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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان ـ يوسف غامن

معاقون وأولياء أمور: القانون متكامل يعالج مشكالت المعاقين ويلبي طموحاتهم

بعد مرور أكثر من أس�بوع على إقرار قانون املعاقني كيف قرأ املعاقون
وأولياء أمورهم هذا القانون وهل كان مبستوى الطموح واآلمال؟ هل 
لبى طلبات جميع فئات اإلعاقة؟ وهل يعالج مشكالت وأوضاع جميع 
املعاقني؟ وما رأي أصحاب الشأن في حتويل إدارة شؤون املعاقني الى 
هيئة مستقلة؟ وهل البنود اجلزائية الواردة في القانون كفيلة بحماية 
حقوق املعاق؟ تس�اؤالت عديدة طرحتها »األنب�اء« على مجموعة من 
املعاقني وأولي�اء أمورهم والذين أجمعوا عل�ى ان إقرار القانون جيد 
والبد من توجيه الش�كر لكل من ساهم فيه، وأبدوا مالحظاتهم حول 
بعض األمور في عدد من بنود القانون آملني ان تعالج الالئحة التنفيذية 
هذه النواقص، وأمور أخرى تطرقوا لها خ�الل لقاء »األنباء« بهم وفيما 

يلي التفاصيل:

توجهوا بالشكر لكل من ساهم في إقرار القانون وتمنوا سرعة التطبيق

البالول: القانون أخذ حقه من النقاش وتحويل إدارة ش�ؤون المعاقين إلى هيئة مستقلة برئاسة النائب األول لرئيس الوزراء أعطاه قوة إضافية

الجري�د: القانون لم يلحظ وج�وب توفير كوادر وطنية أو وافدة من مدرب�ي التخاطب لخدمة أعداد كبيرة من األبن�اء محتاجي هذه الخدمة

الفجي: كنا نأمل أن يعالج القانون مش�كلة زارعي القوقعة وتوفير متطلباتهم التعليمية ومعادلة شهاداتهم ورغم مطالباتنا الكثيرة إال أننا لم نجد آذانًا صاغية

القطان: أنا موظف في وزارة الشؤون وبطل سباحة ومصور صحافي وأشارك في التمثيل فلماذا يحجر على مستحقاتي في هيئة شؤون القصر؟
البداية كانت مع نائب رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون 
حصة البالول التي بادرت الى القول ان 
القانون واف وقد منح جميع فئات اإلعاقة 
حقوقها وانه أتى بعد س����نوات طويلة 
من املناقشات التي شارك فيها ممثلون 
عن اجلمعيات العاملة في مجال اإلعاقة 
واحلكومة واملعاقون أنفسهم ومجلس 
األمة وكل بند من بنود القانون أخذ وقته 
الكافي في املناقشات ورأت ان حتويل 
ادارة شؤون املعاقني الى هيئة مستقلة 
برئاس����ة النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء أعطى القانون قوة اضافية.

تعريف المعاق

وفي تفاصيل البنود قالت ان التعديل 
على املادة املتعلقة بتعريف املعاق واعتماد 
كلمة االعاقة الدائمة تشكلت بحد ذاتها 
حماية للقانون حيث حصرت املعاقني 
وفصلت بني االعاقة الدائمة الناجتة عن 

عوامل وراثية.
واشارت البالول الى ان جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في مجلس االمة 
اخذت ف����ي كل التعديالت التي طرحها 
اولياء امور املعاقني الس����يما اخلاصة 
بفصل بطيئي التعل����م عن باقي فئات 

املعاقني.
ورأت ان القانون في بنوده اجلزائية 
يوف����ر احلماية للمعاق من اي اس����اءة 
سواء كانت مقصودة او غير مقصودة 
باالخص لناحية فرض عقوبات تصل 
الى الس����جن ودفع الغرامات املالية او 

العقوبتني معا، كما انه شرع حق التعليم 
في مدارس الدمج مع برامج خاصة خالل 
8 سنوات، والزم احلكومة بفتح مراكز 
املعاقني،  تأهيل وتدريب مهني لألبناء 
وبذلك يكون قد عالج مش����كلة من هم 
فوق 21 س����نة والتي كان يعاني منها 
الكثيرون كمشكلة تؤرق اولياء االمور 
نظرا لالعباء الكبيرة عليهم بعد جتاوز 

سن املعاق ال� 21 سنة.
ومنح التقاعد برواتب كاملة الولياء 
امور االعاقات الشديدة ايضا بند ايجابي 

وعالج السلبيات.

