
   

 
 
 
 

 أشخاص من ُعسر القراءة في جميع أنحاء العالم!   5من كل  1يعاني 

 ما هو ُعسر القراءة؟ 

بة غير متوقعة في  يعد ُعسر القراءة أحد أكثر صعوبات التعلم شيوًعا. يتمتع األشخاص المصابون بعُسر القراءة بالعديد من نقاط القوة، لكنهم يواجهون صعو
غالبًا ما تكون العائالت أو معلمو    تعلم القراءة. هذه الصعوبات ال تتعلق بذكاء الشخص أو الدافع. يمكن لألطفال الذين يعانون من ُعسر القراءة تعلم القراءة.

باه إلى العالمات  الطفولة المبكرة أو معلمو رياض األطفال هم أول من يالحظ أن األطفال يواجهون صعوبة في التحدث أو التعلم في المدرسة. من المهم االنت
بين بعُسر القراءة أنواًعا مختلفة من العالمات. في حين أن أي عالمة  المحتملة التي تشير إلى إصابة الطفل بعُسر القراءة. يمكن أن يظهر على األطفال المصا

 واحدة ال تعني بالضرورة أن طفلك يعاني من ُعسر القراءة، فمن المهم التحدث مع معلمي طفلك إذا كانت لديك مخاوف. 

 ما هي العالمات التي تشير إلى احتمال إصابة طفلي بعُسر القراءة؟

 مرحلة ما قبل المدرسة 

 التأخر في تعلم الكالم •

يمكن أن يكون نطق الكلمات تحديًا )"بسجيتي"  •
 بدال من "سباجيتي"(

 استمرار "حديث الطفل"   •

 يمكن أن يكون تذكر أغاني األطفال واألناشيد تحديًا  •

 صعوبة تسمية الحروف/األرقام  •

 رواية القصص التي يصعب متابعتها •

 
 من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني 

 ال يربط الحرف أو مجموعة الحروف مع األصوات  •

 يعد نطق كلمات بسيطة مثل القط والخريطة والقيلولة تحديًا  •

 تاريخ سابق من مشاكل القراءة لدى الوالدين أو األشقاء •

 يقرأ ببطء أو يقرأ الكلمات بشكل غير صحيح أو يقرأ بدون تعبير •

 الخلط بين المتضادات مثل قبل/بعد، يمين/يسار، إلخ.  •

 

 من الصف الثالث إلى الخامس 

 غالبًا ما يتم تخمين الكلمات ألنهم ال تستطيعون نطقها •

اإلجابة بشكل أفضل على األسئلة المتعلقة بالنص إذا تمت قراءته   •
 بصوت عال  

صعوبة نطق الكلمات بشكل صحيح )على سبيل المثال، "ملجة"  •
 بدالً من "مجلة"(

 يمكن أن تكون الكتابة تحديًا، مع وجود أخطاء إمالئية متكررة  •

 لكلمات القصيرة الشائعة أو الخطأ في قرائتها تخطي ا •

 

 من الصف السادس إلى الثاني عشر 

 يقرأ ببطء ويصاب باإلحباط؛ ال يحب القراءة •

غالبًا ما يتخطى الكلمات الصغيرة أو يترك جزًءا من الكلمات  •
 الطويلة عند القراءة بصوت عال  

يفضل أسئلة االختيار من متعدد على أسئلة ملء الفراغات أو  •
 األسئلة األخرى ذات اإلجابات القصيرة

 يمكن أن يشكل تعلم لغة أجنبية تحديًا •

  قد يكون حفظ الحقائق أو القوائم أو االتجاهات أمًرا صعبًا •
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  كيف يتم فحص طفل في والية أوهايو بحثًا عن عالمات ُعسر القراءة؟

، ستقوم مدارس أوهايو بفحص جميع األطفال بحثًا عن عالمات التحذير من ُعسر القراءة من الروضة إلى 2023-24خالل العام الدراسي 
راءة في الصفوف من الرابع إلى السادس أيًضا. بعد العام  الصف الثالث. يمكن للعائالت )أو المعلم بعد أخذ إذن األسرة( طلب فحص ُعسر الق

، سيتم فحص جميع طالب رياض األطفال الكتشاف حاالت ُعسر القراءة كل عام، وفي الصفوف من األول إلى 2024-2023الدراسي 
طفلك وحددت المدرسة عالمات ُعسر  السادس، يجب أيًضا إجراء الفحوصات إذا طلبت األسرة )أو بواسطة معلم بإذن من األسرة(. إذا تم فحص 

 القراءة، فستتلقى اتصاالً من مدرسة طفلك. سيتم بعد ذلك إجراء فحص أكثر تعمقًا لطفلك، وسيبدأ المعلمون في تقديم دعم إضافي في الفصل
  الدراسي. وهذا ما يسمى "تعليم القراءة والكتابة المنظم".

