
إٌحٍنٍث اىحعاٍو ٍع األشخاص روي 
 اإلعاقة 





معوق، غٌر طبٌعً، غٌر "ال تستخدم أبدا كلمة 

، ضع الشخص لبل اإلعالة احتراما للفرد  "عادي

أو "  شخص من ذوي اإلعالة"واستخدم . ولٌمته

بدال من " صدٌمً الذي ٌستخدم كرسٌا متحركا"

 "  فرد معوق"أو " شخص معوق"

، فعلٌن تجنب اإلشارة الى وألن الشخص ليس حالة 

وجود فرد بداللة الحالة التً هو أو هً علٌها ، مثل 

ولتمل بدال من ذلن ، " . مصروع"، أو "مشلول"

شلل "أو " شلل أطفال" شخص عنده أو كان عنده 

 .، وغٌرها" صرع"أو " دماغً

 

 



ال تتعامل مع األشخاص من ذوي 

اإلعالة عن طرٌك الربت على 

معهم الرأس أو الكتف ، أو بالتحدث 

علٌن . األطفالتستخدم مع بطرٌمة  

أن تعامل البالغٌن من ذوي االعالة 

بطرٌمة تلٌك بالكبار بغض النظر 

وأن تنادي الشخص . عن إعالتهم

بإسمه أو إسمها األول فمط عندما 

.ٌمتد التعرٌف إلى كل الموجودٌن  



 الكلمات اختار ، المعولٌن األشخاص عن الكتابة عند

 الكلمات وتجنب . والعمالنٌة اإلٌجابٌة دالالت تحمل التً

   : التالٌة مثل

 شخص / لدٌه شخص" منها بدال استخدم – ضحية 

 . "... عنده شخص  / أصٌب

 ذلن من وبدال - عاجز / مشلول / مقعد / أعرج 

 اإلعالة ذوي  من فرد / إعالة عنده شخص" استخدم

 . "... عن نتجت التً

 إعالة لدٌه شخص" استخدم ذلن من وبدال - بـ مبتلى 

   "...وكذا كذا

 شخص " ذلن من وبدال  - متحرك بكرسي مقيد 

 . "متحركا كرسٌا ٌستخدم



 اإلعاقة اىثصشٌة



!عّشف عِ ّفسل   

علٌن أن تخبر الشخص من أنت وإلى 

عرف  (.أٌن تأخذه لبل أن تساعده

لبل “ الكفٌف”عن نفسن أمام الشخص

 )أن تباشر مصافحته والتعامل معه



!عّشف عَِ ٍعل  

تموم بتحٌة شخص فمد بصره أو ٌعانً من ضعف عندما 

كبٌر فً الرؤٌة  ، فالبد أن تموم بتعرٌف نفسن واآلخرٌن 

الشخص "على سبٌل المثال تمول . الذٌن لد ٌكونون معن 

 .الذي على ٌمٌنً هو فالن



!اّحظش اىقثىه   

المساعدة لشخص ذو لدم  

، ولكن انتظر حتى ٌتم عالةإلا

لبول العرض لبل أن تساعد ، 

واستمع إلى تعلٌمات لد ٌرٌد 

 .الشخص تمدٌمها



!مُِ واضحا    

" تعبٌرات دلٌمة مثل استخدم 

أو " متر إلى الٌسار 100

 "خطوتٌن إلى الٌمٌن"



