
 

Youth Services (خدمات الشباب)   
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services  

 
 

تقدم Department of Services for the Blind (إدارة خدمات المكفوفین) خدمات لألطفال والشباب المكفوفین، أو ضعاف البصر 
ًاما.  منذ الوالدة وحتى سن 21 ع

 
نقدم خدماتنا بھدف وضع أساس لعیش حیاة مثمرة ومستقلة وناجحة خالل مراحل الطفولة، والشباب، والُرشد.   

 
موارد لألسر   •

برامج وورش عمل الشباب   •
ًاما)  االنتقال من المدرسة إلى العمل (من سن 14 إلى 21 ع  •

 

موارد لألسر 
ما الذي تفعلھ Department of Services for the Blind) DSB، إدارة خدمات 

المكفوفین) لمساعدة األطفال على االنتقال إلى سوق العمل كأشخاص بالغین؟ 
ًاما:  تقدم إدارة DSB ما یلي للطالب من سن 14 إلى 21 ع

االستشارات المھنیّة   •
تقییمات لمساعدة الطالب على تحدید اھتماماتھم بشأن مھنھم المستقبلیة   •

الجاھزیة لمكان العمل    •
تعلیم المناصرة الذاتیة    •

من سن 14 إلى 15 عاما، ھناك برامج صیفیة للشباب الراغبین في استكشاف المھن المختلفة، وإكمال الخدمات المجتمعیة.   •
من سن 16 إلى 21 عاًما، ھناك برامج صیفیة للشباب الراغبین في تجربة العمل مدفوع األجر*.   •

للشباب في المدارس الثانویة، أو حدیثي التخرج من المدارس الثانویة، ھناك برامج صیفیة الستكشاف التعلیم في الجامعة.   •
لمزید من المعلومات، تفضل بزیارة صفحتنا School-to-Work Transition (االنتقال من المدرسة إلى العمل). 

ً

كیف تعمل DSB مع موفري الخدمات؟ 
أعوام، وغیرھا من المنظمات المجتمعیة التي تعمل  3خدمات استشاریة فنیة للمدارس، ومراكز الرعایة من الوالدة وحتى سن  DSBتقدم 

 مع األطفال والشباب المكفوفین أو ضعاف البصر.  
 

و ضعاف البصر في بعض األنشطة، یمكننا تقدیم أفكار حول كیفیة تحقیق ذلك. عندما تثار أسئلة حول كیفیة مشاركة األطفال المكفوفین، أ
 . info@dsb.wa لمعرفة المزید، تواصل معنا عبر

 

برامج وورش عمل الشباب 
 -(قانون ابتكارات وفرص القوة العاملة)  Workforce Innovation and Opportunity Act، عدّل الباب الرابع من 2014في عام 

إلى  WIOAیھدف قانون  .)1973(قانون إعادة التأھیل لسنة  Rehabilitation Act of 1973الباب األول من  -اختصاًرا  WIOAأو 
كیین الذین یواجھون عوائق تحول دون توظیفھم، بما في تعزیز وتحسین نظام تطویر القوة العاملة العامة في البالد من خالل مساعدة األمری

ذلك األفراد ذوو اإلعاقات، والحصول على وظائف رفیعة المستوى، ومساعدة أصحاب العمل على توظیف العمال المھرة واالحتفاظ بھم. 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services
mailto:info@dsb.wa


 
 (Pre-Employment Transition Services ،Pre-ETSإرشادات إضافیة لتزوید الشباب بالخدمات الموسعة  WIOAوأضاف قانون 

 خدمات الفترة االنتقالیة قبل التوظیف) لمساعدتھم على الوصول إلى وظائف ناجحة.
 

مجموعة متنوعة من برامج وورش عمل  DSB، یستضیف أخصائیو خدمات الشباب التابعین إلدارة WIOAولتزوید الطالب بمزایا قانون 
Pre-ETS الیة طوال العام الدراسي. وتوفر ورش العمل تلك للشباب الذین تتراوح أعمارھم بین التعلیمیة والترفیھیة في جمیع أنحاء الو

 عاًما فرًصا للقیام بما یلي: 21تسعة أعوام و
 تحدید نقاط القوة واألھداف. •
 التعّرف على المسارات التعلیمیة والمھنیة. •
 تعزیز مھارات الحیاة الیومیة. •
 التعّرف على اآلخرین واالستمتاع! •
 .(صفحة فعالیات إدارة خدمات المكفوفین) DSB Events page برامج وورش عمل الشباب القادمة معروضة علىجمیع 

 

 School to Work Transition برنامج
ُّرج الطالب من المدرسة الثانویة، فمن األھمیة بمكان أن تكون االستعدادات لحیاة البالغین جاریة على قدم وساق. ومن أجل  مع اقتراب تخ
التخطیط لالنتقال المبكر، والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار بالنسبة إلى الطالب ذوي اإلعاقات، فال بد أن یكون أعضاء فریق التخطیط 
على درایة جیدة بقدرات الطالب، واحتیاجاتھم، والخدمات المتاحة لھم.  یساعد برنامج School-to-Work Transition (االنتقال من 

المدرسة إلى العمل) التابع إلدارة DSB الطالب، الذین یبلغون 14 عاًما، وأسرھم على التفكیر في الحیاة بعد المدرسة الثانویة، والتخطیط 
لھا. 

 
یساعد مستشارو DSB في ھذا االنتقال من خالل: 

 
التشاور بشأن األنشطة المھنیة للطالب، بما في ذلك العمل بدوام جزئي والتدریب الداخلي   •

المشاركة في اجتماعات Individual Education Plan (خطة التعلیم الفردیة)   •
تقدیم معلومات حول الخدمات التي نقدمھا للبالغین   •

العمل بالتعاون مع الطالب، واآلباء، وطاقم المدرسة في أنشطة ما بعد المدرسة   •

ما مسؤولیات اآلباء والطالب؟ 
عاًما، سیوقّع أحد الوالدین أو الوصي القانوني لإلذن بالحصول على الخدمات. وال شك أن مشاركة الوالدین  18إلى أن یبلغ الطالب 

حیث نھدف إلى دفع الطالب نحو المزید من االستقاللیة. یحضر اآلباء  ودعمھما بالغة األھمیة، وخاصةً في الجزء المبكر من العملیة؛
 وطاقم المدرسة للعمل معًا على تحدید أنشطة ما بعد المدرسة. DSBوالطالب اجتماعات مع مستشار 

