و 3قام المركز المجتمىعي لتعليم الكبار بتنفيذ عدد  قاءات حوارية من أجل تعزيز  ل 6مجاورات إلكتر

ي  
ز قز ز الراغبير ي ورعاية ذاتية للمشاركير

ي ووظيقز
نهج التعلم بالتجاور، وتقديم إرشاد شخصي وتوجيه مهتز

ز باللقاءات   كير
ز ظروفهم المعيشية. وطبقا الستبيان أجراء المركز حول مدى استفادة المشتر تحسير

ز رأيه80والمجاورات المنفذة، فقد أبدى   أفضل لواقعهم الشخصي % من المشاركير
ً
م بأنهم قد طوروا فهما

 . ومهاراتهم واهتماماتهم واحتياجاتهم 

 

 

  توفرت وتم استثمارها لمصلحة العمل 
 ثانيا  أهم الفرص النر

تم التوجه لعقد جميع األنشطة بواسطة برنامج الزووم بسبب دائحة كورونا مما طور طاقم العمل   •

 االجتماعي والتدرب عليها الستخدام وسائل التواصل 

 وجود مشاري    ع تدعم تعلم الكبار ضمن مبدأ التعلم مدى الحياة .  •



وجود مركز مجتمىعي لتعليم الكبار أتاح الفرصة للمشاركة من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة ومن   •

 دون إعاقة ضمن النهج الشموىلي . 

 دورات تدريبية مكثفة  وجود عدد من المعلمات ذوات اإلعاقة السمعية تم تدريبهن وتعليمهن
ً
مسبقا

ي تصوير وصناعة  
خاصة بالجرافيك والمونتاج ومهارات الحاسوب ، تم استثمار مهاراتهن وقدراتهن قز

ومونتاج الفيديوهات التعليمية وفيديوهات الدعم النفسي من خالل تشكيل لجنة من هؤالء المعلمات 

ي تسهيل العملية  يقمن بعملهن كفريق مؤهل ومتعاون وذو كفاءة عالية ، مم
 وفعالية قز

ً
ا كان لهذا أثرا

ي مدعم بلغة اإلشارة و يحقق الشمولية 
ونيا و عرض محتوى المواد التعليمية بشكل مرن  التعليمية إلكتر

 ويجذب انتباه الطالب و يساعدهم عىل فهم األهداف بسهولة هم وأرسهم. 

كات ذات فائدة للجمعية  حضور مؤتمر وتدريب عىل أجهزة حديثة والتعرف  والتوافق مع هيئات ورسر

 والمستفيدين 

ز لصناعة  ز الفاعلير ي تتيح الفرصة للجمعية بأن تكون من المشاركير
عضوية اللجنة العليا للسمعيات والتر

 القرار بما يخص التخصص والخدمات المقدمة 

اء الخد  كات بما يخدم مصلحة الجمعية من ناحية رسر  مة استثمار العالقات مع الرسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصص النجاح 

 

 

 



 

 

 

 

" هكذا قال الطفل محمد"  
  ويساعدنز

  ويحبنز
. الجميع هنا يفهمنز  

 .احب مدرسنر

لقد عانز محمد منذ والدته من عدة مشاكل صحية وحركية ونفسية، باإلضاقة إل تأخر النمو وإصابته  

 !البقاءباإلعاقة السمعية، لقد كان يصارع الموت من أجل 

كان والداه بمثابة طوق النجاة والمصدر الوحيد لألمل بالنسبة إليه. لم يتخلوا عن طفلهم، بل وتشبثوا  

ز العديد من العمليات الجراحية التشخيصية   باألمل إلنقاذه مما هو فيه. وتخلل هذا األمل وهذا اليقي 

ا من من الوقوف عىل  سنوات من رحلة العالج الطويلة، تم 10والعالجية المتتالية. بعد  كن محمد أخب 

 .قدميه بشكل مستقل

  عام 
ز
، زار محمد مدرسة أطفالنا للمرة األول ، بعد أن خضع الختبار قياس القدرات تم قبوله 2018ف

. قام فريق مدرسة أطفالنا عىل الفور بوضع خطة     سن الثانية عشر
ز
  الصف األول الخاص وهو ف

ز
ف

م مهارات الحديث والكتابة والقراءة وتعليمه لغة اإلشارة من أجل تعليمية فردية لمحمد، من أجل دع

  التواصل
ز
 .استخدامها ف

  ذلك من أنشطة  
ز
  األنشطة الالمنهجية بما ف

ز
ا دعًما نفسًيا خاصا، حيث تم شمله ف

ً
تلقر محمد أيض

 .المكتبة والشد المشح  والتمثيل ورسم القصص

  البداية، وكان والد
ز
ا ف

ً
اه يراقبان تجربة طفلهما عن كثب ويالحظان بأمل وفرح كان "محمد" متخوف

  منهجية التعليم الخاصة به. 
ز
اك والديه ف ز محمد وإرسر تطوره. عمل أعضاء مدرسة أطفالنا عىل تحفب 

  عدة دورات حول لغة اإلشارة والدعم النفس  لتسهيل تواصلهما مع طفلهما  
ز
كما تم تسجيلهما ف

 .""محمد

  المدرسة وكَون العديد من الصداقات مع  مع مرور الوقت، أصبح "محم
ز
ف
ً
د" من أكبر الطلبة نشاطا

  الصف 
ز
ا. لقد استطاع محمد التفوق ف  كما لو أنه قد وجد ذاته أخب 

ا
ومتفاعًل

ً
زمالئه. لقد أصبح نشطا

  وهو اآلن ملتحق بالصف الثالث
 .األول والثانز

  كانت بالتأك"
 آمنا ورائًعا لطفلنا وللعديد من الحمد هلل عىل وجود جمعية أطفالنا للصم، والنر

ً
يد ملجأ

 .األطفال مثله." هكذا قالت والدة محمد

 

 


