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مقدمـة

تقوم العائالت والمجتمعات المحلية بدور أساسي في اعتماد وتطبيق نهج التعليم الدامج الشامل. وقد تُحول حواجز 
م من المنزل ولذلك من المهم جدًا إبالغ أولياء األمور في وقت مبكر عن سبب وكيفية إجراء تغييرات  عديدة دون التعلُّ

على طريقة التدريس في المنزل وفي المدرسة. ومن المهم أيضًا توضيح األفكار الرئيسية حول ماهية التعليم الدامج 
الشامل، ال سيما وأن لكل طفل قدرته/ها وإمكاناته/ها الخاصة وأن من واجب المدرسة مساعدتهم/هّن على تحقيق هذه 

اإلمكانات. ويحتاج بعض اآلباء واألمهات أو بعض القائمين بالرعاية إلى المساعدة لفهم أن األطفال الذين يعانون من 
ضعف األداء في المدرسة يحتاجون إلى الدعم وليس إلى العقاب، وبالتالي فإن إشراكهم/هّن في برنامج التغيير الهادف 

إلى توفير التعليم الدامج الشامل للجميع يحقق فائدة كبيرة للتالمذة.

نهم/هّن من تقديم مجموعة من المساهمات، وذلك  إن فهم اآلباء واألمهات ألهمية النهج الدامج الشامل في التعليم يمكِّ
بفضل معرفتهم/هّن بأطفالهم/هّن، وهي معرفة قد ال يتوصل إليها المعّلمون والمعّلمات بمفردهم/هّن. وهكذا، بإمكان 
األهل مساعدة المعّلمين/ات على التخطيط ألنشطة تعليمية أفضل، وذلك في إطار شراكات تقوم على التفاهم بين 

المدرسة وأولياء األمور واحترام أدوار كل من الطرفين والثقة المتبادلة، علمًا بأن بناء مثل هذه الشراكات قد يستغرق 
وقتًا طوياًل.

ل مدروس  ويحتاج إشراك األهل بشكل فعال في مساعي المعّلمين والمعّلمات إلى دعم جدي من إدارة المدرسة وتدخُّ
على مدار السنة الدراسية. وقد وفر كثير من األبحاث أدلة تبرهن أهمية مشاركة الوالدين في تعليم أطفالهم، مباشرة 

في المدرسة و/أو في المنزل.

وبالرغم من االقتناع بأهمية الشراكة مع األسر والمجتمع المحلي، يشير الواقع إلى فجوة كبيرة بين المدرسة والمجتمع 
المحلي وأحيانًا بينها وبين اأُلَسر أيضًا. وقد ترجع هذه الفجوة إلى أسباب كثيرة، منها انشغال األسرة أو عدم اهتمامها، 
والتعارض بين برنامج المدرسة وبرنامج اأُلَسر، فيصبح التواصل في اتجاه واحد. ومع ذلك، يمكن تخّطي هذه العوائق 

حين تبدأ المدرسة في إشراك اأُلَسر والمجتمع المحلي في تطوير وتهيئة البيئة الدامجة الشاملة الصديقة للتعّلم.

فبحسب ما جاء في كتيب الندوة الثالثة عشرة عبر اإلنترنت لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( حول مشاركة 
األهل والعائلة والمجتمع في التعليم الدامج، »ال تتوفر وصفات إليجاد ثقافة تعاون ومناخ مدرسي يفضيان إلى بيئة 

دامجة وشاملة في المدارس والمجتمع. فالتعاون هو نتيجة للديناميات االجتماعية والمؤسسية والشخصية التي تتميز 
بالتعقيد. ونظرًا إلى عدم توفر وصفات لمعالجة مثل هذه التعقيدات، فمن الضروري التفكير بشكل إبداعي وفهم الموارد 

م من حاالت مماثلة ناجحة«. والفرص والتحديات الموجودة في كل حالة، والتعلُّ

لكل هذه األسباب، تم تخصيص هذه الوحدة التدريبية بكاملها لهذا الموضوع وُسُبل دعم المعّلمين والمعّلمات وصانعي 
وصانعات السياسات والقرارات التعليمية، سواء على مستوى المدارس والمناطق، أو على المستوى الوطني، لتحقيق 

المزيد من الربط والتواصل والشراكة بين المدرسة واأُلَسر ومنظمات المجتمع المحلي والمجتمعات المحلية ككل.