 

ھل یجب أن أدفع مقابل خدمات DSB؟ 
 مجانیة. DSBجمیع خدمات 

 

إلى متى تستمر خدمات DSB؟ 
عاًما، یمكن  22تلف الوقت باختالف االحتیاجات الفردیة للمشارك، والخدمات الُمقدّمة. وبمجرد أن یبلغ الطالب ال یوجد وقت محدَّد. یخ

 (إعادة التأھیل المھني). Vocational Rehabilitationكمشارك في  DSBللمقیمین في واشنطن االستمرار في تلقي خدمات 
 

 المتحدة حتى یتمكنوا من المشاركة في البرامج التي تقدم تجربة العمل المدفوع. * یجب أن یكون الطالب مؤھلین للعمل في الوالیات
 

  



 

موارد لألسر 
 https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/resources-families

 
تقدم Department of Services for the Blind (DSB، إدارة خدمات المكفوفین) خدمات لألطفال والشباب المكفوفین أو ضعاف 

ًاما.  البصر منذ الوالدة وحتى سن 21 ع
 

نقدّم ما یلي: 
المعلومات واإلحالة إلى الموارد المجتمعیة المناسبة.   •

التدریب لفھم االحتیاجات اإلنمائیة المتخصصة، وأسالیب تربیة األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر.   •
المساعدة على فھم طبیعة اإلعاقة البصریة للطفل وتأثیرھا المحتمل.   •

الخدمات االستشاریة لوضع أساس لعیش حیاة مثمرة ومستقلة وناجحة خالل مراحل الطفولة، والشباب، والُرشد.   •
المساعدة على مناصرة احتیاجات تیسیر الوصول الخاصة في نظام المدارس من صف الروضة إلى الصف الثاني عشر.   •

تدریب الطفل وأسرتھ على مھارات الحیاة الیومیة لمساعدة الطفل على أن یصبح أكثر استقاللیة في المنزل، والمشاركة في أداء   •
األعمال المنزلیة. 

 
ًاما:  تقدم DSB ما یلي للطالب من سن 14 إلى 21 ع

االستشارات المھنیّة   •
تقییمات لمساعدة الطالب على تحدید اھتماماتھم بشأن مھنھم المستقبلیة   •

من سن 14 إلى 15 عاما، ھناك برامج صیفیة للشباب الراغبین في استكشاف المھن المختلفة، وإكمال الخدمات المجتمعیة.   •
من سن 16 إلى 21 عاًما، ھناك برامج صیفیة للشباب الراغبین في تجربة العمل مدفوع األجر، أو استكشاف العملیة التعلیمیة   •

في الجامعة. 
لمزید من المعلومات، تفضل بزیارة صفحتنا School-to-Work Transition (االنتقال من المدرسة إلى العمل). 

 
تقدم DSB خدمات استشاریة فنیة للمدارس، ومراكز الرعایة من الوالدة وحتى سن 3 أعوام، وغیرھا من المنظمات المجتمعیة التي تعمل 

مع األطفال والشباب المكفوفین أو ضعاف البصر.   
 

عندما تثار أسئلة حول كیفیة مشاركة األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر في بعض األنشطة، یمكننا تقدیم أفكار حول كیفیة تحقیق ذلك. 
 

تتوفر لدى DSB العدید من الموارد األخرى لألسر التي لدیھا طفل كفیف أو ضعیف البصر: 
برامج صیفیة متعددة األیام   •

موارد ومعلومات لألسر التي لدیھا أطفال رّضع وصغار السن مكفوفین أو ضعاف البصر   •
معارض لفرص العمل   •

معلومات عن المنح الدراسیة والمالیة   •
 
 Washington State School for the Blind یمكن لألسر التي تبحث عن موارد تعلیمیة للطالب المكفوفین أو ضعاف البصر زیارة

(WSSB، مدرسة والیة واشنطن للمكفوفین). وتعقد إدارة DSB شراكة مع مدرسة WSSB بشأن البرامج الصیفیة، وورش العمل، وبرنامج 
Learning Independence For Today and Tomorrow (LIFFT، تعلّم االستقاللیة من أجل الحاضر والغد). 

 
یمكنك طلب الخدمات عبر اإلنترنت، أو االتصال بنا على الرقم 7103-552-800، أو عبر info@dsb.wa.gov للحصول على مزید 

من المعلومات. 
 
 

  

ً
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البرامج الصیفیة 
 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs  

 

البرامج الصیفیة للشباب المكفوفین أو ضعاف البصر 
توضح الدالئل أن األشخاص الذین حظوا بخبرة عملیة قبل دخول سوق العمل تزداد احتمالیة تحدید أھدافھم المھنیة وضمان حصولھم على 

وظیفة. 
 

وقد عملت إدارة DSB على تصمیم Summer Programs (برامج صیفیة) لتزوید الطالب من جمیع األعمار بتجارب عملیة لوضع 
أسس قویة لمستقبلھم. باإلضافة إلى ذلك، تقدم العدید من DSB Summer Programs تجربة عمل مدفوع األجر وغیر مدفوع األجر. 

 
توفر Summer Youth Programs (البرامج الصیفیة للشباب)، التي تم تطویرھا لتزوید الطالب بمعایشة لشغل وظائف حقیقیة، للشباب 

فرص: 
تحدید نقاط القوة واألھداف.   •

التعّرف على المسارات التعلیمیة والمھنیة.   •
تعزیز مھارات الحیاة الیومیة.   •

التعّرف على اآلخرین واالستمتاع!   •
 

یمكنك إلقاء نظرة على أحد برامجنا الشبابیة التي تم تطویرھا لتزوید الطالب بمعایشة لشغل وظائف حقیقیة! 

ّ

ورش العمل المعنیة بالمھارات الممتدة لعدة أیام 
عاًما مھارات  13و 9(ورش العمل المعنیة بالمھارات) إلى تعلیم األطفال الصغار الذین تتراوح أعمارھم بین  Skills Workshopsتھدف 

 الحیاة المستقلة.
 

