


فادي  في الّسوق



تقــــــــــديم

ألرس األطفال ذوي اإلعاقة

األطفال زهور تنضج وتتفتح، يحتاجون لبيئة تدعمهم وتحميهم ليحققوا أفضل ما ميكنهم 

الوصول إليه.

األطفال ُمعرّضون ألنواع مختلفة من اإلساءة، أطفالنا ذوو اإلعاقة قد يتعرضون لإلساءة 

بشكل أكرب من غريهم من غري ذوي اإلعاقة، من املهم أن نتعلم كيف نحمي أطفالنا من 

اإلساءة ومن املهم أن نعلِّم أطفالنا كيف يحمون أنفسهم بأنفسهم.

نستطيع نحن وأطفالنا أن نتعلم الكثري من القراءة، فنكمل وندعم ما نتعلمه من مصادر 

املعرفة املختلفة ومن األحداث املتتابعة التي متّر بنا يف الحياة، عندما نقرأ مع أطفالنا نتعلم 

معاً أكرث، وعندما نتناقش مع أطفالنا فيام نقرأه معاً، نتعلم معاً أكرث وأكرث.

تأيت هذه القصة ضمن مجموعة من القصص القصرية البسيطة املوجهة لألطفال، أبطالها 

أطفال ذوو إعاقات مختلفة، يتعرضون يف مواقف حياتية مختلفة ألنواع متعددة اإلساءة، 

ترشح القصص بأسلوب بسيط شكل اإلساءة واألسباب والظروف املؤدية لها وطريقة 

التعامل معها ثم الوقاية منها يف املستقبل، عندما نقرأها ونساعد أطفالنا عىل قراءتها ثم 

نتناقش معهم حولها، سنتعلم معاً وتزداد قدرتنا عىل حاميتهم و قدرتهم عىل حامية أنفسهم.

تبعاً لقدرات أطفالنا سنقرأ لهم أو نساعدهم عىل القراءة وفهم الكلامت والجمل والصور، 

ستساعدنا مجموعة اإلرشادات البسيطة يف نهاية كل قصة عىل أن نطرح أسئلة عىل أنفسنا 

وعىل أطفالنا وعىل أن نناقش أنفسنا ونتناقش مع أطفالنا، سيزيد ذلك من فهمنا ورمبا 

يجعلنا نرغب يف اإلستزادة من املعرفة من مصادرها املختلفة أو أن نطلب املساعدة من 

آخرين من األرس أو من املتخصصني.

سنصبح أقدر عىل حامية أطفالنا، وسيصبح أطفالنا ذوو اإلعاقة أقدر عىل حامية أنفسهم، 

فينضجون ويتفتحون مثل باقي الزهور يف العامل.

فادي ......



الغرفة يف البيت، فادي يلعب يف الغرفة

والبيت يف العامرة



يخرج مع ماما من العامرةفادي يخرج مع ماما



فادي وماما يف الّسوقالعامرة يف الّشارع



فــي الّســــــوق 

ناس وناس وناس

ناٌس أمام فادي، ناٌس خلف فادي 

وناس بجانب فادي



ماما تقول:... »يا فادي«

»إذا ملسك أحد يا فادي... ابتعد،

وإذا ملسَت أحًدا... اعتذر«



يف الّسوق... أصواٌت ... وازدحام

فادي يقول: »الّسوق مزعج«

فادي يريد العودة... إىل العامرة... 

إىل البيت... إىل الغرفة



فادي يف غرفته يلعب.