أواًل. تعريف المجتمع المحلي

ُيشير مفهوم المجتمع المحلي، بشكل عام، إلى مجموعة من الناس يقيمون في مكان واحد، وتجمع بينهم عادات 
وتقاليد مشتركة وينخرطون معًا في أنشطة اجتماعية وثقافية واقتصادية وغيرها. ومن أمثلة المجتمع المحلي: القرية 

والمدينة الصغيرة والحارة الشعبية، إلخ.

C:\\Users\\918977\\Downloads\\Available at http:\\www.inclusive-education.org\\sites\\default\\files\\uploads\\booklets\\IE_Webinar_Booklet_13.pdf
C:\\Users\\918977\\Downloads\\Available at http:\\www.inclusive-education.org\\sites\\default\\files\\uploads\\booklets\\IE_Webinar_Booklet_13.pdf
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ويشمل المجتمع المحلي المقصود في سياق هذه الوحدة التدريبية أهل التالمذة أو أولياء األمور واألقرباء، والسكان 
المقيمين في جوار المدرسة وفي المنطقة الجغرافية المحيطة بها، وأصحاب المحال التجارية، والمشرفين/ات على ُدور 
العبادة، والموظفين/ات في القطاعين الخاص والحكومي. والمطلوب في هذا اإلطار تحفيز هذه الجهات على المشاركة 

مية. ر التعّلم لجميع األطفال أيًا كانت احتياجاتهم/هّن التعلُّ بشكل فعال في تهيئة البيئة الدامجة الشاملة التي ُتيسِّ

وتشكل البيئُة االجتماعية المحيطة المجتمَع المحلي في إدراك األطفال، ولها تأثير قوي ومباشر عليهم/هّن، وُتعتبر 
بمثابة مؤسسة تعليمية وثقافية افتراضية وتقليدية.

ثانيًا. مشاركة اأُلَسر والمجتمعات المحلية في
التعليم الدامج الشامل

أ. الوعي بحقوق األطفال ذوي وذوات اإلعاقة

لقد ثبت أن مواقف المجتمع تجاه تعليم األطفال ذوي وذوات اإلعاقة هي واحدة من أكبر العوائق التي تُحول دون 
م، أو تتمثل  الوصول إلى التعليم. فهذه المواقف تفترض عدم قدرة أو إمكانية األطفال ذوي وذوات اإلعاقة على التعلُّ

بالشعور بالخجل واإلحراج، أو المبالغة في الحماية، أو الخوف من الحالة الصحية التي تؤدي إلى اإلعاقة.

ولتغيير هذه المواقف، ينبغي ترسيخ مبدأ إدماج األطفال ذوي وذوات اإلعاقة إدماجًا كاماًل في كل أوجه الحياة 
كحق أساسي من حقوقهم/هّن، والعمل على ضمان التزام المجتمعات المحلية بإعمال حقوق هؤالء األطفال وُأَسرهم، 

وتوعيتها بالفوائد التي تعود على المجتمع بفضل التعليم الجامع الشامل. وقد طبقت دول عدة، لهذه الغاية، برامج 
مجتمعية حققت نتائج إيجابية متعددة من حيث تغيير المواقف، وزيادة الوعي بالفرص المتاحة، وربط األشخاص ذوي 

وذوات اإلعاقة وأسرهم/هّن بشبكات المجتمع، وتحديد األطفال ذوي وذوات اإلعاقة غير الملتحقين بالتعليم.

وإلحــداث مثــل هــذا التغيير، يمكــن أن تنظم المدارس، بالتعاون مــع المنظمات غير الحكوميــة المحلية والمنظمات 
المعنيــة باألشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة، برامــج توعية مجتمعية تركز على األطفال خارج المدرســة؛ وحمالت لحشــد 

المــوارد المجتمعيــة؛ وبرامــج لتعليــم الوالدين بغيــة تمكينهما من دعم أطفالهما ذوي وذوات اإلعاقة وتحســين الوعي 
مية. باحتياجاتهم/هــّن التعلُّ

ب.  مشاركة الوالدين في تعليم أطفالهما ذوي وذوات اإلعاقة

من الخطوات المطلوبة إلشراك أولياء األمور في تعليم أطفالهم ذوي وذوات اإلعاقة، دعوتهم/هّن إلى حضور اجتماعات 
م واألنشطة واإلجراءات الكفيلة  منتظمة مع إدارة المدرسة والمعّلمين والمعّلمات لمناقشة البرامج التعليمية وأهداف التعلُّ

بتحقيق هذه األهداف. وفي كثير من األحيان ُتستخدم خطط التعليم الفردية إلشراك األهل في العملية التعليمية.