 Skillsالمتاحة لألطفال في سن التعلیم االبتدائي. وتتناول ورش عمل ، عالج ھذا البرنامج نقص البرامج الصیفیة 2009منذ عام 
Workshops  ھذه المسائل، وتعالج جوانب المھارات الواردة فيExpanded Core Curriculum )ECC المنھج الدراسي األساسي ،

 .)الموسع
 

 .رات الممتدة لعدة أیام)(ورش العمل المعنیة بالمھا Skills Multi-Day Workshops تعّرف على المزید عن
 

LEAP 
ع الطالب، الذین تتراوح أعمارھم بین   YES 1 )Youth Employmentعاًما، المھتمون بحضور البرامج الصیفیة  21و 14یُشجَّ

Solutions 1 أو 1، حلول توظیف الشباب ،(YES 2 )Youth Employment Solutions 2 أو 2، حلول توظیف الشباب ،(Bridge 
 !(القفزة) LEAPخوض تجربة  لكنھم في حاجة إلى مزید من التدریب على االستقاللیة الشخصیة والمھارات الحیاتیة، على(الجسر)، 

 

 Youth Employment Solutions 1 (YES 1) برنامج
YES 1 )Youth Employment Solutions 1 14ھم ) ھو برنامج لمدة أسبوعین للطالب الذین تبلغ أعمار1، حلول توظیف الشباب 

 YES 1في مدینة فانكوفر، واشنطن. ویقدم برنامج  Washington State School for the Blindعاًما، وتستضیفھ مدرسة  15و
 للطالب، الذین یحتاجون إلى الحد األدنى من المساعدة في مھارات الحیاة والتنقل المستقلة، فرصة استكشاف اھتماماتھم وقدراتھم من خالل

 واستكشاف إمكانیات امتھان الوظائف المختلفة، وزیارة مواقع العمل. تقییمات مختلفة،
 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs


 
 Youth Employment Solutions 2 (YES 2) برنامج

YES 2 )Youth Employment Solutions 2 ھو برنامج صیفي مدتھ ستة أسابیع، مخصص لطالب 2، حلول توظیف الشباب (
عاًما وأكبر، ویوفر للطالب تجربة عمل مدفوع األجر* لمدة خمسة أسابیع، بناًء على اھتماماتھم،  16الثانویة الذین یبلغون المدارس 

 وخبراتھم، وقدراتھم، وخبرات المعیشة السكنیة، وھو ما یوفر للطالب فرصة لتحسین مھاراتھم في الحیاة الیومیة.
 

Bridge Program 
(الجسر)، وھو برنامج صیفي مدتھ خمسة أسابیع لمساعدة خریجي المرحلة الثانویة وطالب  Bridgeبرنامج  DSBكل صیف، تقدم إدارة 

(بدایة المسار) أو بالصفوف  Running Startالمدارس الثانویة، المكفوفین أو ضعاف البصر، الذین یفكرون في االلتحاق ببرنامج 
 ّجلة، في انتقالھم من المدرسة الثانویة إلى التعلیم ما بعد الثانوي.الدراسیة المع

 
في حرم جامعي، ویعیش الطالب في مسكن جامعي، ویتعلمون عن الحیاة الجامعیة استعدادًا لدخول الكلیة في  Bridgeیُقام برنامج 

 الخریف، ویحضرون صفًا بنظام الساعات المعتمدة.
 

 Student Work and Academic Growth (SWAG) برنامج
(عمل الطالب والتقدم األكادیمي) بدوام جزئي* بینما یتلقون المقررات الدراسیة الجامعیة، ویمارسون الحیاة  SWAGیعمل طالب 

تكون لدیھم مستویات مقبولة من مھارات  المستقلة. یجب أن یكون المشاركون في ھذا البرنامج مؤھلین للعمل في الوالیات المتحدة، وأن
 GED )Generalالتكیف مع فقدان البصر للتمكن من الحیاة المستقلة، وأن یكونوا خریجي المدرسة الثانویة، أو اجتازوا اختبار 

Educational Developmentتطویر التعلیم العام)، وأن یكونوا قد أتموا بنجاح مقرًرا جامعیًا واحدًا على األقل ،. 
 

 * یجب أن یكون الطالب مؤھلین للعمل في الوالیات المتحدة حتى یتمكنوا من المشاركة في البرامج التي تقدم تجربة العمل مدفوع األجر.
 

أو االتصال على  info@dsb.wa.gov لمزید من المعلومات حول خدماتنا وبرامجنا الصیفیة لألطفال والشباب، یُرجى التواصل معنا عبر
 .800-552-7103الرقم 
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ورش عمل الشباب 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops  

 

األنشطة التعلیمیة والترفیھیة للشباب  
تقدم Department of Services for the Blind (إدارة خدمات المكفوفین) خدمات لألطفال والشباب المكفوفین، أو ضعاف البصر من 

المیالد وحتى سن المدرسة الثانویة، 21 عاًما، وذلك على مستوى الوالیة. 
 

نقدم خدماتنا بھدف وضع أساس لعیش حیاة مثمرة ومستقلة وناجحة خالل مراحل الطفولة، والشباب، والُرشد. 
 

تقیم إدارة DSB ورش عمل رائعة للشباب المكفوفین أو ضعاف البصر؛ حیث تتیح لھم فرص القیام بما یلي: 
تحدید نقاط القوة واألھداف.   .1

التعّرف على المسارات التعلیمیة والمھنیة.   .2
تعزیز مھارات الحیاة الیومیة.   .3

الحصول على تجربة عمل مدفوع األجر وغیر مدفوع األجر.   .4
التعّرف على اآلخرین واالستمتاع!   .5

 
توضح الدالئل أن الشباب الذین حظوا بخبرة عملیة قبل دخول سوق العمل تزداد احتمالیة تحدید أھدافھم المھنیة وضمان حصولھم على 

وظیفة. توفر برامجنا الخبرات العملیة، ما یضع أسًسا قویة لشبابنا. 
 

تتاح جمیع ورش عمل DSB لطالب واشنطن، بغض النظر عن موقع ورشة العمل، أو مدینة إقامة الطالب. إذا كانت لدیك أفكار لورش 
عمل من شأنھا مساعدة الطالب ضعاف البصر على تحقیق أھدافھم، فیُرجى إخبارنا. نقدّر إسھاماتك ونرحب بھا! 

 
یتم التخطیط إلقامة ورش عمل DSB على مدار العام. ونعمل دوًما على تحدیث تقویم فعالیاتنا. یمكنك مراجعة موقعنا اإللكتروني للتعرف 
على المواعید القادمة إلقامة ورش العمل ھذه. جدیر بالذكر أن ورش العمل المباشرة وجًھا لوجھ معلقة حالیًا بسبب جائحة فیروس كورونا 

(COVID-19)، علًما بأنھ سیتم اإلعالن عن المزید من ورش العمل االفتراضیة قریبًا. 
 

