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إطالق برنامج آمال التطوعي
أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع
ونشر التماسك االجتماعي بين المواطنين ألي مجتمع،
والعمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً
بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجموعات
البشرية منذ األزل ولكنه يختلف في حجمه وشكله واتجاهاته
ودوافعه من مجتمع إلى آخر ،لذلك سعت “آمال” لتكريس
العمل التطوعي وتفعيله بما فيه من فائدة اجتماعية وإنسانية
وعملت على إطالق برنامج خاص للتطوع.
نرحب بالجميع وندعوكم لالنضمام إلى برنامجنا التطوعي
الذي أطلقناه لخدمة األطفال ذوي اإلعاقة .كل ما عليكم فعله
هو إرسال رسالة إلكترونية إلى:
volunteer@aamalsyria.org
وذكر بعض المعلومات األساسية كاالسم والسن والمستوى

التعليمي وطبيعة العمل ،ووسيلة االتصال بكم وإن أمكن
السيرة الذاتية ومدى تفرغكم للعمل معنا ونوعية النشاط
التطوعي الذي ترغبون بمشاركتنا به،وسنقوم بدورنا
بالتواصل معكم لتنسيق لقاء في المنظمة إلطالعكم على
أنشطتنا وتوزيع المهام حسب اللجان المشكلة.
نحن وأطفالنا بانتظاركم

"بقلبها الكبير احتضنت قلوبهم الصغيرة"
تقوم السيدة أسماء األسد باستقبال أسر الشهداء الذين سقطوا
في األحداث التي تمر بها سورية مؤخراً ،وتركز هذه
اللقاءات والتي تستمر لساعات على االستماع واالهتمام
بأدق التفاصيل االجتماعية واإلنسانية الخاصة بذوي
الشهداء ،مع تركيز كبير وخاص على األطفال الذين
حصلوا على جلسة خاصة مع السيدة تعرفت خاللها على
أمنياتهم وطموحاتهم المستقبلية ولبّتها .وكان بعض من
أولئك األطفال بحاجة لبعض الخدمات التي تقدمها منظمة
آمال والتي سارع فريقها بالعمل الفوري مع أطفال من
نذروا أنفسهم فداءاً للوطن.
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السيدة روعة رنكوسي تروي قصتها آلمالنا
عندما أنجبت الطفل الثاني وكانت فتاة ،بدأت تفقد بصرها
بشكل تدريجي ،كل ما كنت أحتاج إليه هو القليل من التوعية
كي أستطيع التعامل مع حالة طفلتي،صدمنا في البداية لكن
إيماني جعلني قوية بما يكفي للتحمل ومن بعدها ابتدأت
تجربتي المميزة مع إنجاب خمسة توائم ..
واجهت نفس المشكلة،ثالثة من التوائم(أنسام ،أبرار ،أليس)
أصيبوا بانفصال في الشبكية رغم أني قمت بإجراء كافة
التحاليل المناسبة كي أتفادى وجود أية مشاكل لكن اإلرادة
اإللهية كانت أكبر.
تعرفت عن طريق الصدفة بالمنظمة السورية للمعوقين آمال
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ً
حقيقية تفاجئت بمستوى الخدمة المقدمة من قبلهم،آمال مكان
رائع فقد استعاد أطفالي ثقتهم بأنفسهم واعتمدوا على نفسهم
بشكل كبير إضافة إلى االستشارات السلوكية التي نتلقاها
دوماً (آمال) أمل لجميع الناس،غير أن اللقاءات المستمرة
مع باقي األهالي في المنظمة أمر بغاية األهمية.
(أنسام أبرار وأليس)هدية حقيقية لكل من ال يعرف معناها
فأنا أرى العالم من خاللهن ،كل من يزور منزلنا يالحظ ذلك
فقط عندما ينظر إلى جدران المنزل التي أعتبرها لوحات
التعرف
فنية رسمها أطفالي بلمساتهم الصغيرة محاولين
ُ
على المكان ,بالنسبة لي ولوالدهم وللعائلة ككل نحن متقبلين

لألمر بكل رحابة صدر وحم ٍد هلل فلماذا ال يتقبلنا المجتمع
الذي يحاصرنا بنظرات الشفقة وكالم المواساة؟!
كل ما أتمناه هو مساعدة الجهات الحكومية ودعمهم لمثل
هذه الحاالت وأنا أقصد الدعم المادي وأتمنى أن يكون هناك