 Ohioة ما إذا كان طفلك معرًضا لخطر ُعسر القراءة، فتفضل بزيارة موقع الويب إذا كنت ترغب في طلب فحص من مدرسة طفلك لمعرف
Statewide Family Engagement Center   للعثور علىrSample Screening Request Lette   نموذج خطاب طلب(

 . فحص( 

أو لن تقدم المدارس تشخيًصا لعُسر القراءة. يتطلب تشخيص ُعسر القراءة اختباًرا من قِبل مقدم رعاية مؤهل مثل أخصائي علم النفس العصبي 
 أخصائي أمراض النطق واللغة. قد يكون لمدرستك توصيات محلية.

 تشخيص ُعسر القراءة أو يشتبه في إصابته بعُسر القراءة؟ ما الذي سيتغير في المدرسة إذا كان طفلي مصابًا ب

مية داخل إذا تم تشخيص طفلك بأنه يعاني من ُعسر القراءة، أو يشتبه في إصابته بعُسر القراءة، فستقدم المدرسة الدعم الالزم في المواد األكادي
عم طفلك الفصل. يستمر األطفال المصابون بعُسر القراءة في التعلم في نفس الفصل الذي كانوا فيه من قبل. سيتم إخطارك بما تفعله المدرسة لد 

  في التعلم. 

إلى دعم   لن يحتاج العديد من الطالب المصابين بعُسر القراءة أو المشتبه في إصابتهم بعُسر القراءة إلى خدمات التعليم الخاص. إذا كانوا بحاجة
يمكن للعائالت بدء عملية  إضافي وما زالوا يواجهون صعوبات بعد تلقي تعليم محدد وموجه، فيجب تقديم طلب لتقييم التعليم الخاص الرسمي.  

 the Ohio Statewide Familyالتعليم الخاص عن طريق إرسال طلب كتابي إلى معلم طفلهم و/ أو مدير المدرسة. قم بزيارة موقع ويب 
Engagement Center  للعثور علىSample Evaluation Request Letter  )لدى إدارة التعليم في  )نموذج خطاب طلب تقييم .

، وهي عبارة عن جدول زمني للخطوات المتضمنة في )خارطة طريق للتقييم للعائالت( Evaluation Roadmap for Familiesأوهايو 
 . بدء عملية التعليم الخاص

 طفلي يعاني. كيف أساعده في المنزل؟

مهمة المدرسة هي توفير تعليم عام مجاني ومناسب لطفلك، وأنت 
وأسرتك شركاء مهمون مع مدرسة طفلك. يمكنك أن تطلب من معلمي  
طفلك أفكاًرا عما يمكنك القيام به في المنزل، بما يتفق مع ما يتعلمه  

  طفلك في المدرسة.

  

كلنا نتعلم بشكل  

تشف كيف مختلف. سنك

 تتعلم بشكل أفضل.

https://ohiofamiliesengage.osu.edu/sample-dyslexia-screening-request-letter-for-families/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/sample-dyslexia-screening-request-letter-for-families/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/2022/07/20/sample-family-request-letter-for-special-education-evaluation-from-a-school/
https://www.dps.k12.oh.us/wp-content/uploads/2022/03/evaluation-roadmap-final.pdf


 ماذا يجب أن أخبر طفلي عن ُعسر القراءة؟ 

تتخذ كل أسرة نهًجا مختلفًا للتحدث مع طفلها حول ُعسر القراءة. نستعرض معك هنا بعض األفكار.  قد يكون مصدر إلهام لألطفال والكبار  
  .)أشخاص ناجحين يعانون من ُعسر القراءة(  successful people who have dyslexiaلسماع نماذج لـ

نا هنا  البقاء إيجابيًا أمر مهم. يمكنك أن تقول، "عقولنا مثل العضالت، ونحن بحاجة إلى التدرب على استخدامها لمساعدتها على النمو. أحبك، أ
  لمساعدتك، وكذلك معلموك".

تعلم كيف مررت بوقت عصيب في المدرسة؟ سأتحدث مع معلميك عن ذلك. كلنا نتعلم بشكل مختلف. سنكتشف كيف   أو يمكنك أن تقول، "هل
تتعلم بشكل أفضل. أو، "عسر القراءة يعني أن عقلك قد يواجه صعوبة في مطابقة األحرف باألصوات. سيساعدك معلمك على تعلم األشياء التي  

 مكننا تجربة بعض هذه األشياء نفسها في المنزل معًا أيًضا ". كنت تواجه صعوبة في التعامل معها، وي

 أين يمكنني الذهاب لمعرفة المزيد عن عسر القراءة ومدارس أوهايو؟ 

ميع  كما هو الحال دائًما، فإن أول وأفضل مورد لك هو مدرسة طفلك. يتم تدريب معلمينا في أوهايو على أفضل االستراتيجيات التعليمية لدعم ج
. يمكنك Understood.org و  exia Association’s Ohio ChaptersInternational Dyslالطالب. من الموارد الرائعة األخرى  

 Dyslexia Supports in Ohioأيًضا زيارة موقع الويب الخاص بإدارة التعليم في أوهايو للحصول على أحدث اإلرشادات والموارد حول 
schools )إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم من أحد الوالدين/مقدم الرعاية الذي مر بتجربة العمل مع )دعم عسر القراءة في مدارس أوهايو .