ستُدرج ورش عمل الشباب في صفحة الفعالیات عند اإلعالن عنھا. 
 

ُ

التنقل والحركة  
یتعلم الطالب التنقل في مختلف وسائل المواصالت خالل ورش العمل التي تمتد طوال الیوم، وھو ما یعزز مھارات التنقل المستقل. تُتاح 

 الستقالل مختلف أشكال المواصالت العامة، مثل القطار الخفیف، أو الحافالت، أو العبّارات.للطالب فرص 
 
وتتوفر فرص لمناقشة خدمات النقل العام المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقات. وسیحظى الطالب واألسر بفرصة استكشاف نصائح التنقل 

 وتعلمھا.
 

استكشاف المھن 
سیتعّرف الطالب المكفوفون وضعاف البصر وأسرھم على مختلف مجاالت العمل من خالل أنشطة عملیة ممتعة في مواقع متنوعة. 

وتشمل ھذه األنشطة ما یلي:  
Zookeeper for a Day (حارس في حدیقة الحیوانات لمدة یوم) - في برنامج العمل ھذا، ستساعد في الحفاظ على الظروف   •
المعیشیة اآلمنة والصحیة للحیوانات، وتتعلم كیفیة تحضیر طعامھا، وتؤدي أنشطة اإلثراء السلوكي للحیوانات وراء الكوالیس 

في Point Defiance Zoo and Aquarium (حدیقة الحیوانات واألحیاء المائیة بوینت دیفیانس). 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops


 
 Scienceاستكشف المھن في مجال العلوم من خالل نشاط العلوم العملي والتفاعلي في معارض  - STEMاف استكش •

Technology Engineering & Math )STEM العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات) في ،Mobius Science 
Center .(مركز موبیوس للعلوم) 

 

المھارات الشخصیة  
م مھارات المناصرة الذاتیة وغیرھا من المھارات الضروریة للمضي قدًما وتوجیھ مستقبلھم. ویمكن أن تتعّرف سیمارس الطالب استخدا

 األسر على المزید من المعلومات عن البرامج والفرص المتاحة ألبنائھا بعد التخّرج.
 

 جتماعیة في المدارس والمجتمعات.یمكن أن یكون التفاعل مع األقران مفیدًا في تعلم كیفیة تجاوز تعقیدات القواعد اال
 

یعمل الطالب على اكتساب المھارات االجتماعیة، والسلوكیات االجتماعیة، والتفاعل مع األقران في بیئة جماعیة، فیتعلمون المھارات 
 االجتماعیة "من، ومتى، وأین، وكیف".

 

مھارات الحیاة المستقلة  
وإدارة األموال، والمناصرة الذاتیة، ومھارات وقت تناول الطعام. كما تتوفر فرص عدیدة یتلقى الطالب تعلیًما في االتجاھات والتنقل، 

لالستقالل، والتفاعل االجتماعي مع األقران. وتشمل األنشطة دروس الطھي، حیث یخضعون لإلشراف والتوجیھ لتقطیع الطعام، وفرمھ 
 المالعق، واستكشاف الفرن والموقد واستخدامھما بشكل صحیح.بالسكین، وتقشیره، والتعّرف على أدوات القیاس، مثل األكواب و

 

استخدام التكنولوجیا  
یتعلم الطالب استخدام التكنولوجیا خارج غرفة الصف، والتدّرب على مجموعة متنوعة من التطبیقات لالستخدام المجتمعي والمنزلي، 

والتدّرب على استخدام التكنولوجیا والتطبیقات في:  
 (One Bus Awayو ،MoveItو ،Blindsquare) التنقل في البیئة المحیطة  •

 (Seeing AIو ،KNFB Readerو ،Money Reader) التعّرف على األشیاء والمنتجات وقراءتھا  •
وضع جداول الفعالیات ودعوة الحضور   •

تسجیل المالحظات والمذكرات وتنظیمھا    •
 
سواٌء أكنت بحاجة إلى إنعاش معلوماتك حول أجھزة iOS (مثل iPhone، أو iPad، أو iPod Touch)، أم كنت مستخدًما جدیدًا لھا، فإن 

التدریب العملي طریقة رائعة لتعلم األساسیات واكتشاف النصائح والحیل المفیدة. 
  



 
 

YES 1 على الموقع اإللكتروني 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-1 

 

التدریب على المھارات المطلوبة في مكان العمل للمراھقین من سن 14 إلى 16 
عاًما 

YES 1 (Youth Employment Solutions 1، حلول توظیف الشباب 1) ھو برنامج مدتھ 12 یوًما للطالب الذین تتراوح أعمارھم بین 
14 و16 عاًما، وتستضیفھ مدرسة Washington State School for the Blind (مدرسة والیة واشنطن للمكفوفین) في مدینة 

فانكوفر، واشنطن.  ویقدم برنامج YES 1 للطالب، الذین یحتاجون إلى الحد األدنى من المساعدة في مھارات الحیاة والتنقل المستقلة، 
فرصة الستكشاف اھتماماتھم المھنیة، وقدراتھم، والتواصل مع أقرانھم من المكفوفین وضعاف البصر، مع تعلم االستعداد لمكان العمل، 

ومھارات الحیاة المستقلة. 

 

یتدّرب الطالب على المھارات المطلوبة للنجاح الوظیفي، بما في ذلك:  

تطویر المعرفة بفرص العمل ومسارات التدریب   •
التدریب على ملء طلبات الوظائف   •

التحضیر لمحاكاة المقابالت الشخصیة، والمشاركة فیھا   •
العمل في فرق إلكمال مشاریع الخدمات المجتمعیة   •

القیام بجوالت في موقع العمل   •
المشاركة في فرص مرافقة الخبراء للتعلم منھم   •

 

یتمتع الشباب بتجارب ترفیھیة وتدریب على مھارات اإلدارة المنزلیة والشخصیة، كما یقومون برحلة لمدة ثالثة أیام إلى سیاتل للتعرف 
على برنامج YES 2 (حلول توظیف الشباب 2)، والمشاركة في أنشطة تطویر المھارات الشخصیة اإلضافیة. 