ويتيح إشراك أولياء األمور في مثل هذه االجتماعات فرصة إبداء الرأي خالل عملية اتخاذ القرار بشأن قضايا متصلة 
بتعليم أبنائهم وبناتهم ذوي وذوات اإلعاقة، واالطالع على األنشطة الجارية في المدرسة، والحصول على معلومات 

حول أفضل الُسُبل لدعم هؤالء األبناء والبنات وحول الخدمات والفرص والشبكات المتوفرة في المجتمع األوسع 
لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة.

ولتعزيز الشراكة بين األهل والمدارس والتعاون على كافة المستويات، يجب أواًل تهيئة أجواء اجتماعية وتعليمية 
بة، تشعر خاللها اأُلَسر باالحترام والثقة والرغبة في االستماع إليها. ُمرحِّ
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ج. تعاون الجهات المعنية

يتطلب تعزيز أو تطوير التعليم الدامج الشامل لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة جهودًا مشتركة تتعاون في بذلها كل الجهات 
المعنية ومنها الوزارات، والمدارس ومعاهد التربية الخاصة، ومقدمو الخدمات المتخصصة، والمنظمات المعنية باألشخاص 

ذوي وذوات اإلعاقة، ومنظمات المجتمع المحلي، واألشخاص ذوو وذوات اإلعاقة واأُلَسر، وُدور العبادة، والنوادي 
والقيادات المحلية وغيرها من الجهات المعنية بالتنمية.

ع األدوار التي تؤديها معًا  ولكل مجتمع أو بلد مجموعة مختلفة من نقاط القوة والتحديات، وتوضح األمثلة التالية تنوُّ
الجهات المعنية: فمدارس التربية الخاصة يمكن أن تقدم الدعم للمدارس النظامية لتعليم األطفال ذوي وذوات اإلعاقة 

من خالل تدريب المعّلمين والمعّلمات وتقديم الخدمات المتنقلة؛ والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة 
والمنظمات غير الحكومية يمكنها توفير أنواع مختلفة من الدعم والمساندة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة ولأُلَسر؛ 

ومنظمات المجتمع المحلي واألندية المجتمعية يمكن أن تساعد في التغلب على تحديات الوصول إلى المدرسة مثل النقل، 
وتهيئة المرافق والبيئة المادية في المدرسة أو المنزل.

فعلى سبيل المثال، يجب أن تعمل وزارتا الصحة والتعليم معًا في بناء قدرة العاملين/ات في المجال الصحي بهدف 
تمكينهم/هّن من الكشف المبكر عن اإلعاقات، وكذلك توفير التوجيه والمساندة لأُلَسر، على المستويين الفردي والمجتمعي، 

في األمور الطبية والتأهيلية المرتبطة باإلعاقة.

د أوجه التعاون بين المدارس والجهات المعنية المختلفة على مستوى االلتزام المجتمعي بضمان التعليم الدامج  ويدل تعدُّ
الشامل للجميع والتغلب على الحواجز التي تعيق تحقيق ذلك.

د. االستفادة من ثقافة وتراث المجتمعات المحلية

يمكن مثاًل دمج القصص واألغاني التراثية في الدروس اللغوية، أو استعمال تقنيات تقليدية لزراعة نباتات محّلية، أو 
تربية الحيوانات في الدروس العلمية.

وعليه، فمن المؤكد أن حشد الموارد الالزمة لتحسين تعّلم كّل األطفال، وتحسين جودة التعليم في المدارس، وإحداث 
تغيير مستدام، هي أهداف ال تتحقق إال بالعمل معًا.