نادي في سورية خاص باإلعاقة البصرية لتعزيز تواصل
األسر وتبادل الخبرات ودعم الروح المعنوية لنا.
أخيراً أريد القول( :آمال) نقطة تح ُول بحياتي شكراً آمال
بكل لغات العالم.
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إطالق خدمة تشخيص اضطراب التوحد بشكل مجاني
مساهمة من المنظمة السورية للمعوقين آمال في تقديم الدعم
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،نعلن عن تقديم خدمة اضطراب
التوحد وفق أحدث المعايير العالمية المتكاملة ،بإشراف
أطباء ومختصين وبشكل مجاني لكافة مراحل االختبار التي
تتم في المنظمة.

كعادتها في حرصها على التواصل واالستماع لهموم
ومقترحات أبنائها اجتمعت إدارة المنظمة السورية للمعوقين
آمال في مسرح المنظمة مع أهالي أطفال مركز التوحد
وتمت مناقشة جميع المقترحات والهموم والمشاكل التي
يتعرض لها األهل،كما تم توزيع أوراق استبيان هدفت من
خاللها المنظمة للمس ومناقشة أدق التفاصيل من خالل
طرح أسئلة مفصلة عن خدمات المنظمة كما أريد أيضا من
خالل هذه الطريقة إعطاء الحرية في التعبير وحفظ سرية
اآلراء تفاديا إلحراج من لديه شكوى.

بثمن الداء امنحه الدواء
بمناسبة اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين،أطلقت آمال
مبادرة حملت شعار“ :بثمن الداء امنحه الدواء” وتقوم
هذه المبادرة على فكرة أن ثمن علبة سجائر واحدة قد تكون
خطوة مؤثرة في تقديم مساعدة لطفل أو منحه عالجاً أو
رسم بسمة على وجهه ..بدأت آمال بتطبيق هذه المبادرة في
مبناها وضمن أسرتها وتأمل أن تتوسع قدر اإلمكان ليتحقق
الهدف المرجو من هذه الفكرة.
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"االعاقة البصرية"
تعتبر وظيفة اإلبصار من الوظائف الرئيسية والمهمة
للكائن الحي ،إذ تنفرد حاسة البصر دون غيرها من
الحواس األخرى بنقل بعض جوانب العالم االجتماعي
والواقع البيئي لإلنسان إلى الدماغ ويحصل ذلك في فترة
زمنية أقصر من تلك التي يحصل عليها من أي جهاز حسي
آخر ،ويشعر الفرد بأهمية هذه الوظيفة حين تتعطل القدرة
على الرؤية لسبب ما أي في حاالت اإلعاقة البصرية التي
يمكننا أن نعرفها من الناحية التربوية بأنها الحالة التي يفقد
فيها الفرد القدرة على استخدام حاسة البصر بفاعلية مما
يؤثر سلباً في أدائه و نموه،ويقسم األفراد ذوو اإلعاقة
البصرية إلى :
 المكفوفون :وهم األشخاص الذين فقدوا قدرتهم البصريةبالكامل أو الذين يستطيعون إدراك الضوء فقط و يتعلمون
القراءة و الكتابة عن طريقة برايل Braille Method
 ضعاف البصر:وهم أشخاص لديهم ضعف بصري شديدبعد التصحيح ولكن يمكن تحسين الوظائف البصرية لديهم
وهم غير قادرون على تأدية الوظائف المختلفة دون اللجوء
إلى أجهزة بصرية مساعدة ( المكبرات والنظارات).
وتشير اإلحصائيات إلى أن اإلعاقة البصرية تحدث بنسبة
 12.2لدى كل  1000شخص لدى األشخاص الذين يقل

عمرهم عن  18سنة بينما نسبة انتشار كف البصر الكلي
 0.06من كل  1000شخص.