 (PDF تنسیق) YES كتیب  •
 (PDF تنسیق) اللغة اإلسبانیة - YES كتیب  •

  .Washington State School for the Blind لمزید من المعلومات والمواد الخاصة بطلبات االلتحاق، یُرجى زیارة

 

الرسوم 
حالیًا أي رسوم مقابل المشاركة في برامجھا الصیفیة، لكن ینبغي للطالب جلب نقود للمصاریف النثریة، واألنشطة  DSBال تحّصل إدارة 

 إلى الطالب المسجلین وأسرھم. YESاالجتماعیة، والوجبات الخفیفة، وغیرھا. وستُقدم المزید من التفاصیل عن احتیاجات طالب برنامج 

 

 (ورش عمل الشباب) Youth Workshopsصفحة  على تطویر المزید من البرامج للمراھقین والشباب. یُرجى مراجعة DSBرة تعمل إدا
 لمعرفة ما إذا كانت ھناك برامج أخرى تھمك.

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-1
https://www.wssb.wa.gov/wp/yes-1/
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops


 
 أو االتصال على info@dsb.wa.govلمزید من المعلومات حول خدماتنا وبرامجنا الصیفیة لألطفال والشباب، یُرجى التواصل معنا عبر 

 .800-552-7103الرقم 

 

YES 2 على الموقع اإللكتروني 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-2 

 

اإلعداد المھني والتدریب الداخلي للمراھقین من سن 16 إلى 21 عاًما 
برامج The Youth Employment Solutions (YES، حلول توظیف الشباب) ھي برامج صیفیة تمتد لعدة أسابیع وتركز على اإلعداد 

المھني.  

 (PDF تنسیق) YES كتیب  •
 (PDF تنسیق) اللغة اإلسبانیة - YES كتیب  •

YES 2 ھو برنامج مدتھ ستة أسابیع في سیاتل، بواشنطن، مصمم لتوفیر تجربة عمل وتعلّم قیّمة لطالب المدارس الثانویة، الذین تتراوح 
أعمارھم بین 16 و21 عاًما. یحصل المرشحون المقبولون على تجربة عمل مدفوع األجر* لمدة خمسة أسابیع ضمن برامج التدریب 

الداخلي المصممة لھم بالتعاون مع الشركات في منطقة سیاتل. یُعیّن الطالب في وظائف بناًء على اھتماماتھم، وقدراتھم، وخبرتھم. 

YES 2 ھي تجربة معیشة سكنیة توفر للطالب فرصة تحسین مھارات حیاتھم الیومیة، مثل التخطیط للوجبات، والتسوق لشراء البقالة، 
وشراء الوجبات وتحضیرھا، والحفاظ على متعلقاتھم الشخصیة، وأماكن المعیشة المشتركة في مقر إقامة YES. باإلضافة إلى ذلك، یتعلم 

الطالب مھارات استخدام وسائل النقل العام للذھاب إلى مواقع العمل. ویُشجعون على المشاركة في األنشطة االجتماعیة والترفیھیة 
المجتمعیة. 

معلومات تقدیم الطلبات 
ستتوفر مواد تقدیم الطلبات في ینایر،  علًما بأن موعد تقدیم ملفات الطلبات المكتملة ھو 15 فبرایر.   •

الرسوم 
can the following sentence be ** .أي رسوم على المشاركة في برامجھا الصیفیة DSB في الوقت الحالي، ال تفرض إدارة

ّثم، ال یحتاج الطالب إلى جلب نقود معھم. یحصل جمیع الطالب على معاش خالل األسبوع األول من البرنامج قبل أن  removed? ومن 
یتلقوا أول راتب لھم**ولكن یجب على الطالب جلب نقود معھم للمصاریف النثریة، واألنشطة االجتماعیة، والوجبات الخفیفة، وغیرھا. 

 Youth Specialist إلى الطالب المسجلین وأسرھم.  یمكنك التواصل مع YES وستُقدم المزید من التفاصیل عن احتیاجات طالب برنامج
(متخصص خدمات الشباب) في DSB للحصول على مزید من التفاصیل، أو عبر info@dsb.wa.gov، أو االتصال على الرقم 7103-

 .800-552

 

تعمل إدارة DSB على تطویر المزید من البرامج للمراھقین والشباب. یُرجى مراجعة صفحة Youth Workshops (ورش عمل الشباب) 
لمعرفة ما إذا كانت ھناك برامج أخرى تھمك. 

لمزید من المعلومات حول خدماتنا وبرامجنا الصیفیة لألطفال والشباب، یُرجى التواصل معنا عبر info@dsb.wa.gov أو االتصال على 
الرقم 800-552-7103. 

 

mailto:info@dsb.wa.gov
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-2
mailto:info@dsb.wa.gov
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
mailto:info@dsb.wa.gov


 
 * یجب أن یكون الطالب مؤھلین للعمل في الوالیات المتحدة حتى یشتركوا في البرامج التي تقدم تجربة العمل مدفوع األجر.

  



 
 

Bridge على الموقع اإللكتروني 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/bridge 

 

مساعدة الطالب على سد الفجوة بین المدرسة الثانویة والكلیة  
، إدارة خدمات المكفوفین في والیة واشنطن) برنامج Washington State Department Services for the Blind )DSBتقدم 

Bridge و برنامج صیفي مدتھ خمسة أسابیع لمساعدة الطالب المكفوفین أو ضعاف البصر في انتقالھم من المدرسة الثانویة (الجسر) ــ وھ
، إعادة التأھیل المھني) التابع إلدارة Vocational Rehabilitation )VRإلى التعلیم ما بعد الثانوي. ونحن نعمل بشكل وثیق مع برنامج 

DSB  الثانویة والكلیة. إلقامة "جسر" بین المدرسة 

في تشیني، واشنطن، بالقرب من مدینة سبوكین، في  Eastern Washington University (EWU)في جامعة  Bridgeیُقام برنامج 
الفترة من منتصف یولیو إلى منتصف أغسطس كل عام. ویُذكر أنھ برنامج معیشة سكنیة، حیث یعیش الطالب في مسكن جامعي، ویتعلمون 

 (بدایة المسار)، دخول الكلیة أو الجامعة في المستقبل. Running Startالجامعیة استعدادًا لاللتحاق ببرنامج عن الحیاة 

. وقد ُصّممت كل جلسة خصیًصا EWUغیر الجامعي بنظام الساعات المعتمدة خالل األسبوع الذي یسبق بدایة مقرر  Bridgeیبدأ مقرر 
من محاضرات ومھام تركز على الحیاة الجامعیة، والمھارات  Bridgeفوفین. وتتكون صفوف لتلبیة االحتیاجات الفریدة للطالب المك

(خدمات دعم المعوقین) في إدارة  Disability Support Servicesالدراسیة واالجتماعیة، واالستقاللیة، ویتولى التدریس فیھا موظفو 
DSB  وجامعةEWU كما یتعّرف الطالب أیًضا على االتجاھات وكیفیة التنقل في المجتمع المحلي والحرم الجامعي، ویشمل ذلك القیام .

