
کارشان اعتماد کنند و به جای وارد کردن 
اجنــاس چینــی از تولیــدات ایــن بچه هــا 
اســتفاده کنند. مراکز مختلــف می توانند 
ســفارش کارشــان را بــه مــا دهند تــا این 
بچه ها درآمد بیشتری را به دست آورند.«
خانــم اصالنــی بــا اشــاره بــه دیگــر 
فعالیت های این مرکز ادامه می دهد:»به 
غیر از برنامه های آموزشــی و تولیدی که 
گفته شــد این مرکز قســمت توانبخشــی 
هــم دارد. کالس هایی مانند کاردرمانی، 
هــای  مهــارت  آمــوزش  گفتاردرمانــی، 
خودیــاری و آموزش مهارت های زندگی 
هســتند.  مــا  توانبخشــی  بخــش  جــزو 
همچنیــن کالس های دیگــری همچون 
درمانــی،  موســیقی  تئاتردرمانــی، 
یــک  اردوهــای  و  ورزش  هنردرمانــی، 
روزه و چند روزه را هم برایشــان داریم تا 
بتوانیم حس مسئولیت پذیری را در این 

بچه های تقویت کنیم.«

ë  رنگین عشــق  بــا  که  محصوالتــی 
می شوند

دوســت داشــتم زودتر به دیدار افراد 
کــم تــوان ذهنی بــروم تــا کارهایشــان را 
ازنزدیک ببینم به همین خاطر پیشنهاد 
و  راه  در  صحبت هــا  مابقــی  کــه  کــردم 
هنگام بازدید انجام شود. به راه افتادیم 
و اول به بخش پسران سر زدیم و مقابل 
دری ایســتادیم کــه رویش نوشــته شــده 
بــود )کارگاه پاکــت ســازی(؛ مدیــر در را 
بــاز کرد و داخل شــد پشــت ســرش وارد 
کالسی شدم. 10 الی 15 نفر بودند که دور 
میزی گرد هم جمع شدند یکی مشغول 
الگــو کشــیدن، دیگری تــا مــی زد و بغل 
دســتی اش این کاغذهای تا خورده را به 
چســب آغشــته می کرد، نفر بعدی روی 

دیگــر مقوا را به پشــت آن وصل می کرد 
تــا از اتصالشــان ســاک دســتی مقوایــی 
شــکل بگیــرد. همه با هــم کار می کردند 
و لبخندهــای شیرینشــان نشــاط بخش 

محفل دوستانه شان بود.
 کنار یکی از پسرها ایستادم نمی دانم 
چــرا به محــض حضورم شــروع به تکان 
متوجــه  درابتــدا  کــرد.  خــودش  دادن 
اضطرابــش نشــدم و با دیگر بچــه ها به 
گفت و گــو پرداختــم. وقتــی نوبــت بــه او 
رســید ســرش را پایین انداخت تا مجبور 
به پاســخ دادن نشــود. مدیر مرکز اشــاره 
کرد که این پســر اوتیســم دارد و برقراری 
ارتبــاط با غریبه ها برایش دشــوار اســت. 
دراین لحظه بود که دریافتم چرا از اینکه 
کنارش ایستادم مضطرب شد و خودش 
را تــکان مــی داد. بــرای اینکــه حضــورم 
باعــث رنجــش خاطــرش نشــود بــه آن 

سوی میز رفتم.

 ابوالفضــل پســر پرجنــب و جــوش 
جمع ایســتاد تا در مورد کارشــان برایم 
توضیــح دهــد. بــا اینکــه 31 ســال ســن 
داشــت اما با نــگاه کردن بــه چهره اش 
را  واقعــی اش  ســن  نمی توانســتم 
تشــخیص دهــم. کــم ســن و ســال تر از 
چیــزی کــه در شناســنامه بــرای او ثبت 
شــده به نظر می رســد. او 8 ســال اســت 
کــه بــه عضویــت ایــن مرکــز درآمــده و 
یک ســال اول را آمــوزش دیده تا بتواند 
حرفه ای خــاص را بیاموزد. او به نیابت 
از دیگــر دوســتانش در مــورد کاری کــه 
انجام می دهنــد می گوید:»اینجا کارگاه 
پاکت ســازی اســت و مــا انــواع پاکــت و 
کارت پســتال را می ســازیم. خوشحالم 

که اینجا در کنار دوستانم کار می کنم.«

کلماتشــان بریــده بریده و کوتــاه بود 
گاهی اوقات متوجه کلماتشان نمی شدم 
و بــا نــگاه بــه مربــی از او بــرای فهمیدن 