 . )االمرشدين اآلباء في أوهايو( Ohio Parent Mentors  التواصل مع  مدرسة طفله، ففكر في

 روابط للموارد 

• List of Books about Dyslexia for 

hildren and AdultsC   قائمة كتب عن عسر القراءة(

 لألطفال والكبار(

• Sample Dyslexia Screening Request  

 )نموذج طلب فحص عسر القراءة(

• Famous People With Dyslexia   مشاهير(

 يعانون من عسر القراءة(

• Example List of Dyslexia Warning Signs 

from an Ohio Parent   نموذج لقائمة عالمات(

 التحذير من عسر القراءة من أحد اآلباء في والية أوهايو(

• Ohio’s Dyslexia Guidebook that Schools 

Follow )دليل عسر القراءة في أوهايو الذي تتبعه المدارس(  

• Ohio Dyslexia Support Laws  قوانين دعم(

 عسر القراءة في أوهايو(

• Information about Dyslexia and Federal 

Special Education Law ر )معلومات حول عس

 القراءة وقانون التعليم الخاص الفيدرالي(

• Ohio Department of Education Dyslexia 

Supports Webpage  صفحات الويب الداعمة(

 لعسر القراء التابعة إلدارة أوهايو للتعليم(

• International Dyslexia Association’s 

Ohio Chapters   فروع أوهايو التابعة لجمعية عسر(

 القراءة الدولية( 

• Map of Ohio Parent Mentors  خريطة أوهايو(

 شدين اآلباء(للمر

 

 

 the Ohio Statewide Family Engagementشكر خاص لعائالت أوهايو والمعلمين الذين تعاونوا مع إدارة التعليم في أوهايو و

Center  .في جامعة والية أوهايو لتطوير هذا الدليل 

 . go.osu.edu/dyslexiaguideلعرض النسخة اإللكترونية من هذا الدليل، تفضل بزيارة  

https://www.understood.org/en/articles/success-stories-celebrities-with-dyslexia-adhd-and-dyscalculia
https://dyslexiaida.org/in-your-area-with-global-partners/
https://www.understood.org/
https://education.ohio.gov/Topics/Learning-in-Ohio/Literacy/Dyslexia
https://education.ohio.gov/Topics/Learning-in-Ohio/Literacy/Dyslexia
https://parentmentor.osu.edu/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/books-about-dyslexia-for-all-ages/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/books-about-dyslexia-for-all-ages/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/books-about-dyslexia-for-all-ages/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/sample-dyslexia-screening-request-letter-for-families/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/sample-dyslexia-screening-request-letter-for-families/
https://www.understood.org/en/articles/success-stories-celebrities-with-dyslexia-adhd-and-dyscalculia
https://www.understood.org/en/articles/success-stories-celebrities-with-dyslexia-adhd-and-dyscalculia
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/example-ohio-parents-list-specific-signs-of-dyslexia-for-my-child/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/example-ohio-parents-list-specific-signs-of-dyslexia-for-my-child/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/example-ohio-parents-list-specific-signs-of-dyslexia-for-my-child/
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/wp-content/uploads/2022/08/Dyslexia-Guidebook-update0722.pdf
https://ohiofamiliesengage.osu.edu/wp-content/uploads/2022/08/Dyslexia-Guidebook-update0722.pdf
https://codes.ohio.gov/ohio-revised-code/search?start=1&pageSize=25&sort=BestMatch&keywords=dyslexia
https://codes.ohio.gov/ohio-revised-code/search?start=1&pageSize=25&sort=BestMatch&keywords=dyslexia
https://improvingliteracy.org/ask-an-expert/does-special-education-law-include-dyslexia
https://improvingliteracy.org/ask-an-expert/does-special-education-law-include-dyslexia
https://improvingliteracy.org/ask-an-expert/does-special-education-law-include-dyslexia
https://education.ohio.gov/Topics/Learning-in-Ohio/Literacy/Dyslexia
https://education.ohio.gov/Topics/Learning-in-Ohio/Literacy/Dyslexia
https://education.ohio.gov/Topics/Learning-in-Ohio/Literacy/Dyslexia
https://dyslexiaida.org/in-your-area-with-global-partners/
https://dyslexiaida.org/in-your-area-with-global-partners/
https://dyslexiaida.org/in-your-area-with-global-partners/
https://parentmentor.osu.edu/
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https://go.osu.edu/dyslexiaguide