 بجوالت في المكتبة، ومتجر الكتب، والمقصف، ومعمل الحاسب اآللي. ویُخصص أیًضا وقت للرحالت المیدانیة واألنشطة الترفیھیة. 

في مقرر جامعي مدتھ خمس ساعات معتمدة من اختیارھم من دلیل الدورة الصیفیة في  Bridge وفي ختام األسبوع األول، یشارك طالب
EWU یقدم ھذا المقرر الدراسي منھًجا تقلیدیًا مدتھ عشرة أسابیع في صف مكثف لمدة أربعة أسابیع. وعلى مدار األسابیع الخمسة لبرنامج .

Bridgeودعم االستقاللیة، بما في ذلك اإلرشاد، من قِبَل موظفي إدارة ، یتلقى الطالب الدعم األكادیمي، واالجتماعي ،DSB  وجامعة
EWU . 

األھلیة  
لكي یكون الطالب مؤھالً للتسجیل في برنامج Bridge، یجب أن یكون:  

خریج المدرسة الثانویة ھذا العام، أو یلتحق ببرنامج Running Start في الخریف.    •
  .DSB المقدمة من إدارة Vocational Rehabilitation مشاركا في خدمات  •

 .Running Start حاصالً على موافقة لدخول معھد تعلیم أعلى أو برنامج  •
لدیھ مستویات مقبولة من Orientation and Mobility and Daily Living Skills (مھارات معرفة االتجاھات والتنقل   •

والحیاة الیومیة).  
بارًعا في أشكال القراءة البدیلة.    •

یستطیع الطالب الذین یخططون لاللتحاق بالكلیة، ھذا العام أو في السنوات القادمة، بدء برنامج Bridge لتحقیق النجاح في الكلیة من خالل 
التواصل مع Youth Services Specialist (متخصص خدمات الشباب) أو مستشار VR للحصول على التفاصیل.  

ً

 معلومات االتصال 
 Department of Services for the، أو لتقدیم طلب االلتحاق، یمكنك التواصل مع إدارة Bridgeلمزید من المعلومات حول برنامج 

Blind  على الموقع اإللكترونيwww.dsb.wa.gov أو مع موظف ،DSB. 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/bridge


 
  Washington State Department of Services for the Blind

 800-552-7103  |  info@dsb.wa.gov   |   www.dsb.wa.gov  

mailto:info@dsb.wa.gov
http://www.dsb.wa.gov/


 
 

SWAG على الموقع اإللكتروني 
 https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/swag

 

برنامج Student Work and Academic Growth (SWAG، عمل الطالب والتقدم األكادیمي) ھو برنامج دراسة وعمل للطالب 
الجامعیین المكفوفین أو ضعاف البصر. یعمل طالب SWAG بدوام جزئي في أثناء الدراسة الجامعیة، ویمارسون الحیاة المستقلة. 

 مؤھالت الطالب: 
یجب أن یكون الطالب مؤھلین للعمل في الوالیات المتحدة.    •

یجب أن یكون الطالب مشاركین في برنامج Vocational Rehabilitation (إعادة التأھیل المھني) التابع إلدارة DSB (إدارة   •
خدمات المكفوفین). 

یجب أن تكون لدى الطالب مستویات مقبولة من المھارات التكیفیة التي تمكنھم من الحیاة المستقلة.    •
 ،General Educational Development) GED یجب أن یكون الطالب خریجي مدرسة ثانویة، أو اجتازوا اختبارات  •

تطویر التعلیم العام)، وأن یكونوا قد أتموا بنجاح مقرًرا جامعیًا واحد ًا على األقل. 
یُعد وجود تجربة عمل سابقة میزة إضافیة.   •

امتثاال لقانون Americans with Disabilities Act (ADA، قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة)، سیجري برنامج SWAG التابع إلدارة 
DSB ترتیبات تیسیریة معقولة خالل جمیع مراحل عملیة اختیار األفراد ذوي اإلعاقة. یُرجى التواصل مع Debbie Brown لطلب 

ترتیبات تیسیریة. 

سیتقاضى الطالب 15.00 دوالًرا أمریكیًا في الساعة في وظائفھم الصیفیة. وتغطي إدارة DSB مصاریف الكلیة، بما في ذلك الرسوم 
الدراسیة، والرسوم األخرى، والكتب الدراسیة، والسكن، وبدل الطعام األساسي، واشتراك الحافالت. 

لمزید من المعلومات أو لتقدیم طلب، یُرجى التواصل مع Debbie Brown. یجب تقدیم الطلبات قبل 31 ینایر. 

ً

  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/swag


 
 

Skills على الموقع اإللكتروني 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/skills-multi-day-workshops 

 

ورش عمل Skills Workshop الصیفیة للطالب في سن المراھقة واألصغر سنًا 
 Department of Services for the Blind (برنامج خدمات الشباب) التابع إلدارة Youth Services Program یتحمس برنامج

(إدارة خدمات المكفوفین) لتقدیم Skills Workshops (ورش عمل المھارات)، وتدریس مھارات الحیاة المستقلة لألطفال الصغار. 

ُد صّمم لمعالجة ھذه المسائل  منذ عام 2009، عالج ھذا البرنامج النقص في البرامج الصیفیة المتاحة لألطفال في سن التعلیم االبتدائي، وق
وجوانب المھارات الواردة في Expanded Core Curriculum (ECC، المنھج الدراسي األساسي الموسع). تھدف األنشطة إلى الربط 

 :ECC المباشر بالجوانب التالیة في

الحیاة المستقلة   •
التفاعل االجتماعي   •

وقت الفراغ واألنشطة الترفیھیة   •
استخدام التكنولوجیا   •

حریة اإلرادة   •

إذا كان لدیك (أو تعرف) طفل أو طالب قد یستفید من ھذه التجربة، فیُرجى االتصال بنا للتسجیل في ورشة Skills ھذا الصیف. وكن على 
یقین من أنھ سیحظى بذكریات قیّمة! 

