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الجزء 2
حقوقك

1

حول مجموعة األدوات هذه
مجموعة األدوات هذه مأخوذة من المركز األسترال ي
لقانون اإلعاقة Australian Centre for Disability
.Law
تمنحك م جموعة األدوات أفكا ًرا عن األشياء التي

يجب أن تعرفها أو تفعلها.

مجموعة األدوات هذه مخصصة للطالب الذين
يذهبون إىل المدارس العادية في نيو ساوث ويلز.

ه ي أيضا ل ـ
• األشخاص الذين يذهبون إىل التعليم الفني أو
التكميل ي  TAFEأو الجامعات أو أماكن أخرى للتعلم
• العائالت ومقدمو الرعاية.

ستساعدك مجموعة األدوات هذه عىل تعلم كيفية
التحدث إىل مدرستك للحصول عىل الدعم الذي
تحتاجه للتعلم.
هناك  6أجزاء في مجموعة األدوات هذه.
2

حقوقك

لكل فرد الحق في الحصول عىل التعليم.
الت ع ليم يعني الذهاب إىل المدرسة والتعلم.

القوانين

اتفاقية حقوق
األشخاص
ذوي اإلعاقة

هناك قوانين تنص عىل حقوقك في التعليم.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
)Convention for the Rights of People
 (with a Disabilityه ي إحدى القوانين.
سنقول  CRPDلالختصار.

تنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أن
األشخاص ذوي اإلعاقة يجب أن يحصلوا عىل نفس
التعليم مثل أي شخص آخر.
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المعايير

يوجد قانون في أستراليا يُعنى بحقوقك في التعليم.

يطلق عليه معايير اإلعاقة في التعليم.
الم ع ايير لالختصار.

تضمن الم ع ايير حصولك عىل نفس التعليم مثل
الطالب الذين ليس لديهم إعاقة.

يخبرون المدارس بما يجب عليهم فعله.

إنه ألمر جيد أن تعرف حقوقك.
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ما يجب أن تفعله المدارس

يجب أن تتحدث المدارس معك ومع أسرتك لمعرفة
ما تحتاجه للذهاب إىل المدرسة.

يجب أن تتحدث المدارس أي ًضا عما تحتاجه من أجل
التعلم بشكل أفضل.

يجب عىل المدارس إجراء تعديالت معقولة حتى
تُعامل بشمولية.

الت ع ديالت الم ع قولة ه ي تغييرات تساعدك عىل
التعلم في المدرسة.

في بعض األحيان األشياء التي تحتاجها تتغير.
يجب عىل المدارس تغيير األشياء بالنسبة لك عندما
يحدث هذا.
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من المهم أن تشعر باألمان في المدرسة.

من المهم أن يكون الناس لطفاء معك.

يجب أال تتعرض للتنمر أو األذى.

يجب عىل المدارس التأكد من عدم حدوث ذلك.

6

ماذا لو لم تفعل المدرسة الشيء الصحيح

أخبر معلمك أو مدير المدرسة إذا كانت المدرسة ال
تفعل الش يء الصحيح.

في بعض األحيان قد يكون من الصعب التحدث علناً.

سيساعدك الجزء  4من مجموعة األدوات أنت
الجزء
4

وعائلتك عىل التحدث بصراحة.

إذا لم تتغير األمور يمكنك تقديم شكوى.
الش كوى ه ي عندما تخبر الناس أن شيًئا ما ليس

عىل ما يرام.
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الخطوة األوىل ه ي تقديم شكوى إىل المدرسة.

ستخبرك مدرستك بكيفية تقديم شكوى لهم.
قد تضطر إىل كتابتها.

يمكنك أن تطلب من شخص ما مساعدتك مثل
عائلتك أو موظف الدعم.

إذا استمرت األمور دون تغيير ،راجع الجزء  5من
مجموعة األدوات.
الجزء 5

يتحدث عما يمكنك القيام به بعد ذلك.

8

أدوات مفيدة
.هذه المواقع اإللكترونية غير سهلة القراءة
يمكنك أن تطلب المساعدة من شخص معني
.بتقديم الدعم

هذه المعلومات تتحدث عن المعايير
www.dese.gov.au/download/851/disabilitystandards-education-2005-plus-guidancenotes/16957/document/pdf

توضح هذه المعلومات كيف يجب أن تدعمك المدارس
www.nccd.edu.au/wider-support-materials/
whats-reasonable?parent=%2Fdisabilitystandards-education&activity=%2Fwider-supportmaterials%2Freasonable-adjustments&step=0
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