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 .1ما هي دعامات التواصل؟
إن "دعامات التواصل" هي جهاز أو خدمات يمكنها مساعدة شخص من ذوي اإلعاقة على التواصل .في
بعض األحيان ،تُسمى دعامات الوسائط باسم Augmentative and Alternative
( (AAC)Communicationالتواصل المعزز والبديل) ،أو Special Adaptive Equipment
(المعدات التكيفية الخاصة) .في نظام التعليم الخاص ،أحيانًا تُسمى (AT)Assistive Technology
(التقنية المساعدة) .ها هي بعض أمثلة لدعامات التواصل:
 ( JAWsالوصول إلى الوظيفة بالكالم) واألنواع األخرى من أجهزة قراءة الشاشة؛ (Dynavoxدينافوكس) و (SGDs)Speech Generating Devices(أجهزة توليد الكالم) األخرى؛
 ( PECsنظام التواصل عبر تبادل الصور) واألشكال األخرى من أنظمة التواصل القائمةعلى الصور؛
 ألواح الحروف أو ألواح األبجدية؛ الوثائق بطريقة برايل أو الطباعة باألحرف الكبيرة؛ -الخدمات مثل مترجمي لغة اإلشارة أو شركاء التواصل.

 .2هل لدي الحق في الحصول على دعامات التواصل لطفلي من خالل مدرسته؟
نعم .إذا كان طفلك ملتحقًا بمدرسة عامة ،يمكن أن يتم تضمين دعامات التواصل في الخدمات التي توفرها
المدرسة بموجب ( (IEP)Individualized Education Programبرنامج التعليم الفردي) أو خطة
الترتيبات التيسيرية (( Plan 504خطة  .)504على سبيل المثال ،إذا كان طفلك ال يتحدث ،فقد تريد
أن تطلب من إدارة المدرسة إجراء تقييم .اعتمادًا على النتيجة ،قد يقرر فريق  IEPأن طفلك يحتاج إلى
ضا عن توفير تدريب حتى يتمكن
تكنولوجيا مساعدة مثل جهاز تواصل حاسوبي .إن المدرسة مسؤولة أي ً
طفلك من استخدامها بفاعلية .إذا كان طفلك ملتحقًا بمدرسة خاصة ،فيجب أن توفر المدرسة دعامات

التواصل كترتيبات تيسيرية معقولة ،ما لم تكن باهظة الثمن بشكل غير معقول وفقًا للميزانية
الكلية للمدرسة.

 .3ماذا يمكنني أن أفعل إذا لم توفر لي مدرسة طفلي دعامات التواصل التي يحتاجها
طفلي؟
إذا كان طفلك ملتحقًا بمدرسة عامة ،يمكنك طلب اجتماع لـ ( IEPبرنامج التعليم الفردي) للتحدث
حول هذه المشكلة ومحاولة حلها بشكل غير رسمي .إذا كانت التقنية المساعدة جز ًءا من IEP
(برنامج التعليم الفردي) لطفلك بالفعل ولم تقدمها المدرسة ،فيحق لك تقديم شكوى متعلقة باالمتثال .إذا
لم تكن التقنية المساعدة موجودة في ( IEPبرنامج التعليم الفردي) حتى اآلن ولكنك كنت ترغب في
ذلك وترفض المدرسة ،فيمكنك تقديم طلب جلسة استماع بموجب اإلجراءات القانونية المتبعة.
لمزيد من المعلومات حول الحصول على دعامات التواصل من مدرسة عامة ،انظر بيان حقائق منظمة
( Disability Rights Californiaحقوق ذوي اإلعاقة بكاليفورنيا) ،الحصول على التقنية المساعدة
من خالل مدرسة طفلك ،المتاح على
https://www.disabilityrightsca.org/publications/obtaining-assistivetechnology-through-your-childs-school
لمزيد من المعلومات حول حق طفلك في التواصل بفاعلية في مدرسة عامة أو خاصة ،انظر،
( Disability Rights Californiaحقوق ذوي اإلعاقة في كاليفورنيا) ،التمييز القائم على اإلعاقة
في المدارس العامة والخاصة ،المتاح على
https://www.disabilityrightsca.org/publications/disability-discrimination-inpublic-and-private-schools
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أعدت منظمة ( Disability Rights Californiaحقوق ذوي اإلعاقة بكاليفورنيا) بيان الحقائق هذا
كجزء من مشروع ( Communication Disabilities Access Networkشبكة الوصول
إلعاقات التواصل) .يهدف المشروع إلى تطوير شبكة من القادة ،وتدريبهم ،وتنشيطهم للدفاع عن
دعامات التواصل .يتم تمويله بمنحة من منظمة  Ability Centralالتي ُعرفت ساب ًقا بـ
 .Disability Communications Fundتدعم منظمة  Ability Centralالبرامج والتكنولوجيا التي
تفيد احتياجات التواصل والوصول لسكان كاليفورنيا من ذوي اإلعاقة .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة
http://dcfund.us/
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