ثالثًا. أدوار ومسؤوليات المعّلمين والمعّلمات

 التواصــل مــع اأُلَســر لمعرفــة أّي نوع من التحديات تواجه األطفال خارج المدرســة، وكيــف يتابعون األطفال في 	 
المنــزل ومــدى قدرتهم علــى تعميم ما تعلموه فــي حياتهم اليومية؛

 إشــراك أفراد المجتمع وقياداته في جهود تطوير المدرســة كي تصبح دامجة شــاملة، وحشــد موارد المجتمع 	 
وتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنة من اإلمكانيــات المتاحة من أجل تحقيق التعليم الدامج الشــامل؛

 المســاعدة فــي تحقيــق انفتاح المدرســة واألطفال على المجتمعــات المحلية المحيطة، وباألخص من خالل تشــجيع 	 
األطفــال علــى االنخــراط في األنشــطة المحلية والتفاعل مــع المجتمع المحّلي كجزٍء من المنهج الدراســي من خالل 

رحــالت ميدانية أو أنشــطة تطويــر المجتمع المحلي؛

ب األطفال غير الملتحقين بالمدرســة ومعرفة أســباب عدم االلتحاق أو التســرب، وذلك بوســائل منها التواصل 	   تعقُّ
مــع الجمعيــات المحليــة والجهــات المعنية، ثم العمل على إلحاقهم/هــّن بالتعليم؛
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 دعوة اأُلَســر وأفراد المجتمع المحلي إلى المشــاركة في األنشــطة التي تنظمها المدرســة وبخاصة األنشــطة الصيفية، 	 
وأحيانًا دعوة الوالدين إلى المشــاركة في الصف إذا كانت سياســة المدرســة تســمح بذلك؛

 تطوير أفكار وأنشــطة مشــتركة مع األهل لتعميم مفهوم المدرســة الدامجة الشــاملة خارج المدرســة والعمل على 	 
بة في المجتمــع المحلي المحيط؛ تهيئــة بيئــة دامجة ومرحِّ

 اعتماد سياســة »الباب المفتوح« في المدرســة والصف حتى يشــعر اآلباء واألمهات أن باإلمكان المجيء إلى 	 
المدرســة والتحــدث مــع المعّلميــن والمعّلمات عن أّي مخاوف قد تكون لديهم بشــأن تعليــم الطفل/ة، وذلك بتحديد 

وقت كل أســبوع يمكن فيه اســتقبال الوالدين دون موعد.

رابعًا. أدوار ومسؤوليات أولياء األمور

أ. دور األسرة المباشرة

تقع على أولياء األمور بالدرجة األولى مسؤولية تحفيز أطفالهم على الذهاب إلى المدرسة وتوفير كل ما يلزم لذلك من 
دعم ومساندة وتشجيع. وفي هذا اإلطار، يمكن مثاًل أن يتطّوع األهل، أو أفراد آخرون في العائلة لمساعدة المعّلمين 

والمعّلمات في أنشطة الصف، مثل القراءة أو تحضير مواد التعّلم، أو في األنشطة المنظمة خارج الصف، مثل الرياضة 
والرحالت الميدانية، أو في تنظيم أنشطة خاصة مثل المهرجانات.

كما يمكن استضافة األهل في الصف للحديث عن عملهم وتقديم المعلومات عن عالم األعمال، وشرح كيف ساهم التعليم 
في تأسيس حياتهم المهنية. أما األهل غير المتعّلمين، فيمكن أن يتكلموا عن تاريخ المجتمع المحلي، أو يرووا القصص 

التقليدية، أو يشرحوا كيف ُتصنع المصنوعات اليدوية التراثية. ويجب أن تلتزم اأُلَسر بالمشاركة في اللقاءات المدرسية 
وأنشطة الصف الممّيزة، حيث يلتقون بالمعّلمين والمعّلمات ويّطلعون على المنهج الدراسي وكيفية المشاركة في األنشطة.

وفي هذا السياق، وضعت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( عدة نماذج لمشاركة األهل في 
دعم التعليم الدامج الشامل، ومنها العمل كنشطاء يتحركون بشكل جماعي للمطالبة والضغط من أجل اعتماد أنظمة 

م  وسياسات تعليمية أكثر شمواًل ودمجًا، وكمساهمين في تطبيق التعليم الدامج الشامل في األسرة ومساندة تعلُّ
األطفال وتنميتهم/هّن في المنزل، وكداعمين وداعمات أُلَسٍر أخرى وبخاصة تلك التي تعيش في بيئات فقيرة أو 

مجتمعات معزولة، وكمشاركين ومشاركات في حوكمة المدرسة وإدارتها، مما يساهم بشكل فعال في تطوير المدرسة.

