
هكذا يتم عقد اللقاء الجيد
حسن اال ستقبال هو غالبا من األمور الحاسمة لألشخاص المكفوف ين فاقدي القدرة على الس مع.من الممكن 

القيام بما هو صحيح، عليك فقط معرفة كيفية القي ام ب ذلك. يمكنك االعتماد عل ىنص ائحنا المبسط

1 قم بحجز وقت 
إضافي للموعد فالقصور 
في القدرة على االبصار 

والسمع يجعل عملي 
ة التواص ل واستقبال 
المعلومات تأخذ وقتا 

أطول.  

2 قم بارتداء م لبس ذات 
لون واحد تتباين بشكل 

واضح مع لون بشرة وجهك 
ويد يك. من األسه لف هم 

الكلم والحركات حين يكون 
لون الملبس والخلفية مختلفا 

عن لون البشرة.  

3 قم باختيا ر مكان ملئم للقيام بالمحا دثة! احر ص 
عل ى أن تكون الغرفة ذات اضاءة جيدة وم هيأة 

لتقليل الص د ى. قم بت خفيض أو بإغل ق األصوات 
المزعجة في الخلفية. اسأل الشخ ص ذ و القصو ر 
في القدرة عل ى السمع واإلب صار أين يمكنك الج 
لوس لتسهيل األمر عليه . خصص بعض الوق ت 

لتجربة وض عية الجلسة. 4 في حالة وجود مترجم شفوي مخص ص 
لألشخاص المكفوف ين فاقدي القدرة على السمع في 

اللقاء فعليك التحدث للشخص مباشرة وليس للمت 
رجم. دع الشخص المكفوف األصم والمترجم الشفوي 
يجلسان أو ال ث م قم بعدها بالج لوس بج انب المترج 

م إن كان ذلك ممكن ا. 

5 قم بالتعريف عن نفس ك باسمك أو علمتك 
الشخصية وابدأ التواص ل وليس فقط بقول كلمة 

”مرحبا ”. إن التربي ت باليد على الكتف مفيد في 
هذه الحالة. اتفق على المكان الذي يمكن أ ن يحدث 
فيه اللمس مستقبل. افعل الشيء نفسه إذا غ ادرت 

الغرفة وعند عو دتك لها. 
6 من الجيد أن تبدأ اللقاء بوصف المكان. قم 

بوصف كل ما يم كن رؤيته في الغرفة كر دود األفعا 
ل واال حاسيس وما ت قوم به.

7 ما الذي س نتحد 
ث عن ه؟ قد يكون من 

الصعب متابعة المواضيع 
التي تتغير لذلك فيجب 

عليك أ ن تكون وا ضحا 
عن د قيامك بتغيير 
موضوع المحادثة. 

8 ت ذكر أن تتحدث بشكل واضح وغير سر يع. 
ويشمل ذلك الكلم ولغة اإلشارة . في حال ة ع دم 

فهم الشخص لما تقوله فقم بإعادة ما قلته باستع مال 
كلمات أخرى عو ض تكرار نفس الكلما.

S
p

ea
k 

sl
ow

ly
 a

nd clearly

9 من المستحسن أن تض يف بعض الملمسة 
للتواص ل. يمكنك مثل التأكيد أو اظهار أنك تستم ع 

عبر التربيت بشكل خفيف على الذراع ولكن يجب 
أن تك ون قد اتفقت على ذلك منذ البداية. 

10 خذوا استراحة في اللقاءات المطولة فإن 
عملية التركيز في المحا دثة هي عملية مجهدة 

لألشخاص المكفوف ين فاقدي القدرة على الس مع.

11 قم بتقديم ي دك لألشخاص المكفوف ين فاقدي 
القدرة على الس مع عند التجول أو التحرك ف ي 

المب ن ى ودع هم يتبعونك.

12 قم بالسؤال ان كنت 
غير متأكد من التصرف 

بشكل صحيح. 
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