حرف هایشان کمک می گرفتم.
ســهیل یکی دیگر از بچه هــای کارگاه 
پاکت ســازی از فعالیت هایش می گوید: 
»ایــن جا به غیــر از پاکت درســت کردن 
کارهای دیگری هم می کنیم مثل گرفتن 

آمار غذا.«
خانم اصالنی در ادامه صحبت های 
ســهیل توضیــح می دهد:»بچه هــا برای 
اینکــه در کارهای گروهی شــرکت کنند و 
یاد بگیرند چگونه کارهای شخصی شان 
را انجام دهند هفتــه ای یک بار آمار غذا 
را می گیرنــد، ظرف هــای ناهــار را چیــده 
یــا جمــع می کننــد، شســتن ظرف هــا و 
تمیــز کــردن کالس و کارگاه هــم از دیگر 
برنامه هــای آموزشــی این بچه هاســت. 
ایــن کارها مهارت زندگــی افراد کم توان 

ذهنــی را افزایش می دهــد و آنها را برای 
زندگی اجتماعی آماده می کند.«

گپ و گفت ما با این گروه پاکت سازی به 
ورزش هم رسید و همین که اسم از فوتبال 
شــد، پسرها ســر از پا نمی شناختند و همه 

شعار پرسپولیس قهرمان را سردادند.
مدیــر بــه ورزش بچه هــا نیــز اشــاره 
می کند:»طرح دیگر این مؤسسه ورزش 
همگانی است برای معلوالن ذهنی 8 تا 
25 ســال که در دو گروه دختران و پسران 
اجرا می شود. این امر در بهبود وضعیت 
ســالمتی این افراد تأثیر بسزایی دارد. با 
توجه به عالقه بیش از اندازه این بچه ها 
بــه ورزش فوتبــال، زمین چمنــی را هم 
برای بچه ها هماهنگ کردیم تا در هفته 

دو بار فوتبال بازی کنند.
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یک روز با معلوالن مرکز حرفه آموزی

اینبچههاتولیدرامعنامیکنند
مهم ترین خوبی شــان لبخندی اســت که بی منت همیشــه بر صورتشان در هر 
شرایطی جاریست؛ افرادی که قلب های رنگین کمانی دارند و با بدی بیگانه اند. 
شــاید اصاًل بدی را نمی شناســند و فقط خوبی در روحشــان دمیده شــده است.  
راهش خیلی هم دور نیســت، کافی اســت مســیری را تا خیابان ولیعصر)عج( 
طی کنید و در بن بســت شــمس آنــان را بیابید. جلوی در ورودی ســاختمان که 
رســیدم از پشت نرده ها ســه نفرشــان را دیدم که با هم توپ بازی می کنند، وارد 
حیاط  که شــدم به ســمت من چرخیدند و همان لبخند همیشــگی بر لبانشــان 
نشست بی آن که مرا بشناسند، سالم کردند و من نیز پاسخشان را با لبخند دادم. 
ســری در حیاط چرخاندم، چشمم به تابلوی ســبزرنگ باالی در افتاد که رویش 
نوشــته بودند »مرکز توانبخشــی و حرفه آموزی« وارد سالن اصلی شدم و سراغ 

مدیریت مرکز را گرفتم.
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نیم نگاه
ë  سه سال است که دراین مرکز آموزش می بینم و اکنون پای چرخ نشستم و کار می کنم، راستش حقوق هم دریافت می کنم. البته

من کار زیور آالت را هم آموزش دیدم و در خانه زیورآالت تولید می کنم و می فروشم
ë  قبل از ورود به این مرکز احســاس می کردم بی فایده هســتم و هیچ کاری از دستم برنمی آید اما با ورود به اینجا یاد گرفتم چگونه از

پس کارهای شخصی ام برآیم همین طور آموختم با چرخ کار کنم و رو بالشی بدوزم با این کارها می توانم مختصر درآمدی هم داشته باشم
ë  طی ایام مختلف سال در بازارچه های مختلف، غرفه داریم و محصوالتمان را به  نمایش می گذاریم اما توان بودجه ای نداریم که غرفه ای اجاره کنیم؛ تاکنون هم با

نهادهایی مثل شهرداری رایزنی کردیم تا این غرفه ها را به صورت رایگان در اختیار مرکز قراردهند

