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أنظروا لي!
أنا هنا ،أيضا
أهلا! أنا طفل .أنا جزء من
عائلة ،وهناك عائلت كثيرة مثل
عائلتى فى كل مكان حول العالم.
أمى تقول أنى ال أرى جيداا،
وأني اسمع قليلا ،ولدى صعوبة
فى اإلمساك باألشياء......و:

طفل ،إنسان  ...مثلكم تماما

ال تنظروا إلى إعاقتي ،بل أنظروا لي
أنا ،أيضا ،أريد أن أكون مستقل وحرا
قد آخذ بعض الوقت ألتعلم ،و لدي طريقتي الخاصة
ولكن اعلموا ،بأنني سأتعلم المزيد مع كل يوم
دعونا نعمل معا ،تعالوا معي
ودعونا نكتشف العجائب التي تكمن بداخلي....

أم تجلس متربعة ومعها طفل صغير-
يرتدي معين سمعى -تحتضنه وهو نائم
على رجلها ،ويبتسمان لبعضهما
البعض.

أريد أن تدمجوني فى األنشطة العائلية .هناك طرق
ضا أحب التواجد
عديدة يمكننى المساعدة بها ،أنا أي ا
مع أطفال آخرين .أحب االحتفاالت العائلية
والمهرجانات المحلية .يمكنني المساعدة في ضخ
المياه .يمكنني ركوب الدراجة فى السلة التى أعدها
لي جدى على دراجته .هناك أشياء كثيرة جداا استطيع
أن أقوم بها معكم!

بنت و رجل يضخان الماء من االبئر
معاا

أستطيع المشاركة في عائلتي وفي مجتمعي!

أستطيع اللعب!

أحب اللَعب بأشياء داخل منزلى وحوله .من فضلكم ضعوا
اللُعب فى أماكن استطيع الوصول إليها .أنا استمتع بشكل
خاص باللَعب مع أطفال آخرين .وأحب أن يلعب أخى وأختى
بالقرب منى ،و أرغب في االنضمام إليهما.

صبي وفتاة يمسكان بعضهما
البعض بيديهما ،ويلعبان الحجلة
م اعا..

طفل صغير يرتدي نظارة ،يجلس في وعاء كبير مع
لُعبة يسهل الوصول إليها ،الطفل يمسك لُعبة تصدر
صوتاا ويهزها.

أستطيع التواصل!
طفل وجدته يجلسان
على األرض
وأمامهما وعاء فيه
خضروات ورقية.
يقطفان معا أوراق
الخضروات إلعداد
وجبة

أريد التواصل معكم .فهو شئ فى
غاية األهمية لي– كما هو لكم.
تواصلوا معي ،العبوا معي ،تكلموا
معى ,ثم راقبوا رد فعلى .حاولوا
أن تتعلموا لغتى ،فأنا أحاول أن
أتعلم لغتكم .دعونا نمرح معا ا!

أنا اتعلم دائ اما ...بالرغم من أنه قد يكون فى خطوات
صغيرة .أنا أفهم كيف استخدم األشياء عندما أستطيع
لمسها .أنا احتاج الكثير من التدريب والعديد من
الوقت ألفعل األشياء بنفسي .يمكنكم أن تساعدونى
على التعلم بوضع روتين يمكننى اتباعه يومياا .ومثل
ضا الذهاب إلى
األطفال اآلخرين  ،نعم  ،يمكنني أي ا

أستطيع التعلم!

المدرسة!
طفل وأمه يتواصلن معا عن طريق اللمس .األم جالسة على األرض والطفل يرقد على ظهره مواج اها لها ،مدعو اما بين
ساقيها .األم والطفل يمدا أيديهما ويتواصلن مع بعضهما البعض ويصفقان معاا.

من السهل جدا أن تحبونى...
و أنا أيضا ،أحبكم

تذكروا:
أنا طفل –
هدية ثمينة

كل طفل يحتاج إلى الحب والرعاية  ،وأنا كذلك! قد أجد
صعوبة فى إظهار ذلك لكم ،و لكنى أحبكم جداا .و أريد منكم أن
تُظهروا لي أنكم تحبونى و تهتموا بى .فأنا أستطيع الشعور
بحبكم.

أب يحمل طفله
ويقربه ويقبل وجهه.

أنا مليئ بالمرح واإلمكانيات ،والمشاغبة ،واألحلم  -مثل جميع األطفال .هل تستطيعون رؤيتي؟ أنا هنا  ،في المجتمع
والحي متجاورين معا .أنا طفل ينتظر وأريد منكم أن تحبوني  ،وتحترموني  ،وتدمجوني معكم .إذا قدرتوني وشجعتوني ،
فإن اآلخرين في المجتمع سيفعلون نفس الشيء! ذات مرة كان هناك طفلة مثلي .نشأت لتصبح امرأة مشهورة تدعى هيلين
كيلر  ،وقالت" :بمفردنا يمكننا فعل القليل ،ولكن معا يمكننا القيام بالكثير " .لدي أحلم كثيرة جدا ،هل ستساعدوني على
تحقيقها؟

أخ وأخت يعانقان
بعضهما البعض
ويبتسمان.