!ساعذٓ عيى جحذٌذ ٍنأّ  

عرضن على الشخص عند 

الكفٌف للجلوس ، فمن األفضل 

أن تمسن بٌده و تضعها على ٌد 

أو رأس الكرسً لٌسهل علٌه 

 .تحدٌد مكانه



!خاطة األشخاص تأسَائهٌ،و جنيٌ تىضىح  

تتحدث فً مجموعة من ذوي اإلعالة البصرٌة وعندما 

فتذكر أن تنطك اسم الشخص الذي تتحدث معه العطاء 

وتكلم بلهجة عادٌة ، واظهر حركتن عند . االشارة الصوتٌة

االنتمال من مكان إلى آخر ، واجعلهم ٌعلمون عندما تصل 

 .نهاٌتهاالمحادثة الى 



!عثّش عِ وجىدك او ٍغادسجل ىيَناُ  

لم بإصدار صوت أو التعرٌف 

عن نفسن عن دخول مكان ٌوجد 

فٌه شخص من ذوي اإلعالة 

باإلضافة الى اعالمه . البصرٌة

 .بمغادرة المكان



!اسحخذً اىحقٍْات اىصحٍحة  

بصرٌة عالة إشخص لدٌه لمساعدة 

على الطرٌك، استأذن ستدالل اإلعلى 

او اجعله )مسن ذراعهاثم ، أوالا 

و تمدم خطوة واحدة  (ٌمسن ذراعن

 .أمامه لٌستدل بن على الطرٌك



!جحشك تأٍاُ  

عند تمدٌم المساعدة لشخص عنده 

إعالة بصرٌة، اسمح للشخص التعلك 

وهذا سوف ٌتٌح لن أن . بذراعن

 .  تموده بدال من دفعه أو جذبه



!اىحزً تاىحذود  

كنت ستساعد فتاة عندها إذا  

إعالة بصرٌة أو العكس فمن 

األفضل استخدام العصا 

البٌضاء بدال من الذراع 

 .لمساعدتها



!مِ ٍْظَا    

أخبره عن  أي تغٌٌر تحدثه  

فً ترتٌب األثاث داخل 

الغرفة وتحدٌد مكانها الجدٌد 

 .بوصف دلٌك

 .لم بإزالة العوائك عن الطرٌك

 .أبِك األبواب مغلمة  
األشخاص ذوي اإلعالة البصرٌة ٌتذكرون أماكن 

األشٌاء و االثاث داخل الغرف و االماكن التً 

.ٌدخلونها باستمرار  



 جىصٍات

إعطاء ولت اضافً للطالب ذو اإلعالة البصرٌة فً •

 .االمتحانات

 .للطالب بالتسجٌل الصوتً للمحاضرات السماح •

المادة الدراسٌة أو ملخصاتها بلغة براٌل او مكبرة توفٌر •

 .الطالبحسب حاجة 

 .تمٌٌم تتناسب مع نوع اإلعالة آلٌة •

الطالب والمعاملة الالئمة على المستوى الشخصً و احترام •

 .أمام زمالئه 

 



 اإلعاقة اىحشمٍة



!حافظ عيى اىخصىصٍة  
المتحرن أو العكاز أو أي معدات الكرسً 

أخرى تستخدم لمساعدة األشخاص ذوي 

اإلعالة فً التحرن هً متعلمات شخصٌة 

وٌنبغً أبدا عدم االتكاء علٌها ، أو رفعها 

 .أو المساس بها

األشخاص ذوي اإلعالة جزء منهم، أجهزة 

كما أنه .فال تستخدمها ألغراضن الشخصٌة

من غٌر المفضل اإلتكاء على الكرسً 

 .المتحرن أو العكاز



!مِ الئقا    

  أي شخص فهذا لتصافحتمٌل فوق الكرسً المتحرن ال 

 .مناسب او الئكغٌر تصرف 



اىحزً فً طشٌقل و اخحش ٍناّا  ٍْاسثا  
!ىيىقىف  

تستخدم الممرات أو الموالف الخاصة ال 

إلستخدام األشخاص من ذوي اإلعالة ألنه 

من الممكن ان تحرم شخصاً بحاجة الى 

 .استخدامها



!مِ واضحا    

أو متحرن، اعطاء توجٌهات إلى شخص على كرسً عند 

ٌمشً على عكازٌن ، أو ٌستخدم عصا ، فٌرجى مراعاة 

المسافة ، واألحوال الجوٌة ، والعوائك المادٌة مثل الساللم 

 .، واألرصفة شدٌدة االنحدار



!اجيس تَسحىآ  

 