 (pdf تنسیق) Skills عرض كتیب  •

ورش عمل Skills Workshops القادمة 
�This section will automatically populate with the basic information on any ) .ال توجد حالیا فعالیات مجدولة قادمة

 (.upcoming Skills events

أُلغیت ورش عمل DSB Skills workshops لصیف 2020 بسبب جائحة فیروس كورونا (COVID-19). ونأمل استئناف البرامج في 
الصیف القادم،  لذا یُرجى معاودة تفقد ھذا القسم لمعرفة المستجدات والتعّرف على المزید من المعلومات. 

الرسوم 
ّحصل إدارة DSB حالیًا أي رسوم مقابل المشاركة في برامجھا الصیفیة، لكن ینبغي للطالب جلب نقود للمصاریف النثریة، واألنشطة  ال ت

االجتماعیة، والوجبات الخفیفة، وغیرھا. وستُقدم المزید من التفاصیل عن احتیاجات طالب ورش عمل Skills إلى الطالب المسجلین 
وأسرھم. 

 

تعمل إدارة DSB على تطویر المزید من البرامج للمراھقین والشباب. یُرجى مراجعة صفحة Youth Workshops (ورش عمل الشباب) 
لمعرفة ما إذا كانت ھناك برامج أخرى تھمك. 

لمزید من المعلومات حول خدماتنا وبرامجنا الصیفیة لألطفال والشباب، یُرجى التواصل معنا عبر info@dsb.wa.gov أو االتصال على 
الرقم 800-552-7103. 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/skills-multi-day-workshops
http://www.familyconnect.org/info/education/expanded-core-curriculum/23
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
mailto:info@dsb.wa.gov


 
 

LEAP على الموقع اإللكتروني 
 https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/leap

 

YES  أو ،(حلول توظیف الشباب 1 ،Youth Employment Solutions 1) YES 1 َّجع الطالب المھتمون بحضور البرامج الصیفیة یُش
2 (Youth Employment Solutions 2، حلول توظیف الشباب 2)، أو Bridge (الجسر)، ولكنھم یرغبون في مزید من التدریب على 

االستقاللیة الشخصیة والمھارات الحیاتیة، على خوض تجربة LEAP (القفزة)!  

إن LEAP عبارة عن مجموعة من التجارب التي تمتد ألسبوع أو أسبوعین، وتُقام على مستوى الوالیة. تقدم LEAP للطالب، الذین 
یحتاجون إلى دعم في تعلّم مھارات العمل، فرصة لممارسة قدر أكبر من االستقاللیة الشخصیة، وتطویر أسالیب المھارات الحیاتیة.  

سیركز المشاركون في LEAP على التدریب على االستعداد للعمل، بما في ذلك كیفیة القیام بما یلي:  

كتابة سیرة ذاتیة    •
التفاعل مع أصحاب العمل المحتملین    •

ارتداء المالبس المناسبة    •
االستعداد للمقابلة الشخصیة    •

سینخرط الطالب في المجتمع للتعرف على المھن، من خالل المشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة الممتعة والتفاعلیة والعملیة، 
فضالً عن أداء العمل التطوعي. 

قد تقدم البرامج التي تمتد ألسبوعین تجارب عمل؛ حیث یشغل الطالب وظیفة بدوام جزئي مدفوعة األجر!* وبعد إعداد وجبات الغداء، 
سیتدرب الطالب على توقعات عالم العمل منھم، بما في ذلك االنتقال تحت إشراف على متن وسائل المواصالت، والوصول إلى العمل في 

الوقت المحدَّد، ومعرفة االتجاھات والتنقل، والمھارات االجتماعیة، ومھارات التواصل. 

ورش عمل Leap القادمة 
�This section will automatically populate with the basic information on any ) .ال توجد حالیا فعالیات مجدولة قادمة

 (.upcoming LEAP events

أُلغیت ورش عمل DSB LEAP لصیف 2020 بسبب جائحة فیروس كورونا (COVID-19). ونأمل استئناف البرامج في الصیف القادم،  
لذا یُرجى معاودة تفقد ھذا القسم لمعرفة المستجدات والتعّرف على المزید من المعلومات. 

 

الرسوم 
حالیًا أي رسوم مقابل المشاركة في برامجھا الصیفیة، لكن ینبغي للطالب جلب نقود للمصاریف النثریة، واألنشطة  DSBال تحّصل إدارة 

إلى الطالب المسجلین  LEAPجتماعیة، والوجبات الخفیفة، وغیرھا. وستُقدم المزید من التفاصیل عن احتیاجات طالب ورش عمل اال
 وأسرھم.

 

 (ورش عمل الشباب) Youth Workshopsصفحة  على تطویر المزید من البرامج للمراھقین والشباب. یُرجى مراجعة DSBتعمل إدارة 
 لمعرفة ما إذا كانت ھناك برامج أخرى تھمك.

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/leap
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops


 
لمزید من المعلومات حول خدماتنا وبرامجنا الصیفیة لألطفال والشباب، یُرجى التواصل معنا عبر info@dsb.wa.gov أو االتصال على 

الرقم 800-552-7103. 

* یجب أن یكون الطالب مؤھلین للعمل في الوالیات المتحدة حتى یشتركوا في البرامج التي تقدم تجربة العمل مدفوع األجر. 

 

 Youth Workshopsصفحة 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops 

 

األنشطة التعلیمیة والترفیھیة للشباب  
تقدم Department of Services for the Blind (إدارة خدمات المكفوفین) الخدمات لألطفال والشباب المكفوفین أو ضعاف البصر 

منذ الوالدة وحتى المدرسة الثانویة، وصوالً إلى سن 21 عاما في جمیع أنحاء الوالیة. 

نقدم خدماتنا بھدف وضع أساس لعیش حیاة مثمرة ومستقلة وناجحة خالل مراحل الطفولة، والشباب، والُرشد. 

تقیم إدارة DSB ورش عمل رائعة للشباب المكفوفین أو ضعاف البصر؛ حیث تتیح لھم فرص القیام بما یلي: 

تحدید نقاط القوة واألھداف.   .1
التعّرف على المسارات التعلیمیة والمھنیة.   .2

تعزیز مھارات الحیاة الیومیة.   .3
الحصول على تجربة عمل مدفوع األجر وغیر مدفوع األجر.   .4

التعّرف على اآلخرین واالستمتاع!   .5

توضح الدالئل أن الشباب الذین حظوا بخبرة عملیة قبل دخول سوق العمل تزداد احتمالیة تحدید أھدافھم المھنیة وضمان حصولھم على 
وظیفة. توفر برامجنا الخبرات العملیة، ما یضع أسًسا قویة لشبابنا. 

