ﻋﺳر اﻟﻘراءة (اﻟديﺳليكﺳيا :ﻋمى اﻟكلمات)
ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ ھذا؟
أن يﻌاﻧﻲ اﻹﻧﺳان من ﻋﺳر اﻟﻘراءة ,يﻌﻧﻲ أﻧﮫ من اﻟﺻﻌب ﻋليﮫ اﻟﻘراءة و اﻟكﺗاﺑﺔ .و ھذا ﻗد يﻌﻧﻲ أﻧﮫ من اﻟﺻﻌب ﻋليﮫ)ا(:

* أن يرﺑط اﻟﺤﺮوف بﺎﻷﺻﻮات
* أن يﮭﺟﻲء
* أن يﻘرأ كلمات ﺟديدة
* أن يﺗﻌلم كلمات ﺟديدة
* أن يﺟد اﻟكلمات اﻟﺗﻲ أ ً
ﺻﻼ يﻌرﻓﮭا إذا كاﻧت ﻓﻲ ﻧَص
* أن يﻔﮭم مﻌﻧى اﻻﺷياء اﻟﺗﻲ يﻘرأھا
* أن يﺗذكر اﻷﺷياء اﻟﺗﻲ يﻘرأھا
إﻧﮫ من اﻟﺻﻌب أن يﻌاﻧﻲ اﻟمرء من ﻋﺳر اﻟﻘراءة ,ﻷن اﻻﻧﺳان مﺣاط ﺑاﻟلﻐﺔ اﻟمكﺗوﺑﺔ ﻓﻲ كل اﻟﺣاﻻت  ,ﻓﻲ اﻟﻌمل و ﻓﻲ اﻟﺣياة
اﻟﺧاﺻﺔ ,ﻓكلّﻧا ﻧﺣﺗاج إﻟى اﺳﺗﻌمال اﻟﻘراءة و اﻟكﺗاﺑﺔ ﻟلﺗﻌامل مﻊ ﺣياﺗﻧا اﻟيوميﺔ.
إن ﻋﺳر اﻟﻘراءة مﺷكلﺔ وراﺛيﺔ .ﻓﺈذا كﻧت ﺗواﺟﮫ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة و اﻟكﺗاﺑﺔ ,ﻓرﺑما يكون اﺣد واﻟديك يﻌاﻧﻲ من ﻧﻔس اﻟمﺷكلﺔ .ﻻ أﺣد يﻌرف
ﻋدد اﻟﻧاس اﻟذين يﻌاﻧون من ﻋﺳر اﻟﻘراءة ,ﻟكن يُﺗوّﻗﻊ أن ﺗﺻل اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋاﻟمياً إﻟى  .%10ھﻧاك اﻟكﺛير من اﻷﺷﺧاص اﻟمﻌروﻓين كاﻧوا يﻌاﻧوا
من ﻋﺳر اﻟﻘراءة ,كاﻟمﻼكم مﺣمد ﻋلﻲ كﻼي و اﻟرﺳام ﺑاﺑلو ﺑيكاﺳو و اﻟموﺳيﻘار ﺟون مﻧون و اﺧﺻاﺋﻲ ﺗكﻧوﻟوﺟيا اﻟمﻌلومات ﺳﺗيف ﺟﺑس.

ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة؟
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﯿﻼﻧﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺴﺮ اﻟﻘﺮاءة أم ﻻ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﯾﺪة  ،ﻓﺄﻧﻚ ﺗﺮﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎ ًء ﯾﻤﻜﻦ أن
ﺗﺸﺒﮫ ﻋﺳر اﻟﻘراءة .وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺮﺷﺪ ﻋﺳر اﻟﻘراءة ﻟﺪﯾﻨﺎ أن ﯾﺨﺘﺒﺮك وﯾﻌﺮف ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﻛﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﺳﺒﺒﮭﺎ ﻋﺴﺮ اﻟﻘﺮاءة أم ﻻ .إن ﻣﺪة
اﻻﺧﺘﺒﺎرھﻲ  1.5ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺠﺎﻧﻲ .ﻟﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ,وﻟﻜﻨﻚ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ دﻋﻮة إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﯾﺎم  ،ﺣﯿﺚ
ﯾﺨﺒﺮك اﻟمﺮشد ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﺳﻨﻄﻠﺐ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎ ً ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر.

اﻟـﺗـﻌـﻠـﯾـم
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ ان ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﺴﺮ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﻠﻐﺔ .ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻋﺪد ﺻﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ  ,ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ طﻼب.
إذا كﻧت ﺗﻌاﻧﻲ من ﻋﺳر اﻟﻘراءة  ,ﻓﺈن ﻟديك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ وﻗت أطول ﻻمﺗﺣاﻧات اﻟلﻐﺔ اﻟدﻧمركيﺔ.
إن ﻟديك أيﺿاً اﻟﺣﻖ ﻓﻲ مﺳاﻋدة إﺿاﻓيﺔ إذا كﻧت ﺗريد اﻻﻟﺗﺣاق ﺑدراﺳﺔ ما.

إﻟـﺗـزم ﺑﺎﺗـﻔـﺎﻗـﺎﺗـك )ﻣواﻋﯾدك(

من اﻟمﮭم أن ﺗﺄﺗﻲ إﻟى اﻟموﻋد اﻟمﻘرر مﻊ مرﺷد ﻋﺳر اﻟﻘراءة .إذا ﺣﺻل أي ماﻧﻊ ﻟﺣﺿورك ,يﺟب أن ﺗﻌطﻲ ﺧﺑرا ً ﺑﺄﺳرع وﻗت ممكن.
اّﺗـﺻـل ﺑمدرﺳﺔ اﻟلﻐﺔ ﻋلى اﻟرﻗم72328500 :

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺑﺬل ﺟﮭﺪ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻋﺴﺮ
اﻟﻘﺮاءة اذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم .
ﺳﻮف ﻧﺴﺎﻋﺪك و ﺑﻜﻞ ﺳﺮور ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﺸﺮﻓﻚ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﮭﺬا.