ب.  دور األسرة خالل األزمات

يتعاظم دور األسرة خالل األزمات وحيث يصعب تقديم الخدمات التعليمية لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة. وقد ظهر 
ذلك جليًا خالل انتشار جائحة كوفيد-19 التي ُأغلقت بسببها غالبية المدارس واعتمد المعّلمون والمعّلمات التعليم عن 

ُبعد وقامت اأُلَسر بدور معّلمين بدالء ألبنائها.

ج. دور األسرة الممتدة

تتميز البيئات العربية بالروابط األسرية العميقة واألسر الممتدة التي تشكل أفضل شبكات الدعم األسري والمجتمعي ويمكن 
االستفادة منها في دعم األبناء والبنات ذوي وذوات اإلعاقة خالل مسار التعليم الدامج الشامل، من خالل تقديم مساندة 

مباشرة في العملية التعليمية داخل المنزل أو مشاركة األهل عبء تربيتهم/هّن وتنشئتهم/هّن االجتماعية.
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دور اأُلَسر والمجتمعات المحلية في تهيئة البيئة المالئمة للتعليم الدامج الشامل
الوحدة الثامنة

د. تدريب اأُلَسر

من الضروري في هذا اإلطار أن يقوم العاملون والعامالت في المدرسة أو المنظمات المتخصصة أو المنظمات المعنية 
باألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة أو الوزارة ذات الصلة، بتنظيم برامج لتدريب اأُلَسر، تغطي مجموعة من القضايا بما في 

م؛ وُنُهج وأساليب  بة أو المصاِحبة لإلعاقة ومدى تأثيرها على التعلُّ ذلك معلومات عن الحاالت والمشاكل الصحية المسبِّ
دعم الوصول إلى التعليم وتحقيق أقصى قدر من المشاركة؛ ومعلومات عن الخدمات والشبكات والموارد المتاحة؛ 
والمهارات في دعم األطفال ذوي وذوات اإلعاقة الستخدام التكنولوجيا المساِعدة ذات الصلة؛ وكيفية دعم اأُلَسر 

في اإلشراف على تأدية األبناء والبنات للواجبات المنزلية، والوصول إلى المعلومات والمهارات وبرامج إدارة وتعديل 
السلوك وطرق التواصل المختلفة مع األبناء والبنات.

خامسًا. أدوار ومسؤوليات المجتمعات والهيئات المحلية

ُتشكل المساهمات العملية التي يقّدمها األهل والمجتمعات المحلية عنصرًا أساسيًا في تطوير التعليم الدامج الشامل 
وتهيئة بيئة دامجة شاملة للجميع سواء داخل المدرسة أو خارجها. فالمساهمات المالية والعينية هي طرق ملموسة 

يستطيع من خاللها األهل وأفراد المجتمع المحلي ومؤسساته دعم تعّلم األطفال. فتحسين مرافق المدرسة يمكن 
تحقيقه مثاًل بتضافر جهود المنّظمات المجتمعية واأُلَسر ولجان إدارة المدرسة. وُتعتبر هذه المساهمات حيوية 

للمدارس، وال سيما تلك التي تتضمن مبانيها عوائق مادية تُحول دون دخول األطفال ذوي وذوات اإلعاقة الجسدية 
إليها، مثل الساللم ودورات المياه غير المراعية لالحتياجات الخاصة، حيث يمكن للمجتمع المحلي المساعدة على وضع 

منحدرات بداًل من الساللم، أو توسيع أو تشييد دورات مياه منفصلة في المدرسة.