تتاح جمیع ورش عمل DSB لطالب واشنطن، بغض النظر عن موقع ورشة العمل، أو مدینة إقامة الطالب. إذا كانت لدیك أفكار لورش 
عمل من شأنھا مساعدة الطالب ضعاف البصر على تحقیق أھدافھم، فیُرجى إخبارنا. نقدّر إسھاماتك ونرحب بھا! 

یتم التخطیط إلقامة ورش عمل DSB على مدار العام. ونعمل دوًما على تحدیث تقویم فعالیاتنا. 
یمكنك مراجعة موقعنا اإللكتروني للتعرف على المواعید القادمة إلقامة ورش العمل ھذه. جدیر بالذكر أن ورش العمل المباشرة وجًھا لوجھ 

معلقة حالیا بسبب جائحة فیروس كورونا (COVID-19)، علًما بأنھ سیتم اإلعالن عن المزید من ورش العمل االفتراضیة قریبًا. 

ستُدرج ورش عمل الشباب في صفحة الفعالیات عند اإلعالن عنھا. 

ً

ُ

ً

التنقل والحركة  
و ما یعزز مھارات التنقل المستقل. تُتاح یتعلم الطالب التنقل في مختلف وسائل المواصالت خالل ورش العمل التي تمتد طوال الیوم، وھ

 للطالب فرص الستقالل مختلف أشكال المواصالت العامة، مثل القطار الخفیف، أو الحافالت، أو العبّارات.

وتتوفر فرص لمناقشة خدمات النقل العام المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقات. وسیحظى الطالب واألسر بفرصة استكشاف نصائح التنقل 
 ا.وتعلمھ

استكشاف المھن 
سیتعّرف الطالب المكفوفون وضعاف البصر وأسرھم على مختلف مجاالت العمل من خالل أنشطة عملیة ممتعة في مواقع متنوعة. 

  وتشمل ھذه األنشطة ما یلي:

mailto:info@dsb.wa.gov
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
https://dsb.wa.gov/events


 
Zookeeper for a Day (حارس في حدیقة الحیوانات لمدة یوم) - في برنامج العمل ھذا، ستساعد في الحفاظ على الظروف   •
المعیشیة اآلمنة والصحیة للحیوانات، وتتعلم كیفیة تحضیر طعامھا، وتؤدي أنشطة اإلثراء السلوكي للحیوانات وراء الكوالیس 

في Point Defiance Zoo and Aquarium (حدیقة الحیوانات واألحیاء المائیة بوینت دیفیانس). 

Science  استكشف المھن في مجال العلوم من خالل نشاط العلوم العملي والتفاعلي في معارض - STEM استكشاف  •
Mobius Science  في (العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات ،STEM) Technology Engineering & Math

Center (مركز موبیوس للعلوم). 

المھارات الشخصیة  
تقبلھم. ویمكن أن تتعّرف سیمارس الطالب استخدام مھارات المناصرة الذاتیة وغیرھا من المھارات الضروریة للمضي قدًما وتوجیھ مس

 األسر على المزید من المعلومات عن البرامج والفرص المتاحة ألبنائھا بعد التخّرج.

 یمكن أن یكون التفاعل مع األقران مفیدًا في تعلم كیفیة تجاوز تعقیدات القواعد االجتماعیة في المدارس والمجتمعات.

والسلوكیات االجتماعیة، والتفاعل مع األقران في بیئة جماعیة، فیتعلمون المھارات یعمل الطالب على اكتساب المھارات االجتماعیة، 
 االجتماعیة "من، ومتى، وأین، وكیف".

مھارات الحیاة المستقلة  
یدة یتلقى الطالب تعلیًما في االتجاھات والتنقل، وإدارة األموال، والمناصرة الذاتیة، ومھارات وقت تناول الطعام. كما تتوفر فرص عد

لالستقالل، والتفاعل االجتماعي مع األقران. وتشمل األنشطة دروس الطھي، حیث یخضعون لإلشراف والتوجیھ لتقطیع الطعام، وفرمھ 
 بالسكین، وتقشیره، والتعّرف على أدوات القیاس، مثل األكواب والمالعق، واستكشاف الفرن والموقد واستخدامھما بشكل صحیح.

استخدام التكنولوجیا  
یتعلم الطالب استخدام التكنولوجیا خارج غرفة الصف، والتدّرب على مجموعة متنوعة من التطبیقات لالستخدام المجتمعي والمنزلي، 

والتدّرب على استخدام التكنولوجیا والتطبیقات في:  

 (One Bus Awayو ،MoveItو ،Blindsquare) التنقل في البیئة المحیطة  •
 (Seeing AIو ،KNFB Readerو ،Money Reader) التعّرف على األشیاء والمنتجات وقراءتھا  •

وضع جداول الفعالیات ودعوة الحضور   •
تسجیل المالحظات والمذكرات وتنظیمھا    •

سواٌء أكنت بحاجة إلى إنعاش معلوماتك حول أجھزة iOS (مثل iPhone، أو iPad، أو iPod Touch)، أم كنت مستخدًما جدیدًا لھا، فإن 
التدریب العملي طریقة رائعة لتعلم األساسیات واكتشاف النصائح والحیل المفیدة.  

  



 
 

 برامج التدریب الداخلي طوال العام
 https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/year-round-internships

 

تعمل DSB (Department of Services for the Blind، إدارة خدمات المكفوفین) على تطویر برنامج تدریب داخلي جدید مدفوع 
األجر* للشباب.  وسیتمكن الطالب المكفوفون وضعاف البصر من العمل بدوام جزئي خالل السنوات الدراسیة. 

لن تتوفر برامج التدریب الداخلي لفصل الخریف في العام الدراسي 2020-2021 بسبب جائحة فیروس كورونا (COVID-19).  وسنقوم 
بتحدیث البرنامج مع تغیّر الوضع. 

یُرجى الرجوع إلى ھذا القسم لمعرفة المستجدات والتعّرف على مزید من المعلومات.  

  

*یجب أن یكون الطالب مؤھلین للعمل في الوالیات المتحدة حتى یشتركوا في برامج التدریب الداخلي مدفوعة األجر. 

 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/year-round-internships
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