ë هدف استقالل افراد کم توان ذهنی
امــروز  تــا  کــردم  هماهنــگ  قبــل  از 
بــا  و  بزنــم  مرکــز  ایــن  در  چرخــی 
فعالیت هایش آشنا شوم. برای آشنایی 
بیشــتر پای صحبت هــای الهام اصالنی، 
مدیر این مرکز توانبخشی و حرفه آموزی 
نشســتم تــا در مــورد فعالیت هــای این 
آمــوزش  آن  در  کــه  افــرادی  و  مرکــز 
می بینند برایم توضیح دهد. او این مرکز 
را کارگاه تولیدی بچه های کم توان ذهنی 
توصیف می کنــد و می گویــد: »این مرکز 
حرفه آموزی یکی از مراکز وابسته به یک 

مؤسسه توانبخشی است.
مرکز ما با هدف شناسایی توانمندی، 
بــه  توانایــی معلــوالن، کمــک  تقویــت 
ارتقای سطح استقالل در زندگی و آماده 
کــردن آنها بــرای ورود به بــازار کار برای 
جوانــان کــم توان ذهنــی باالی 14 ســال 
راه انــدازی شــده اســت. این مرکــز در دو 
بخــش حرفــه آمــوزی پســران و تولیدی 

حمایتی دختران فعالیت می کند.
مرکــز  ایــن  کالس هــای  و  خدمــات 
ولــی  اســت  رایــگان  دختــران  بــرای 
دربخــش پســران بخشــی از هزینه ها را 
خانواده هایشــان تقبل می کننــد، اما اگر 
فــردی توانایی پرداخــت هزینه تعیین 
تشــخیص  بــا  باشــد  نداشــته  را  شــده 
رایــگان  برایــش  کالس هــا  مــددکار 
محاســبه می شــود چــرا کــه ایــن مرکــز 

ماهیت خیریه ای دارد.
افــراد بعــد از ثبت نــام در ایــن مرکز 
مــورد ارزیابی قرار می گیرند و برحســب 
حرفه های مختلف وارد مرحله آموزش 
می شوند. کالس های آموزشی این مرکز 
با توجه به ســطح یادگیری افراد بیش از 
شــش ماه اســت و تا یادگیری کامل بین 
دو تــا چهار ســال زمان الزم اســت. بعد 
از پایــان دوره های آموزشــی بــا توجه به 
رایزنی هایی که با سازمان فنی و حرفه ای 
انجام دادیم این بچه ها را برای دریافت 
گواهینامه معتبر به این سازمان معرفی 

می کنیم.
در حــال حاضــر 105 نفــر در دو گروه 
پســران و دختــران تحــت پوشــش ایــن 
مرکــز هســتند و در کالس هــای مختلف 
مشغول یادگیری حرفه مورد عالقه شان 
هســتند. در بخــش پســران، مــا کارهایی 
مثــل مونتــاژ ســنگ، کاشــیکاری، پاکت 

ســازی، بســته بندی، راســته دوزی و در 
بخش دختران راسته دوزی، سری دوزی 
و مونتاژ زیورآالت را داریم. طی دو ســال 
اخیر 45نفر از بچه های ما کارت مهارت 
حرفه آموزی شــان را در حرفه هایی مثل 
پاکت ســازی  و  گلــدوزی  راســته دوزی، 

دریافت کردند.
مرکــز  ایــن  ذهنــی  معلــوالن 
آموزش پذیرهســتند و سن آنها بین 14تا 
35 ســال اســت. این افــراد می توانند به 
ســطحی از حرفــه ای بودن دســت یابند 
کــه گواهی فنــی و حرفه ای بــه آنها اعطا 
شــود. بعــد از پایان آموزش به ســطحی 
از اســتقالل ذهنی در زندگی شــان دست 
می یابنــد و آمــاده حضــور در بــازار کار و 

کارگاه های تولیدی می شوند.
ایجــاد اشــتغال از دیگــر برنامه هــا و 
فعالیت های این مرکز است که با کمک 
و حمایــت دیگــر مراکــز، ارگان ها و حتی 

مردم امکان پذیر خواهد بود.
بــرای آنکــه بتوانیــم ایجاد اشــتغال 
کنیــم باید از بیــرون ســفارش کار بگیرم 
تــا بچه هــا در کارگاه هــای تولیــدی مرکز 
از  یکــی  کننــد.  آمــاده  را  سفارشــات 
روش هــای آشــنایی مردم و مســئوالن با 
تولیدات ایــن گروه از معلوالن، شــرکت 
در بازارچه های خیریه است تا با کیفیت 
و نوع کار آشــنا شــوند و ســفارش دهند. 
به جــرأت می تــوان گفــت، کاری که این 
بچه هــا انجــام می دهند قابــل رقابت با 