تتحدث إلى شخص ٌستخدم عندما 

 ً ً  كرسٌا كرسٌاً أحضر  متحركا

أثناء  الشخصواجلس مع ذلن 

،أو اجلس المرفصاء  الحدٌث

أمام الشخص الجالس على فالولوف 

كرسً متحرن أو لصٌر المامة 

 .ٌسبب لكلٌكما الشعور بعدم الراحة

 



!حافظ عيى ٍهاسات اىحىاصو  

كانت طاولة الخدمة فً مكان عملن مرتفعة عن مستوى اذا 

صاحب االعالة، بحٌث ال ٌرى من فولها، فاالفضل ان  تخرج 

من خلف الطاولة لتمدٌم الخدمة له، لترى وجهه وٌرى وجهن 

 .للتواصل



!مِ ٍحَهل    

الخروج من المصعد بطرٌمة مندفعة حتى تجنب 

ال تصطدم بشخص ذو إعالة ال ٌتولع خروجن 

 .بهذه الطرٌمة



!مِ حزسا    

استخدم التمنٌات الصحٌحة لمساعدة 

الشخص ذو االعالة الحركٌة و إن 

كنت ال تعلمها بمكنن سؤاله عما 

كالصعود و النزول عن ) ٌناسبه 

 (األراضً المرتفعة او المنحدرات



 جىصٍات

التأكد من سهولة الوصول للمحاضرة  حٌث أن تكون •

فً الطابك األرضً و فً حال كانت فً الطوابك العلٌا 

ضمان استخدام الطالب للمصعد من خالل تزوٌدة 

 .بالبطالة

 

إعطاء الولت الكافً للطالب فً االمتحانات خصوصا •

 .الذٌن لدٌهم اعالة فً األطراف العلٌا

 



 اإلعاقة اىْطقٍة



!اجعو حذٌثل ٍشجعا  ال ٍصححا    

عندما االهتمام الكامل أعط 

تتحدث إلى شخص عنده صعوبة 

واجعل طرٌمة حدٌثن . بالكالم

 .  مشجعة ولٌست مصححة



!اصثش  

بالصبر بدال من محاولة التحدث عن الشخص تحلى 

 .لسد الثغرات



!جأمذ ٍِ فهَل اىَطيىب  

األشخاص ذو اإلعالة ٌكون بعض 

كالمهم غٌر واضح، فإذا كنت غٌر 

متأكد من أنن فهمت الحدٌث، ٌمكنن 

 .طلب إعادة ما لاله للتحمك والتأكد



 اإلعاقة اىسَعٍة



!ال جهَشٔ  

مباشرةً مع الشخص ذو االعالة تحدث ال

ولٌس مع مرافمه أو مساعده أو حتى 

مترجم لغة اإلشارة، ألن المحادثة مهما 

كانت بسٌطة مع الشخص ذو اإلعالة 

 .أمر جٌد و ٌدل على اإلحترام



!عّشف عِ ّفسل  

بالتعرٌف عن نفسن باستخدام نبرة لم 

 .صوت عادٌة و لٌس بصوت عال



!اجعو ملٍل واضحا    

كالمن واضحا و ال تسرع فً اجعل 

الحدٌث حتى ٌتسنى للشخص ذو 

 شفاهناإلعالة السمعٌة لراءة 

ٌمكنن االستعانة ببعض االٌماءات 

 .إلٌصال المعلومة



!جذ تذٌل    

تعرضت لسؤال من شخص اصم وأنت ال تفهم اذا 

لغةاالشارة، استعن بمن ٌتحدث لغة االشارة او اكتب 

له على ورلة ربما ٌرٌد منن خدمة ما تستطٌع ان 

 .تمدمها له



!اّحثٔ اىى سيىمٍاجل  

بعٌدتٌن عن فمن و تجنب التدخٌن أو مضغ العلكة عند ٌدٌن ابِك 

 .  سمعٌةالتحدث مع شخص ذو إعالة 



 جىصٍات 

توفر مترجم لغة اشارة وإعطاء الولت الكافً أثناء ترجمة •

 .المحتوى 

 

أو تمدٌمها مباشرة اإلمتحانات إعطاء الولت الكافً فً •

 .بمساعدة مترجمٌن لغة اإلشارة


