Learning Disabilities
ARABIC

مقدمة إلى
إعاقات التعلم

ما هي إعاقة التعلم؟

إذا كان طفلك يعاني في المدرسة وكنت غير متأكد من السبب ،فقد يكون السبب وراء ذلك إعاقة تعلم .فكر في اإلعاقة باعتبارها فجوة بين ما
كنت تتوقعه من طفلك وما يمكنه القيام به في الواقع .تؤثر إعاقات التعلم ُ -تعرف أحيا ًنا باسم اإلعاقات غير المرئية  -على كيفية عمل المخ لدى
الشخص  -كيف يقوم بمعالجة المعلومات في مجاالت مثل القراءة والكتابة والرياضيات.

المعالجة

المعالجة هي ما يفعله المخ بالمعلومات ،حيث إنه:
• يستقبل
• يخزن
• يعالج
• يستجيب ويوصل ما يدخل إليه
االختالفات في المعالجة يمكن أن تؤثر على إحدى المهام أو بعضها أو كلها .إن وجود أكثر
من نوع واحد من صعوبات المعالجة يعد أمرً ا شائعًا .هذه بعض المهام التي يمكن أن تتأثر
بإعاقة التعلم:
• صعوبة في تعلم الحروف األبجدية وتنظيم الكلمات كتابةً
• الخلط بين رموز الرياضيات
• أخطاء في القراءة الجهرية
• إساءة قراءة األرقام
• عدم فهم ما يُقرأ
• نسيان األصوات التي تصنعها الحروف

تحدث الصعوبات الشائعة في:

• القراءة (عسر القراءة)
• الكتابة (عسر الكتابة)
• عمليات الرياضيات (عسر الحساب)

اإلعاقات "متزامنة الحدوث"

• االستنتاج
• االستماع
• التحدث

قد يكون لدى طفلك مجموعة من مشاكل التعلم .واإلعاقات المذكورة أدناه ال تسمى إعاقات
تعلم ،لكنها أيضًا تؤثر على تعلم الطفل .قد يكون لدى الطفل واحد أو أكثر من هذه المشاكل
جنبًا إلى جنب مع إعاقة التعلم.
• المعالجة السمعية
• المعالجة البصرية
• إعاقات التعلم غير اللفظية
• مشاكل في التخطيط والتنظيم
• قصور االنتباه وفرط الحركة

(716) 332-4170
info@parentnetworkwny.org
www.parentnetworkwny.org

?

هل
تعلم؟

يمكن تعليم طفلك طر ًقا لاللتفاف حول إعاقة التعلم
ليحقق إنجازات عالية .تعرف على المزيد عن
إعاقة التعلم ،بدءًا من الموارد المذكورة أدناه،
وتقديم الدعم اإليجابي في المنزل والتواصل مع
معلمي طفلك.
 2.4مليون طالب تم تشخيصهم بإعاقة التعلم
ويتلقون خدمات التعليم الخاص.
اإلعاقة الذهنية والتوحد والصمم والعمى
واالضطرابات السلوكية واضطراب قصور االنتباه
أو اضطرابات قصور االنتباه وفرط الحركة ال تعد
إعاقات تعلم .ومع ذلك ،فكثيرً ا ما يتم الخلط بين هذه
الحاالت وإعاقات التعلم.
 ٪67من طالب المصابين بإعاقات التعلم
يتخرجون من المدرسة الثانوية ويحصلون
على الدبلوم مقابل تخرج  ٪74من الطالب من
عموم السكان.

المراجع والمعلومات مقدمة بواسطة:
ldaamerica.org- www.ncld.orgldonline.orgnichcy.orgpbs.orgقم بزيارة parentnetworkwny.org
للحصول على مزيد من المعلومات.

@ParentNetwork
@PNWNY

