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زفبظب عهٗ زمٕق انًكفٕفٍٛ
نغخ ثشاٚم ف ٙيطبعى ثٛشٔد

الئحة الطعام بلغة برايل في

مقهى ( الجزيرة نت )

نقوال طعمة-بيروت
ثذأد يجبدسح اعزًبد انهٕائر انًطجٕعخ ثطشٚمخ "ثشاٚم" راد انسشٔف انُبفشح انًخصصخ نهًكفٕف ٍٛرشك طشٚمٓب فٙ
يمبْٔ ٙيطبعى ثٙسٔد نهًسبًْخ ف ٙديح ْزِ انششٚسخ يٍ رٔ٘ االززٛبخبد انخبصخ ف ٙانسٛبح االخزًبعٛخ انعبيخ
دٌٔ يُغصبد.
ٔرأرْ ٙزِ انًجبدسح ف ٙإطبس رشدٛع انًكفٕف ٍٛعهٗ اسرٛبد ْزِ األيبكٍ ٔاألخز ثع ٍٛاالعزجبس عذو لذسرٓى عهٗ يعشفخ
نٕائر انًأكٕالد أٔ انًششٔثبد ٔأسعبسْب فضال عٍ أٌ خذيخ انكفٛف ف ٙاأليبكٍ انعبيخ رسزذع ٙإخشاءاد خبصخ،
ٔإسشبداد ال ٚزطهجٓب انجصٛش .
الفكرة
اَطهمذ انًجبدسح يٍ أفكبس انفزبح انكفٛفخ فبطًخ يسبنخ ٙانز ٙفمذد ثصشْب ف ٙانثبيُخ يٍ عًشْبٔ ،نى ٚسزطع األطجبء
إَمبرْب.

ٔف ٙزذٚث نهدزٚشح َذ لبنذ فبطًخ  -انز ٙرعًم ف ٙيشكز خذيبد انًدزًع
ثبندبيعخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد عهٗ رُسٛك َشبطبد نهًكفٕف -ٍٛإٌ يجبدسح
ٔضع نٕائر انطعبو ثهغخ ثشاٚم رعذ زال نهًصبعت انزٕٚ ٙاخٓٓب انكفٛف فٙ
انزْبة إنٗ انًطبعى أٔ انًمبْٔ ،ٙيعبَبرّ ف ٙانطهت يٍ انزثبئٍ لشاءح نٕائر
انًششٔثبد أٔ انًأكٕالد انز ٙرضى الئسخ طٕٚهخ.
ٔأٔضسذ أَٓب ف ٙانجذاٚخ طشزذ فكشح اعزًبد نغخ ثشاٚم ف ٙاأليبكٍ انعبيخ
عهٗ سئٛس يشكز االنززاو انًذَ ٙف ٙاندبيعخ انذكزٕس يُٛش انجسبط فأثذٖ
ردبٔثب غٛش يزٕلع ،يُْٕخ ثأٌ انكفٛف سٛشعش ثبنشغجخ ثبسرٛبد األيبكٍ انزٙ
رٕفش نّ خذيبرٓب ثهغخ ثشاٚم.

مبسوط :من أهداف المركز التواصل مع
القضايا المجتمعية ( الجزيرة نت)

تدريب العاملين
ٔأفبدد ثأٌ انعًم ٚزشكز أٚضب عهٗ رذسٚت انعبيه ٍٛف ٙانًمبْٔ ٙانًطبعى عهٗ كٛفٛخ انزعبيم يع انكفٛف ٔانطشٚمخ
انًثهٗ نخذيزّ ،يُْٕخ ثأٌ يشكز االنززاو انًذَ ٙثبندبيعخ األيٛشكٛخ ٕٚفش نهًمبْٔ ٙانًطبعى انشاغجخ ثبنًشبسكخ نٕائر
انًأكٕالد ٔانًششٔثبد يطجٕعخ ثهغخ ثشاٚم إضبفخ إنٗ رذسٚت انعبيه.ٍٛ
ٔششذ و َٛش يجسٕط يذٚش يشكز االنززاو انًذَ ٙف ٙخذيخ انًدزًع ف ٙزذٚثّ نهدزٚشح َذ أٌ " يٍ أْذاف انًشكز
انزٕاصم يع انمضبٚب انًدزًعٛخ ثبنزٕاصم يع اندًعٛبد انز ٙرزعبطٗ يع انسبخبد انخبصخ ".
ٔأٔضر أٌ اندبيعخ األيٛشكٛخ -اَطاللب يٍ يششٔع "ثٛئخ دايدخ ف ٙنجُبٌ"-
أخزد عهٗ عبرمٓب رذسٚت خًسخ يٕظفٓٚ ٍٛزًٌٕ ثبززٛبخبد خبصخ
يخزهفخ يُٓب إعبلبد ثصشٚخ ٔجسذٚخ ٔيُٓب يششٔع الئسخ ثشاٚم ف ٙانًطعى.
ٔلبل " سُذعٕ خًعٛخ انًطبعى نالْزًبو ثٓزا انًششٔع يع انسشص عهٗ
رذسٚت انًٕظف ٍٛعهٗ كٛفٛخ انزعبيم يع انًكفٕف ٍٛنزصجر انًمبْٔ ٙانًطبعى
يشاكز طجٛعٛخ نٓى”.
دمج المكفوفين
ٔلذو سئٛس "خًعٛخ انشجٛجخ نهًكفٕف "ٍٛعبيش يكبسو -عضٕ يشبسن فٙ
ثبدسح ثشاٚم ف ٙاأليبكٍ انعبيخ -نًسخ عٍ اندًعٛخ انز ٙرأسسذ 1988
ٔرشكٛزْب عهٗ انًكفٕفٔ ٍٛانعًم عهٗ أٌ ٚكٌٕ انًدزًع ٔيؤسسبرّ عُصشا يسبًْب ف ٙديح انكفٛف ف ٙانسٛبح
االخزًبعٛخ.

تدريب تالمذة على قراءة برايل في جمعية
الشبيبة للمكفوفين ( الجزيرة نت)

ٔأضبف " نٛس ُْبن دساسبد ٔإزصبءاد يسذدح نعذد انًكفٕف ٍٛف ٙنجُبٌٔ ،نكٍ ُْبن دساسخ رمشٚجٛخ رمذس عذدْى
ثـ ."8000
يٍ خبَجٓب لبنذ ربال فزع  -يذٚشح أزذ انًمبْ ٙف ٙيُطمخ انسًشا انز٘ ٚعزًذ خذيخ ثشاٚم -إٌ انكفٛف ٚخدم يٍ
االخزالط ثبنًدزًع ٔانطهت يٍ اٜخشٚٔ ،ٍٚشعش ثأَّ عتء عهٗ سٕأِ ،ثبنزبنٚ ٙسدى عٍ اسرٛبد األيبكٍ انعبيخ،
ٔرًُذ أٌ رشدع يجبدسح ٔضع نٕائر انخذيبد ثهغخ ثشاٚم انًكفٕف ٍٛعهٗ اسرٛبد انًمبْٔ ٙانًطبعى ٔانًشبسكخ أكثش
ف ٙانسٛبح انعبيخ .