أ. ُسُبل مشاركة المجتمع المحلي في تهيئة بيئة دامجة

 المشاركة في لقاءات التوعية واألنشطة التي تنظمها المدرسة للترويج وتحريك الموارد المجتمعية لدعم التعليم 	 
الدامج، وذلك بتحديد أوجه التعاون والمشاركة بحسب اإلمكانيات المتوفرة؛

 التبّرع بالمواّد التي تحتاج إليها المدرسة، أو المساعدة على إيجاد مساهمات مالية تفي باحتياجات المدرسة والصف؛	 

 البحث عن األطفال غير الملتحقين بالتعليم وتحفيز األسر إلرسال أبنائها أو بناتها إلى المدارس ومساندتها في ذلك، 	 
وعن األطفال الذين تسربوا من التعليم لمساعدتهم/هّن على إكمال التعليم؛

 بذل ما يمكن من جهود إلبقاء المدارس آمنًة ونظيفة؛	 

 مساعدة المدرسة على تنظيم يوم مدرسي مفتوح، ُيدعى إليه األهل، وأفراد المجتمع المحلي، ومسؤولو ومسؤوالت 	 
اإلدارات المحلية، لمشاهدة عرض يقدم فيه األطفال أعمااًل تبين قدراتهم/هّن ومهاراتهم/هّن ومواهبهم/هّن 

وإنجازاتهم/هّن، ويعرض فيه المعّلمون والمعّلمات مهاراتهم/هّن التعليمية الجديدة؛

 قيام المتخّرجين/ات الناجحين/ات وأفراد المجتمع المحلي بدور القدوة، ال سيما أولئك الذين من خلفيات وقدرات 	 
متنّوعة أو من ذوي وذوات اإلعاقة، عبر تنظيم لقاءات سنوية أو نصف سنوية مع التالمذة في ما قد يسمى “يوم 
المهنة”، تعرض فيها تلك الشخصيات الناجحة تجربتها وتتحدث عن المهن التي اختارتها وُسُبل الدراسة وكيفية 

االستعداد لهذه المهن؛
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 المشاركة الفعالة من خالل انتداب ممثلين/ات للمجتمع المحلي في لجان الدمج المدرسية، وفي وضع خطط لتطوير 	 
المدارس إلى مدارس دامجة وإزالة العراقيل التي تُحول دون تحقيق ذلك.

تدريب   

في سياق المدرسة التي تعمل أو تعملين فيها والمجتمع المحلي المحيط، ُيرجى طرح التساؤالت التالية وتدوين 
اإلجابات، ثم محاولة تطوير خطة عمل استنادًا إلى اإلجابات لتنفيذ ما ُقِدم من إرشادات في هذه الوحدة التدريبية:

1. كيف يمكن للمجتمعاُت المحّلية أن تدعم البيئَة الدامجة الشاملة في مدرستك؟

2. ما هي الطرق التي يمكن أن ينتهجها المجتمع المحّلي المحيط لدعم البيئة الدامجة الشاملة في المدرسة وضمان 
استمراريتها أو المساهمة في توفيرها؟

3. َمن هم أعضاء المجتمع المحّلي الذين يمكنهم/هّن قيادة جهود تطوير البيئة الدامجة في المدرسة وضمان 
استمراريتها؟

4. بصفتنا معّلمين ومعّلمات، ما هي أدوارنا ومسؤولياتنا في العمل مع األهل وأفراد المجتمع المحّلي إلشراكهم/هّن في 
تطوير التعليم الدامج الشامل ودعمه؟

ب.  حشد الدعم من المجتمع المحلي بشأن التعليم الدامج الشامل عبر التواصل واإلعالم

باإلضافة إلى تواصل المعّلمين والمعّلمات وإدارة المدرسة ولجنة الدمج المدرسي مع اأُلَسر، يمكن أن يحقق توطيد 
التواصل مع مكونات المجتمع المحلي وأفراده أثرًا كبيرًا في دعم التعليم الدامج الشامل. وفي ما يلي بعض الطرق التي 

يمكن انتهاجها لهذه الغاية:

 إعداد مطبوعات أو رسائل إخبارية للنشر، ودعوة الصحافيين والصحافيات إلى زيارة المدرسة، وتشجيع اإلعالم 	 
المحّلي على الكتابة عن حق التعليم للجميع في إطار تعليم دامج شامل وعن أهمية تهيئة بيئة دامجة شاملة للجميع 

سواء داخل المدرسة أو خارجها، وعن خّطة المدرسة لتوفير التعليم الجيد لكّل األطفال وباألخص األطفال ذوي 
وذوات االعاقة؛