شهادة المعاق

كما ان اعتماد جلنة عليا ملنح شهادة 
املعاق تعالج مشكلة املعاقني االصحاء، 
وعدم اعتبار االمراض املزمنة اعاقة ايضا 
س����اهمت في توفير احلماية البنائنا، 
انه قانون متكام����ل وتبقى العبرة في 
التنفيذ ونح����ن متفائلون بان التنفيذ 

سيتم بأسرع وقت ممكن.
وان الضوابط الت����ي وضعت ملنح 
القروض الس����كنية لكي يستفيد منها 
املعاق شخصيا ايجابية واعفاء املعاق 
من الرسوم امر ايجابي ايضا ال ميكن ان 
نخرج، واحلمد هلل، بسلبية واحدة من 
القانون وتفاؤلنا مبستقبل افضل البنائنا 

املعاقني ناجت عن تلك االمور.
ورفضت البالول كل ما يقال عن انه 
قانون التقدميات املالي����ة، معتبرة ان 
الدستور الكويتي والقوانني املعمول بها 
في الكوي����ت تكفل احلياة الكرمية لكل 

ابناء الكويت وليس املعاق فقط.
كم����ا ان توفير الوظائف املناس����بة 
للمعاق����ني امر جيد، واك����دت انها ترى 
املعاق����ني في افضل حال����ة مع القانون 

اجلديد.
اما رئيسة مجموعة الفرحة واالمل 
اميرة الش����مري فتوجه����ت بجملة من 
املالحظات والتس����اؤالت حول القانون 
اولها عدم اشراك جميع فئات االعاقة في 
املناقشات التي متت وعدم االخذ بآرائهم 
النهم اصحاب القضية االساسية وهم 
االعلم بقضاياهم ومشكالتهم، وتساءلت 
هل استفادت املرأة املعاقة املتزوجة في 
السكن والتقدميات وبالنسبة للزوجة 
الثانية من يحمي حقوقها، وبالنس����بة 
للقضاء ورف����ع قضايا في احملاكم كان 
يجب ان يلحظ القانون بنودا واضحة 
حلماية املعاقة املتزوجة من اي استغالل 
من قبل الزوج او حتى االبناء. وتساءلت 
الشمري ايضا ملاذا بقي بند احلجر على 
مس����تحقات املعاق وربطها مبسؤولية 
هيئة القصر »املعاق بعد سن 21 سنة«. 
وقالت ان انشاء هيئة مستقلة للمعاقني 
ش����يء جميل لكن من يضمن ان يكون 
املوظف املناس����ب في املكان املناسب، 
املجل����س االعلى للمعاق����ني لم يقصر 
خالل الفترة املاضي����ة وكان القائمون 
عليه والعامل����ون فيها يبذلون جهودا 
مميزة. واضافت الشمري يجب ان يتم 
تفعي����ل الرقابة على اي جهة تعمل مع 
املعاق����ني، وان تكون الوظائف فيها من 

احقية املعاق.

وتس����اءلت هل فعال عالج القانون 
مسألة املعاقني االصحاء ووفر احلماية 
للمعاقني احلقيقيني، واشارت الشمري الى 
ان قانون 96 كان شامال لكن لألسف جرى 
استغالل قضايا املعاقني نتيجة التقدميات 
علما ان ابناءنا املعاقني يستحقون الكثير 

لذلك يجب حمايتهم.

الدمج التعليمي

وتساءلت عن مسألة الدمج التعليمي 
متمني����ة ان يتم فعال اخذ هذه القضية 

على محمل اجلد.
ورأت انه يجب التركيز على احلمالت 
التوعوي����ة حلماية املعاق����ني وتوعية 
املجتمع بانه انسان يستطيع العطاء، 
كما انه البد من توعية االهل واخبارهم 
بانه بعد سن 21 سنة ستذهب مسؤولية 
والية امر املعاق الى هيئة القصر حتى ال 
يفاجأ االهل بذلك بعد بلوغ االبن سن 21 
سنة، ويجب ايضا ان يتم مراعاة حالة 
املعاق فهناك الكثير م����ن اولياء امور 
املعاقني هم الضمانة للمعاق ولم يقصروا 
يوما في توفير كل شيء له ملاذا اذن يتم 

حتويل مسؤوليته لهيئة القصر.
وتساءلت هل املرأة املعاقة العاملة 

مت انصافها في القانون.