کاالهای بازار است.
بــا  را  ارتباط هایــی  حاضــر  حــال  در 
مراکــز، ادارات و ســازمان های مختلــف 
داریــم. مثــل دانشــگاه آزاد و دانشــگاه 
تربیــت مــدرس؛ ایــن دو مرکــز دوخــت 
تمامــی ملحفه های خوابگاه هایشــان را 
به ما ســپردند. ما هم قبل از سال جدید 
سفارشــات را تحویل دادیم. خواســته ما 
این اســت که دیگر ســازمان ها و ارگان ها 
و  کننــد  اعتمــاد  کارهــای معلــوالن  بــه 

سفارشات خود را به آنها دهند.
ایــن جوانــان از نظــر ذهنــی دیرآمــوز 
هســتند اما حــق دارند صاحب کســب و 
کار و مهارت شــوند. با سختی حرفه ای را 
آمــوزش می بیننــد تا کار کننــد و صاحب 
درآمــد شــوند، تنهــا کاری که دیگــر افراد 
از  گــروه  ایــن  بــرای  می تواننــد  جامعــه 
معلــوالن انجــام دهنــد آن اســت کــه به 

مؤسســه قراردادهایــی را با مجموعه 
ورزشــی مختلــف منعقــد کرده اســت و 
مربیــان ویژه ایــن افراد را بــه کار گرفتیم 
تــا افراد کم تــوان ذهنــی بتوانند حداقل 
درهفته یک جلســه از فضاهای ورزشــی 

به صورت رایگان استفاده کنند.
همچنین به صــورت پایلــوت برنامه 
آمــوزش شــنا را هــم برایشــان در نظــر 
گرفتیــم تا بتوانیم به بچه هــای کم توان 

ذهنی شنا کردن را آموزش دهیم.«
راهــی کارگاه دیگــری شــدیم »کارگاه 
مونتاژ ســنگ«. دراین کارگاه ســنگ های 
برش خورده از کارخانه برای این بچه ها 
ارســال می شــود و آنها طبــق مدلی که از 
قبل برایشــان در نظر گرفته شــده است، 
ســنگ ها را کنار هم قرار می دهند چیزی 
شــبیه به معرق ســنگ، این ســنگ های 
ســاخته شــده معموالً در کف ســالن ها و 

البی ساختمان ها استفاده می شود.
در گوشــه  این کارگاه ابراهیم 29 ساله 
را دیــدم که بــا انبر مخصوص مشــغول 
خرد کــردن کاشــی های رنگی اســت، به 
ســمتش رفتــم تــا برایــم درمــورد کاری 
کــه می کنــد توضیــح دهــد، او می گویــد: 
»اول کاشــی های رنگــی را خرد می کنیم 
و بعــد طرح مورد نظــر را روی هرچیزی 
مثــل گلدان، کوزه و... می کشــیم ســپس 
ســنگ های قطعه قطعه شده را مطابق 
طــرح می چســبانیم.« از او پرســیدم آیــا 
بــرای کاری کــه انجــام می دهیــد گواهی 
می گویــد:  کــه  داریــد؟  حرفــه ای  فنــی 
»ســال گذشــته برای این حرفــه امتحان 
دادم و قبــول شــدم، اما هنــوز مدرکم را 
دریافت نکردم« اکثراً در کارگاه از ماسک 
اســتفاده می کردند چرا که فضای آن جا 
پرشــده بود از گرده سنگ هایی که برش 

می زدند.
بعــدی  بــه کالس  رســیدن  بــرای 
قدم زنــان راهی راهرو شــدیم که ناگهان 
چشــمم به عکس های روی دیــوار افتاد 
کــه گویــا در مناســبت های مختلف ثبت 
شدند تا خاطره سازی کنند. ازمدیر مرکز 
جویــای این تصاویر شــدم کــه در جوابم 
می گویــد: »هرمــاه جشــن تولــد گروهی 
داریم و متولدین آن ماه، دور کیک جمع 
می شــوند و شــمع مشترکشــان را فــوت 

می کنند.
در روزهای مناســبتی همچون شــب 
چلــه، چهارشــنبه ســوری، جشــن پایان 
سال و... مراســم هایی را برگزار می کنیم 
تــا آمــوزش و کار برایشــان با ســرگرمی و 

