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أ
آ
الشارة للباء والمهات
تعليم لغة إ
هل يعتمد طفلك عىل لغة اإلشارة يف تواصله مع اآلخرين؟ إذا ً ميكنك
املشاركة يف تعليم لغة اإلشارة لبعض اآلباء واألمهات ،ويُس ّمى أيضاً (توف/
.)TUFF
تتو ّجه (توف )TUFF/أيضاً إىل من يحمل حق حضانة الطفل أو إىل ُمساكِن
أحد والدي الطفل أو حاميل حق حضانته مثالً.
تتألف (توف )TUFF/من دورات يف مستويات مختلفة :أساسية ومتابعة
ومع ّمقة .وميكنك أن تحصل عىل ما مجموعه  240ساعة من التعليم .يهدف
هذا التعليم إىل جعل أولياء األمور قادرين عىل استخدام لغة اإلشارة يف تواصلهم
اليومي مع طفلهم .ينظّم هذا التعليم خمس جهات منظّمة يف أماكن مختلفة
يف السويد.

ترتيبات مختلفة
إن املضمون هو ذاته برصف النظر عن الجهة املنظّمة ،ولكن طريقة إعداد
التعليم تختلف من جهة ألخرى .ويرتاوح ذلك ما بني دورة مسائية لبضع ساعات
مرة واحدة باألسبوع وأن تشارك األرسة كلها يف أسبوع تخييمي كامل.
وبوصفك أباً أو أماً ،ميكنك أن تدرس (توف )TUFF/لدى إحدى الجهات
التعليمية التي توفّر الرتتيبات التي تتناسب مع احتياجاتك .كام ميكنك أن تتنقّل
من جهة تعليمية إىل أخرى خالل فرتة  240ساعة املخصصة لك.

• •تستطيع التمييز بني البُـنى اللغوية وأن تتبع األعراف اللغوية املتداولة يف
لغة اإلشارة السويدية
• •تثق مبهاراتك اللغوية وتجرؤ عىل استخدام لغة اإلشارة يف األوضاع اليومية
مع أشخاص يستخدمون لغة اإلشارة

المسبقة
شرط المعارف ُ

مجاني
تعليم ّ

قبل قبولك يف (توف ،)TUFF/يجب أن تكون لديك معارف ُمسبقة يف
لغة اإلشارة .وتحصل عىل هذه املعارف من خالل املشاركة يف دورة متهيدية يف
اتصل بجهة الرعاية
لغة اإلشارة السويدية عن طريق التنظيم النيايب ملحافظتكْ .
السمعية يف التنظيم النيايب للمحافظة يف مكان سكنك.

أهداف التعليم
يهدف التعليم إىل أن:
• •تفهم لغة اإلشارة اليومية
• •تستطيع استخدام لغة اإلشارة يف الوصف والتح ّدث
• •تستطيع التح ّدث مع طفلك حول األمور اليومية وأن تكون لديك مقدرة
معينة يف موامئة لغتك حسب الوضع

ال تدفع أي تكلفة عن التعليم أو السكن أو مالحظة الطفل ،لكن األرسة
تتحمل تكاليف الطعام .وميكنك أن تحصل عىل تعويض يف حال فقدان مدخولك
من العمل وتعويض نفقات السفر من اللجنة املركزية للدعم الدرايس.

المزيد من المعلومات واالنتساب
ميكنك أن تقرأ يف موقعنا اإللكرتوين املزيد عن أماكن دراسة (توف،)TUFF/
وعن الرتتيبات املختلفة للتعليم ،واإلمكانيات املتوفرة ملالحظة األطفال ،وغري
ذلك.
ً
ميكنك
مبنسق (توف )TUFF /عن طريق الربيد اإللكرتوين:
تتصل
أن
ا
أيض
ّ
 statsbidragsavdelningen@spsm.seأو رقم الهاتف.473-010 50 00 :
تجد طلب االنتساب لدى جهة التعليم التي تختارها .وتجد يف موقعنا
اإللكرتوين روابط لتلك الجهات.www.spsm.se/tuff .
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الدارة المدرسية المعنية ت
بال�بية الخاصة ( )SPSMمن
تعمل إ
أ
أجل أن يحصل الطفال والشباب والكبار عىل الظروف المهيئة لتحقيق
أ
الهداف من التعليم ،برصف النظر عن المقدرة الوظيفية .ونفعل
ذلك من خالل الدعم ت
ال�بوي الخاص ،والتعليم ف ي� المدارس الخاصة،
نقدمه من
المتاحة ،والمخصصات الحكومية .وما ّ
والوسائل التعليمية ُ
تقدمه البلديات والمدارس من موارد .اقرأ المزيد عىل
تكمل ما ّ
كفاءات ّ
ن
ت
و�.www.spsm.se :
موقعنا إ
اللك� ي
ت
الدارة المدرسية المعنية بال�بية الخاصة ()SPSM
تقدم إ
ّ
ت
الدارة
هذه
تقوم
كما
(توف.)TUFF/
تعليم
ّم
ظ
تن
ال�
للجهات
معونات
إ
ي
ين
للمعلم�.
بتقييم التعليم وتنظيم اللقاءات

الشارة؟
ما هي لغة إ
لغة اإلشارة السويدية هي لغة مكتملة ولها قواعدها الخاصة بها .وهي
لغة مرئية وتُد َرك عن طريق النظر .تستخدم لغة اإلشارة اليدين والوجه والجزء
األعىل من الجسم .وبرغم أن الصوت ال يُستخدم ،فإن لحركات الفم أهمية بالغة
جدا ً .أما اإلشارات ذات الصلة بالقواعد فيتم نقلها عن طريق تعبريات الوجه أو
وضع الجسم أو اتجاه النظرات.
يف السويد يوجد حوايل  30.000شخص أص ّم أو يعاين من ضعف يف السمع
يتواصلون عن طريق لغة اإلشارة السويدية.

www.spsm.se
يمكنك االتصال بنا عىل الرقم010-374 05 00 :

Södra regionen
Neptuniplan 7
211 18 Malmö
E-post: sodra@spsm.se
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Västra regionen
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
E-post: vastra@spsm.se

Mellersta regionen
Box 6074
700 06 Örebro
E-post: mellersta@spsm.se

Östra regionen
Box 12161
102 26 Stockholm
E-post: ostra@spsm.se

Norra regionen
Box 1100
871 29 Härnösand
E-post: norra@spsm.se
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