بطوالت وإبداعات

واس���تغربت من بعض األصوات 
التي صدرت س���واء خالل جلس���ات 
مناقشة القانون أو بعده حول »ملاذا 
يتم هدر أموال الدولة على أشخاص ال 

يقدمون للدولة شيئا«، موضحة أمتنى 
على هؤالء ان ينظروا الى البطوالت 
واإلبداعات التي حققها املعاقون، الذين 
رفعوا اسم الكويت عاليا في احملافل 
الدولية، وحقق بطوالت عجز األسوياء 
أحيانا ع���ن حتقيقها أحيانا. وبينت 
الشمري ان املعاق ال يحتاج الى املال 
فقط بل الى التنمية والتدريب والتأهيل 
وتوفير اخلدمات التي تساعده على ان 
يعيش حياته دون عوائق رغم أهمية 
املال في حياة كل شخص لكن يكن هدف 
املعاقني احلصول على األموال. وأكدت 
نتمنى ان يساهم القانون اجلديد في  
تغيير النظرة املجتمعية جتاه املعاق 
وهذا ال يحصل إال إذا ترافق مع حملة 
إعالمية توعوية تسلط الضوء على 
القانون وبنوده اجلزائية للمسيئني 
للمعاق وابراز اجنازات املعاقني وتسلط 
الضوء على ابداعاتهم. أما سهام الفجي، 
وهي أم ألحد زارعي القوقعة، فتساءلت 
ملاذا لم يعمل القانون على حل املشكلة 
املزمنة ألبنائنا زارعي القوقعة وقالت 
منذ سنوات طويلة ونحن نعاني من 
ظلم طال أبناءنا زارعي القوقعة وقد 
قمنا، السيما من الناحية التعليمية، 
مبعادل���ة ش���هاداتهم واالعتراف بها 
وتوفير كل ما يساعدهم على التحصيل 
العلمي وخاطبنا املسؤولني السابقني 
واحلاليني لكن لألس���ف لم جند آذانا 
الوعود  صاغية ولم نحصد س���وى 
علما ان مدي���ر ادارة مدارس التربية 
اخلاصة رفع توصيات بشأن التعامل 

مع أبنائنا لكن لألسف لم يؤخذ بها. كنا 
نأمل ان يعالج القانون مسألة زارعي 
القوقعة ويلزم املدارس بالتوصيات 
اخلاصة بهذه الفئة ونتمنى على الهيئة 
املستقلة ان تكون احلل ملشكلة أبنائنا 
وتوضح الالئحة التنفيذية احتياجات 
هذه الفئة وتعتمد األساليب اخلاصة 

بتعليمها.

مدرب تخاطب

 أم معالي اجلريد من زارعي القوقعة 
فقالت انا وضعي يختلف عن اجلميع 
فمعان����اة ابنتي في ع����دم توافر مدرب 
التخاطب لها رغم احلاجة امللحة لذلك، 
علما ان توصيات صدرت من بروفيسور 
اختصاصي بالبرمج����ة بأنه يجب ان 
تخضع ابنتنا جللس����ات تدريب سمع 
ونطق لتأهيل تخاطب، لكن لألس����ف 
دائما يكون اجلواب ان مواعيد املسؤول 
ع����ن ذلك مزدحمة، كما نتمنى ان يوفر 
القانون كوادر وطنية أو وافدة خاصة 
بهذا التخصص الذي يخدم اعدادا كبيرة، 
الى جانب توفي����ر األجهزة وصيانتها 

والبطاريات اخلاصة بها.

الصيانة الليلية

وتس����اءلت وضح����ة وه����ي زارعة 
قوقعة مل����اذا يتم جتاهل هذه الفئة من 
قبل املشرعني نحن نعاني كثيرا، وكذلك 
أملنا معلق على القانون ان يأتي إلنصافنا 
أسوة بنظرائنا لكن لألسف لم يتم ذلك 
وخرج القانون مبواد جيدة لكن ليس 

لفئة زارعي القوقع����ة والصم، وقالت 
نحن نعاني كثيرا، باألخص من ناحية 
صيانة اجلهاز وتوفير قطع الغيار له، 
نأمل من املس����ؤولني ان تنص الالئحة 
املعاقني على توفير  التنفيذية لقانون 
فرع لصيانة أجهزة القوقعة على مدار 
األسبوع ولو لساعات محددة في اليوم 
ألن أي خلل في اجلهاز يعرض زارعي 