فراغت همراه باشد.«
مقصــد  حرفــه«  »پیــش  کالس 
بعدی مان شد، این کالس تولیدی ندارد 
و افــرادی کــه در آن هســتند هنــوز حرفه 
خاصــی را فرانگرفته انــد یا بــه قولی تازه 

وارد این مرکز حساب می شوند.
تعدادی از پســران در سنین مختلف 
دور میــزی جمــع شــدند و روبه رویشــان 
ســینی های پــر از لپــه بــود. مربــی برایم 
توضیــح داد کــه درایــن کالس ابتدا باید 
دقــت و ســرعت عمــل بچه ها بــاال رود، 
سپس فراگیری مفاهیمی همچون رنگ، 
ســایز، شــکل، افزایش تمرکــز و ریزبینی 
شــکل گیرد. به همین خاطر بســته های 
حبوبات را روبه رویشــان قرارمی دهند تا 
ضایعات را تفکیک کنند. جالب است که 
بدانید این حبوبات پاک شده بسته بندی 
می شــوند و به عنــوان محصــوالت پــاک 
شده روانه بازار می شوند. ریزبینی آنها تا 
حــدی بود که حتی لپه های نصفه را هم 
از ســینی برداشته و در قسمت ضایعات 

قرارمی دادند.
ë  حاصل دســت این دختران دیدنی

است
نشــان  را   11 ســاعت  عقربه هــای 
تــا  رفتیــم  بــاال  طبقــه  بــه  کــه  مــی داد 
داشــته  بانــوان  کارهــای  از  بازدیــدی 
مرکــز  ایــن  راه پله هــای  در  باشــیم. 
بــرای عرضــه و  از نمایشــگاه  صحبــت 
جذب مشــتری شــد کــه خانــم اصالنی 
می گویــد: »طــی ایــام مختلف ســال در 
بازارچه هــای مختلــف، غرفــه داریــم و 
محصوالتمــان را به  نمایش می گذاریم 
اما تــوان بودجه ای نداریم کــه غرفه ای 
اجــاره کنیــم؛ تاکنون هــم بــا نهادهایی 
مثــل شــهرداری رایزنــی کردیم تــا این 
غرفه هــا را به صــورت رایــگان در اختیار 

مرکز قراردهند.
ایــن غرفه هــا ســفارش کاری  از  اگــر 
بــه   متعلــق  آن  ســود  شــود  دریافــت 
بچه هاســت و ما نفعــی از آن نمی بریم. 
جملــه  از  اللــه  پــارک  و  ســاعی  پــارک 
مکان هایی هســتند که در هفتــه یک روز 
میزبانــی کارهای این بچه هــا را برعهده 

دارند.
هنگامی کــه کارهای تولیــدی بچه ها 
را در معــرض دید عموم قرار می دهیم، 
مــردم بــاور نمی کنند کــه ایــن تولیدات 
کار دســتان معلــوالن کــم تــوان ذهنــی 
باشــد چرا کــه کیفیــت باالیی دارنــد و با 
دقــت محصوالت را آماده و بســته بندی 

می کنند.«

بخــش دختــران هــم ماننــد پســرها 
و  دارد  آموزشــی  متفــاوت  کارگاه هــای 
به یــک به یک کالس ها ســر زدیــم تا به 
بخش نهایی رســیدیم؛ بخشی که نتایج 
آموزش ها در این کارگاه به بار می نشیند.
خیاطــی  چــرخ  چنــد  کارگاه  درایــن 
صنعتی ازجمله راسته دوز، سردوز، نوار 
دوز و... قرار دارد. کار با این دســتگاه های 
پیچیــده بــرای افــراد عــادی هم دشــوار 
اســت، اما ایــن دختران کم تــوان ذهنی 
آموختنــد چگونــه پارچه هــا را زیــر چرخ 
قراردهنــد، نــخ چــرخ را تعویــض کرده 
چــرخ  جزئــی،  خرابــی  درصــورت  و 

خیاطی شان را تعمیر کنند.
رو بــه روی در کارگاه، مــارال 25 ســاله 
پشت چرخ راسته دوز نشسته و مشغول 
تعویــض نخ چرخش اســت چنــد قدم 
بــاز  تــا ســرصحبت را  نزدیکــش شــدم 
کنــم، پرســیدم چنــد ســال طول کشــید 
تــا یادگرفتی با چــرخ خیاطــی کار کنی؟ 
در جوابم می گوید: »ســه ســال است که 
درایــن مرکــز آمــوزش می بینــم و اکنون 
پای چرخ نشستم و کار می کنم، راستش 
حقوق هم دریافت می کنم. البته من کار 
زیور آالت را هم آموزش دیدم و در خانه 

