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   :الكتاب ھذا ستعمل تيفَك

ًأوال 4إلى  1من  فصولال ِقراءة حاول، الكتاب هذا ستعمل تعندما  معلومات الفصول هذهفي . َّ
َُّثم  ،8 إلى 5من  فصولال إلىّتوجه  ّثم. ّتعلم يأن طفلكمساعدة  يةَكيفحول  مهمة دةِمساع

َلمساعدة نشاطاتعلى  أمثلة إليجاد ،11و 10 ينلفصال َ َ  حتويت. جديدة مهارات ّتعلم يأن طفلك ُ
َلمساعدة معلوماتعلى  الكتاب هذا ّبقية َ َ َلمساعدةو ، البعضبعضهم مْعَدفي  الرعاية مقدمي ُ َ َ ُ 

 كف ومشاكل كف البصرعن  كمعرفت َدةَزياول ،ًيتعاونا معاو اآلخر من أحدهما اّتعلم يالوالدين أن
  . البصر
   :الصور حول

ِكتبقد  الكتاب هذاَّحيث أن  العاجزين  باألطفال ونّهتم ينالذي العالم حولألجل مختلف الناس  ُ
ّأشخاصا من شتى  الرسوم ّبينُت، ًبصريا ّنتمنى. الثقافاتً ّتذكرأن  َ  في الناسَّأن بهذه الرسوم  كُ
  . االتي تواجهه التحديات نفس ُيواجهون العالم أنحاء جميع
  

   :الكتاب ھذا في ناھاستعملالتي ا اللغةعن  ُمالحظة

ُ كتب األطفال المكفوفين يةأكثر ّتحدثت  َوتستعملا، ًأوالدًجميعا  كما لو كانوا األطفال عنُ
َُّ، ثم ِالنساء من ّرجال أهميعتبر ال المجتمع ألنهذا  ْحدثي. طفل ّأي إلى لإلشارة "هو"الضمير 

َال تهمل ال الحقيقة، في. ِلغتنا من ًجزءاعتقاد االصار هذا  في  -َبل تنلن  ِلغتنا،في  فقط بناتُ
ْيمكن َأن. اًأيض ّأقل وعناية اًاهتمام -أغلب األحيان ِ ْ  رعايةالو غذاء أقل من الاًقدرهذا  ّتضمن يُ

 عالم التعبير عن -على قدر استطاعتنا- َحاولنالذا . كف البصرمن أسباب  هماكالو — صحيةال
" هو"ّضميري الغائب المذكر  عمالاستب اواةمس أكثر

ًونظرا . األطفال إلى إلشارةعند ا "هي"والمؤنث 
 ،على الدوام "هي أو هو"لصعوبة استعمال صيغة 

ْبعض في "هو"ل اّفضلنا استعم  في "هي"و الفصول َ
  . اآلخرالبعض 

وقد زدنا على ذلك في الترجمة العربية استعمال 
لسواء عند مخاطبة ضمير المذكر والمؤنث على ا

َّالوالدين، وذلك إيمانا منا بأن رعاية األطفال ليست  ً
مسؤولية األم وحدها، كما هو معهود في مجتمعنا 

لذلك حرصنا على . ًالشرقي، بل مسؤولية الوالدين معا
 الوالدين تارة بصيغة المذكر وتارة بصيغة َالِمخاطبة ك
  . المؤنث

ْتذكر ّكل :ّ   . َودعمنا َّحبنا ّتحقونَويس حتاجون ياألطفال ُ