القوقعة ملشاكل ال حتمد عقباها.
كم����ا اننا نتمنى تواجد مس����ؤولي 
الصيانة في مركز س����الم العلي خالل 
ساعات الليل وأيام االجازات، ونتمنى 
ايض����ا ان تكون هناك أفرع في املناطق 
داخل املراك����ز الصحية توفر الصيانة 
وقطع غيار األجهزة ألننا كلما راجعنا 
املجلس األعلى يقول����ون لنا ال يوجد 

شيء لكم.

أبناء الوطن

أما ولي أمر معاق من فئة الصم فقال 
نتمنى ان يتم التعامل مع هذه الفئة على 
انهم أبناء هذا الوطن وتعمل الدولة على 
اعداد برامج تعليمية لهم تفي باحلاجة 
وتكون على مستوى جيد بحيث يحمل 

خريجوها شهادة معترفا بها.
أما س����الم القطان من فئ����ة الداون 
فتس����اءل ملاذا يحجر على مستحقاتي 
في هيئة القصر، أنا موظف في وزارة 
الشؤون وبطل سباحة ومصور صحافي 
واش����ارك في التمثيل ولدي امكانيات 
كثيرة يجب ان يتم التعامل معي على 

انني انسان سوي.

الش�مري: يج�ب التركيز عل�ى الحمالت التوعوي�ة لحماي�ة المعاقين وإثب�ات قدراتهم عل�ى العطاء ونتمنى أخ�ذ قضية الدم�ج التعليمي بعي�ن االعتبار

وضح�ة: جمي�ع زارع�ي القوقع�ة والص�م ت�م تجاه�ل حاالته�م ف�ي القان�ون وكان أملن�ا كبي�رًا ف�ي أن يت�م إنصافن�ا أس�وة بنظرائنا

)أنور الكندري( معالي اجلريدحصة البالول وسالم القطان  يوسفأميرة الشمري

توصيات خاصة من »الصحة« لتعليم
 زارعي القوقعة وضعاف السمع

وج����ه رئي����س مركز 
الشيخ سالم العلي للسمع 
والنطق د.يعقوب القطان 
كتابا إلى مدير إدارة مدارس 
التربية اخلاصة تضمن 
توصيات خاصة بتعليم 
زارعي القوقعة والضعف 
السمعي العصبي احلسي 
الشديد، وفيما يلي نص 
الكتاب: نود ان نفيدكم بان 
القوقعة يعانون  زارعي 
من ضعف سمع عصبي 
حسي شديد بكلتا االذنني 
ولقد مت اجراء عملية زراعة 

القوقعة لهم وتظهر الفحوصات السمعية ان 
استجابة السمع لديهم في حدود الطبيعي 
عند جميع الذبذبات باستخدام اجلهاز ولكن 
ليس مثل القدرة الس����معية الطبيعية لذا 
ينصح بدخولهم مدارس خاصة تعليم عام 
لضعاف السمع على ان تتوافر بها برامج 
عالجية تعليمية لهذه الفئة، ونظرا النه في 
الوقت احلالي مثل هذه البرامج التعليمية 
غير متوافرة لذا فإننا نوصي بدمجهم مع 
الذين ليس لديه����م اعاقة ذهنية او صمم 
وعلى ذلك فإننا نوصي لهم باآلتي للحفاظ 

على حصيلتهم اللغوية:
1 - عدم استخدام االشارة.

2 - الفصل ال يتجاوز 8 طالب.
3 - اجللوس في الصف����وف االمامية 

ويكون مواجها للمعلم )في الوسط(.
4 - توفير حصص عالجية تخاطبية 

3 مرات اسبوعيا.
5 - فصول مس����اندة 

للدعم التعليمي.
6 - تواج����د معل����م 
آخ����ر مس����اند للش����رح 
التعليمي اثناء احلصص 

االساسية.
7 - مراعاة هذه الفئة 
في االمالء واحلفظ حيث 
انهم يواجهون صعوبات 

في التعليم.
8 - يك����ون التواصل 
الطال����ب  بالع����ني م����ع 
وتوضيح مخارج احلروف 
واملفاهيم واعادة صياغة السؤال اكثر من 

