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 آداب التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

 بال تمييز أن يعاملهم الناس  يرغب األشخاص ذوو اإلعاقة

 . وأداء أدوارهم بتلقائيةاألندماج في المجتمع حتى يسهل عليهم 
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 شخصتجنب التحديق أو إظهار أي رد فعل عند رؤية أي •

 .؛ وذلك لتجنب إحراجهذوي االحتياجات الخاصةمن  

 .تجنب إظهار مشاعر الشفقة أو الرهبة عند التعامل معهم •

 آداب التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة
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 .وبشكل طبيعي  ابتسامةوابدأ التعامل بلطف •

أصحاب تجنّب استخدام لفظ معاق بل هم •

 .ذوي االحتياجات الخاصة الهمم

  أيًّا كان نوعها اإلعاقةالبعد في الحديث عن •

 آداب التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة
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 إلى حاجتهم حال في الخاصة االحتياجات ذويسؤال 

 .علمهم دون  بالمساعدة المبادرة وتجنب ،المساعدة

 آداب التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة
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  عند الحديث معه إتاحة الفرصة الكافية له للحديث•

 . التلعثممثل صاحب إعاقة في النطق لو كان خاصة 

 مباشرةالتتعامل معه من خالل وسيط واجعل التعامل معه •

 .لتمنحه ثقة بنفسه وثقة بأن المجتمع يقبله 
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 بذراعكاجعله يمسك عند اإلعاقة البصرية •

 .يدهمساعدة لالرشاد والتمسك احتاج في حال  

 الخاصةذوي االحتياجات يجب لفت انتباه •

 .بداية التحدث أوعند المغادرةمع لمس اليد سواء عند الصوت وليكن برفع  

 .لو أكثر من شخصبالمكان   المتواجدينأسماء ذكر •

 في حالة اإلعاقة البصرية
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للسالم، لفت االنتباه يكون بمد اليد وليكن  في حالة اإلعاقة السمعية  

.والتحّدث ببطء، وبحركات واضحة للشفاة ليستطيع الفهمإليه النظر ثم   

 اإلعاقة السمعية 
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 اإلعاقة الحركية 

 يفضل أن تحدث الشخص وأنت جالسعند اإلعاقة الحركية •

 .من عدمها ، وتجنّب اإللحاح قبول المساعدة اترك له حرية االختيار في •
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 .مواهبهمعلى إظهار تشجيعهم التعّرف على نقاط القوة لديهم، ثم •

في حال احتاج أحدهم مساعدةً في حل الواجبات المساعدة تقديم •

 .المدرسيّة
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