تأثيرات االعاقة البصرية على الفرد:

تؤثر اإلعاقة البصرية بدرجات متفاوتة على مختلف
الجوانب اإلنمائية الحركية والمعرفية واالجتماعية واللغوية
للفرد ولكن هذه التأثيرات ال تتشابه لدى جميع المعوقين
بصرياً فثمة فروق كبيرة بينهم من حيث الخبرات
واالهتمامات والدوافع والمظاهر االجتماعية واالنفعالية
والشخصية كما ّ
أن هذه اآلثار تختلف شدة اإلعاقة
حسب:سببها،العمر عند اإلصابة،والوضع العام للطفل،وقد
تسبب اإلعاقة البصرية إذا ترافقت مع إعاقة أخرى تأخراً
في إحدى مجاالت النمو كالمجال الحركي،المعرفي،أو
االجتماعي.
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن أهم الجوانب التي ينبغي توفيرها
للمعوقين بصرياً هي خدمات التدخل المبكر ،مهارات
بريل،مهارات ما قبل بريل،اإلثارة البصرية،تنمية
الحواس،تطويرا لمهارات الحسية الحركية،المهارات
االجتماعية ،مهارات الحياة اليومية ،التعرف والتنقل،
الخبرات األكاديمية األساسية ،استخدام التكنولوجيا الخاصة
بالمعوقين بصرياً.
وفي النهاية يمكننا القول أن اإلعاقة البصرية كغيرها من
اإلعاقات تحتاج إلى تدخل تربوي في أبكر وقت ممكن
وذلك كي نستطيع استغالل قدرات الطفل وتجاوز المشكالت
الناتجة عن اإلعاقة إلى الحد األقصى.
بقلم :نسرين ملحم  /أخصائية تربية خاصة  /إعاقة بصرية
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رحلتي للكويت

اسمي سرور صالحة،رشحت من قبل المنظمة السورية
للمعوقين”آمال”والتي اعمل كاختصاصية إعاقة بصرية فيها
لحضور دورة تدريبية في مجال صعوبات التعلم ضمن
مشروع شركاء في الدمج /المرحلة الثانية،في مركز تقويم
وتعليم الطفل في دولة الكويت ،كانت الدورة مهمة على
الصعيد العلمي والعملي إذ تضمن البرنامج المقرر للدورة
جانب نظري وجانب عملي غطى صعوبات التعلم من حيث
التعريف والتشخيص والتأهيل،باإلضافة إلى قيامنا بزيارة
عدد من مراكز التربية الخاصة بهدف اإلطالع على خدمات
التأهيلية المقدمة سواء لطلبة صعوبات التعلم أو اإلعاقات
األخرى.
هذه التجربة جد مهمة بالنسبة لي حيث تمكنت من اإلطالع
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على خبرات عربية سواء في مركز الكويت أو من قبل
أخصائيي الدول العربية المشاركة فيما يتعلق بمجال صعوبات
التعلم ،وبما إنني أعمل على تطبيق اختبارات الذكاء ضمن
المنظمة السورية للمعوقين آمال فقد كانت هذه الدورة مهمة
على صعيد التشخيص (التشخيص النفسي،التشخيص التربوي)
بخاصة إنني اطلعت على اآللية التي تعتمد في التشخيص
التربوي لطالب صعوبات التعلم ضمن مركز الكويت.
آمل في النهاية أن أحقق دور بارز في مجال صعوبات التعلم
ضمن المنظمة السورية للمعوقين آمال ،وأن أقدم الدعم للطلبة
الذين هم بأمس الحاجة إليها في مدارسنا سواء العامة منها أو
الخاصة.
بقلم :سرور صالحة  /أخصائية تربية خاصة  /إعاقة بصرية

أمجد العمر

"ح َول ظالم عالمه إلى لحن أمل جميل"
ولد أمجد كباقي األطفال سليم البنية يلهو ويلعب كما يحلو
له حتى عمر التسع سنوات ،إال أنه ذات يوم وهو عائد إلى
منزله تعرض لحادث سيارة تسبب بفقدانه حاسة البصر لكن
هذا الحادث لم يفقده العزيمة واإلرادة و رغم ابتعاد أصدقائه
عنه ظل مصراً على متابعة دراسته في معهد المكفوفين
تعلم العزف على آلة األورغ لمدة ثالث أشهر بمعهد

للموسيقى التي أصبحت صديقته وصديقه الوحيدين ومن
بعدها أراد أن يتابع تعليمه على اآللة بمفرده ،نال جائزة
أفضل عازف على مستوى القطر وهو اآلن يستعد المتحان
الشهادة اإلعدادية ،يقول أمجد:
“لم تقف اإلعاقة حاجزاً أمامي ،بل كانت حافزاً لي للنجاح”
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