مرة عند اللزوم.
9 - ان تك����ون املالحظات مكتوبة مثل 

الواجبات � االمتحانات � من قبل املعلم.
10 - تنبيه املعلمني والباحثني االجتماعيني 
واملشرفني واملمرضني ملتابعة مدى صالحية 

اجلهاز على فترات متقاربة.
11 - عدم تعريض الطالب لالماكن التي 
تتواجد فيها الرطوبة واحلرارة واالمطار 

والصواعق الرعدية واالصوات املزعجة.
12 - عدم الض����رب على الرأس وعدم 
استخدام الرياضة العنيفة التي تؤثر على 

اجلهاز.
13 - جلن����ة خاص����ة للطال����ب عن����د 

االختبارات.
14 - ان يكون مبنى املدرسي يتالءم مع 

هذه الفئة مستقبليا.

»التربية الخاصة«: تعليمات وإرشادات خاصة بالطلبة
ضعاف السمع والذين أجريت لهم زراعة قوقعة

وجه مدير ادارة مدارس التربية اخلاصة دخيل 
العنزي كتابا الى مديري ومديرات مدارس الرجاء 
وروضة العطاء بشأن التعليمات واالرشادات اخلاصة 
بالطلبة ضعاف السمع والذين أجريت لهم زراعة 
القوقعة. جاء في��ه: تهديكم ادارة مدارس التربية 
اخلاصة أطيب األمنيات، وباالشارة الى توصيات 
فريق عمل تعليم الطالب ضعاف الس��مع والذين 
أجريت لهم عمليات زراعة القوقعة ووفقا للقرار 
ال��وزاري رقم 2008/2/2 بش��أن املوضوع أعاله 

واستنادا الى القرار الوزاري رقم 2006/33.
برجاء التكرم مبراعاة التعليمات واالرشادات 
التالية عند تدريس فئة الطلبة ضعاف السمع والذين 

أجريت لهم زراعة القوقعة على النحو التالي:
جلوس املتعلم في الصفوف االمامية بالفصل 

الدراسي ويكون مواجها للمعلم، ان يكون املعلم دائما مواجها للمتعلمني 
اثناء الش��رح. التواصل بالعني مع الطالب م��ع مراعاة تعبيرات الوجه 

وتوضيح مخارج احلروف ملساعدة الطالب على قراءة الشفاه.
ان تكون حصص التعبير احلر متضمنة موضوعات ترتبط بالبيئة 
احمليطة باملتعلم واملناس��بات الوطنية والدينية، يعفى املتعلم )ضعيف 
السمع وزراعة القوقعة( من االمالء وتوزع درجة االمالء على مختلف 
فروع مادة اللغة العربية في املرحلتني االبتدائية واملتوس��طة. توزيع 
درجة تس��ميع احملفوظات واآليات القرآنية في املرحلة االبتدائية على 
مختلف فروع مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية. ان يكون تسميع 
احملفوظات كتابة بدال من تسميعها شفهيا في املرحلة املتوسطة. استخدام 
التغذية الراجعة للتأكد من فهم املتعلم. منح املتعلم في فترة االمتحان 
وقتا اضافيا كافيا أو عمل جلنة خاصة له عند االمتحان. اعادة صياغة 
الفكرة أو الس��ؤال وتبسيطه ليصبح مفهوما اكثر للطالب، وان تكون 
تعليمات االختبار او الواجب��ات واملالحظات مكتوبة. أال تزيد الكثافة 