 عقد لقاءات مع أفراد أو مجموعات المجتمع المحّلي، وهي من أهم اآلليات التي يمكن اعتمادها ألنها تتيح التواصل 	 
المباشر، وقد يكون ذلك في األنشطة الملحقة بُدور العبادة، أو تجمعات الشباب االجتماعية والرياضية، المستفيدة من 

الخدمات المجتمعية للجمعيات والمؤسسات المحلية، وغيرها، وذلك لعرض طرق العمل التي تنتهجها المدرسة في 
التعليم الدامج الشامل وضمان حق التعليم للجميع والتوجه بشكل خاص إلى اأُلَسر التي لم يلتحق أطفالها بالمدرسة، 

فهذه اللقاءات توفر الفرصة لإلصغاء إلى مخاوف األهل وأسئلتهم واإلجابة عليها، واالستماع إلى أفكارهم حول 
كيفية تحسين نوعية التعليم في المدرسة وإشراكهم في جهود الدمج؛

 تنظيم حمالت إعالمية في اإلذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل االجتماعي عن أهمية التعليم الدامج الشامل وطرق 	 
تطبيقه، ودعوة الجميع إلى المشاركة، كٌل بحسب اإلمكانيات والرغبة، والوصول عن طريق هذه الحمالت إلى ُأَسر 

األطفال غير الملتحقين/ات بالتعليم إلقناع األهل بضرورة إدخال األطفال إلى المدرسة؛

 تشجيع ودعم أولياء األمور للقيام بدور توعوي في المجتمع المحلي عبر إخبار المحيطين بهم بأن المدرسة أصبحت 	 
دامجة شاملة؛
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دور اأُلَسر والمجتمعات المحلية في تهيئة البيئة المالئمة للتعليم الدامج الشامل
الوحدة الثامنة

 التواصل المباشر مع مقدمي/ات الخدمات المتخصصة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة لالتفاق على آليات الدعم 	 
والمساندة واإلحالة إذا لزم األمر؛

 التواصل مع مسؤولي/ات الخدمات االجتماعية المحلية لحثهم/هّن على المساهمة في دعم األطفال ذوي وذوات 	 
اإلعاقة وأسرهم/هّن، وتوفير الخدمات االجتماعية الالزمة لحماية حقوق األطفال؛

 التواصل مع المدارس األخرى، ففي بعض البلدان، تعمل أكثر من مدرسة معًا لتبادل الدعم، فيتشارك المعّلمون 	 
والمعّلمات األفكار حول طرق تعليمية جديدة أو طرق إشراك أفراد المجتمع المحلي في الصفوف، وُتعقد ورش عمل 

وتدريب مشتركة للمعّلمين والمعّلمات مما يخفض التكلفة ويعظم االستفادة، وتنَظم مناسبات وأنشطة مشتركة 
تجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع المحلي، كما تنَظم رحالت ميدانية يستطيع فيها األطفال التعّلم من مجتمعات 

محّلية أخرى غير مجتمعهم/هّن المحّلي.

سادسًا. الرسائل األساسية الُمستخَلصة

 ُيعدُّ إشراك أولياء األمور والمجتمع المحلي مبدًأ هامًا من مبادئ التعليم الدامج الشامل، داخل الفصل الدراسي وخارجه؛	 

 تؤثر العالقة اإليجابية بين أولياء األمور والمدارس على توجهات األطفال ومواقفهم/هّن وإنجازاتهم/هّن في التعليم؛	 

 يمكــن للعائــالت ومنظمــات المجتمــع المدنــي القيــام بــدوٍر مهــٍم في عمليــة تطوير إطار قانونــي وسياســي للتعليم 	 
الدامج الشــامل؛

 ليــس األطفــال ذوو وذوات اإلعاقــة المســتفيدين الوحيدين من مزايا المشــاركة المجتمعية، بل يســتفيد منها أيضًا 	 
أوليــاء األمور وزمالء وزميــالت الفصل، والمعّلمون والمعّلمات والمدرســة ككل؛

 يمكن أن تتخذ مشــاركة اأُلَســر والمجتمع المحلي أشــكااًل عّدة، من التأثير في السياســات إلى المســاعدة في مهام 	 
محددة على مســتوى المدرسة.

دور اأُلَسر والمجتمعات المحلية في تهيئة البيئة المالئمة للتعليم الدامج الشامل
الوحدة الثامنة
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