الطالبية بالفصل الدراسي عن 8 طالب. يجب توفير 
التعليم الفردي لبعض الطلبة ضعاف السمع وزراعة 
القوقعة ع��ن طريق غرفة املصادر )حصص دعم 
وتقوية(، حتقيق مبدأ التكرار املستمر في عملية 
التعليم، العمل على استغالل جميع احلواس )البصر 
واللمس( في العملية التعليمية وهذا يقتضي االهتمام 
بالوس��ائل التعليمية من خالل ربط الكلمات التي 
يتعلمها الطالب مبدلوالتها احلسية )بقدر االمكان( 
والتنويع فيها بالقدر الذي يناس��ب املتعلمني وما 
بينها من فروق فردية واضحة، عدم املقارنة بني 
فهم واستيعاب وحتصيل طالب االعاقة السمعية 
وغي��ره من طلبة االعاقة احلركية، يجب أن يتأكد 
املعلم ان جهاز القوقعة يشتغل قبل البدء بالدرس. 
يجب على مديري ومديرات املدارس تفهم طبيعة 
وخصائص االعاقة السمعية )ضعيف السمع وزراعة القوقعة( واحتياجاتهم 
النفسية واالجتماعية والتعليمية، يجب عدم استخدام )هيدفون( على 
اذن الطالب )زراعة القوقعة( عند اس��تخدام وسائل سمعية أو بصرية 
ألن الطالب ال يس��تطيع أن يفهم كل ما هو مس��موع، مشاركة طالب 
االعاقة السمعية في جميع االنشطة املدرسية أقرانه املتعلمني باملدرسة 
من اجل زي��ادة التفاعل والتواصل اللغوي معهم، عدم تعرض الطالب 
لالماكن الت��ي تتواجد فيها الرطوبة واحل��رارة واالمطار والصواعق 
الرعدية واالص��وات املزعجة، جتنب ضرب الطالب على الرأس وعدم 
اس��تخدام الرياضة العنيفة التي تؤث��ر على اجلهاز، من الطبيعي عند 
التحاق الطالب )ضعيف الس��مع وزراعة القوقعة( باملدرسة ان يعاني 
في بداية قبوله من سوء التكيف الذاتي واملدرسي واالجتماعي، لذا من 
اهم املتطلبات التربوية للنمو االنفعالي لدى الطالب هو احاطته بجو من 
العالقة الدافئة والتقب��ل من قبل الهيئة التعليمية وزمالئه من االعاقة 

احلركية مما له االثر في تعزيز ثقته بنفسه واحمليطني به.

د.يعقوب القطان

دخيل العنزي

مطالب مرفوعة من أولياء أمور 
زارعي القوقعة إلى وزيرة التربية

توجه مجموعة من أولياء أمور زارعي القوقعة 
الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود مبجموعة من الطلبات املتعلقة بالتعليمات 
واالرش���ادات اخلاصة بزارع���ي القوقعة. وجاء في 
مطالبتهم: بعد االطالع على نش���رة وزارة التربية 
الرج���اء تطبيق ما هو مذكور بالنش���رة املعدة من 
قبل الفريق املشكل لتعليم هذه الفئة، واالخذ بعني 
االعتبار اآلتي ملصلحة الطالب: � وضع طالب القوقعة 
في جلنة خاصة خالل فت���رة االمتحانات وإعطاؤه 
وقتا اضافي���ا )ألن املؤثرات الصوتية داخل الفصل 
اجلماعي اثناء االختبار تؤثر على زارع القوقعة بعدم 

التركيز والتشويش(.
� ض���رورة وضع معلم مس���اند مختص لزارعي 
القوقعة اثناء احلصص الدراسية وإشرافه على الطالب 

اثناء االختبار.
� اعداد اختبارات خاصة لزارعي القوقعة، وكلما 
كان االختبار موضوعيا افضل من ان يكون مقاليا.

� تعتبر احملفوظات والتعبير االنشائي واالمالء 
من الصعوبات التي تواجه زارعي القوقعة، وميكن 

التغلب عليها بإعداد البديل:
� ان تكون احملفوظات قصيرة وحتدد.

� التعبير االنشائي يجب أن يكون بطريقة جمل 
قصيرة وترت���ب مع توضيح معن���ى اجلمل لزارع 

القوقعة.
� االمالء يكون على صورة وضع كلمات واختيار 

الكلمة الصحيحة منها.
� مراعاة ظروف زارعي القوقعة عند وضع اسئلة 
االختبارات بحيث ال حتتوي على اس���ئلة تفسيرية 

وتعليلية.
� مساعدة زارعي القوقعة اثناء الكتابة في االختبارات 
)حيث استيعاب زارعي القوقعة وادراكهم ملعنى السؤال 

يحتاج الى وقت مما يؤثر على البطء بالكتابة(.

كشف وكيل وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكندري عن موافقة الكويت على 
االنضمام لالتفاقية الدولية اخلاصة بشؤون 
املعاقني، وقال ان التأخر في التوقيع يعود الى 
ان الكويت تلتزم بتنفيذ جميع بنود االتفاقيات 

التي توقع عليها مبجرد توقيعها.

الكندري: الكويت توافق على االنضمام 
لالتفاقية الدولية للمعاقين