زیورآالت تولید می کنم و می فروشم.«
می کنــی؟  کار  چــه  درآمــدت  بــا   
»پول هایم را در بانک می گذارم تا بتوانم 

به زیارت کربال بروم.«
اگر چه فهمیدن کلماتی که می گوید 
برایم کمی دشوار بود اما از میان کلمات 
منقطع که می گفت کلیات حرف هایش 

را دریافتم.
زهــرا امیری دختــر دیگری اســت که 
5 ســالی اســت دراین مرکز مشــغول کار 
است و در مورد خیاطی هایش می گوید: 
»قبــل از ورود بــه ایــن مرکــز احســاس 
می کردم بی فایده هســتم و هیچ کاری از 
دســتم برنمی آید اما با ورود به اینجا یاد 
گرفتم چگونه از پس کارهای شخصی ام 
برآیــم همیــن طــور آموختــم بــا چــرخ 
کار کنــم و رو بالشــی بدوزم بــا این کارها 
می توانم مختصــر درآمدی هم داشــته 

باشم.«
کارهــای  از  پــر  اتاقــی  آخــر  بخــش 
رنگارنگ اســت که در مکان ها و روزهای 
مختلــف درمعــرض دیــد عمــوم قــرار 
می گیرنــد. از تمــام کارهــای بچه ها یک 
نمونه دراین اتاق قرار دادند تا بتوانند از 
نهادها و مراکز مختلف سفارش بگیرند.

 کارهــا بــه حــدی تمیــز و زیبــا بــود 
دیگــر  بــا  رقابــت  قابــل  بی اغــراق  کــه 
محصــوالت بــازار اســت. چه کســی باور 
می کنــد تولید کننــدگان ایــن محصوالت 

افراد کم توان ذهنی باشند.
کالس هــای  و  کارگاه هــا  از  بازدیــد 
مرکــز به اتمام رســید و راهــی اتاق مدیر 
شــدیم در طــول ایــن مســیر تابلوهایــی 
کــه روی دیــوار ســالن نصــب  را دیــدم 
شــده بود و بچه ها را در حال اجرا نشــان 
می داد. خانم اصالنی می گوید: »بچه ها 
اینجــا گــروه تئاتر و موســیقی هــم دارند 
و در مراســم های مختلــف برنامــه اجــرا 

می کنند.
برنامه های این مؤسســه توانبخشــی 
فقــط شــامل آمــوزش نیســت خدمات 
ســرپایی و روزانــه را هــم داریم کــه برای 
گروه های سنی زیر 15 سال اجرا می شود. 
بــه غیــر از معلــوالن ذهنــی، بچه هــای 
اوتیســم، فلج مغزی، معلوالن جسمی 
_حرکتی، بچه هایی که اختالالت رفتاری 
و یادگیــری دارنــد نیــز درایــن مؤسســه 

پذیرش می شوند.
 45 خدمــات  ســرپایی،  بخــش   
دقیقــه ای اســت کــه شــامل کاردرمانی، 
گفتاردرمانی، روانشناســی، آب درمانی، 
موســیقی درمانی، آموزش مهارت های 
خودیــاری، مهارت های روزمــره زندگی، 
رفتار برخوردهای اجتماعی و فیزیوتراپی 

آموزش داده می شود.
بخــش روزانــه مؤسســه مرتبــط بــه 
آموزش به بچه های کــم توان ذهنی زیر 
6 ســال اســت که با توجه به ویژگی هایی 
که دارند باید بیشــتر تحــت آموزش قرار 
بگیرند تا آماده ورود به مدرسه استثنایی 
شــوند. ایــن بچه ها بــه توجــه و آموزش 
نیاز دارنــد تا بتوانند هماننــد دیگران در 

جامعه زندگی کنند.«
چهره های خندان و شــوق و ذوقی که 
بــرای یادگیــری دارنــد از پس چشــمانم 
دور نمی شــود، حــال نوبت به بازگشــت 
فــرا رســید، اکنــون عقربه هــای ســاعت 
12:30 دقیقه را نشــان می دهد، بوی غذا 
کل مرکــز را فــرا گرفتــه و کم کــم بچه ها 
خودشــان را بــرای صــرف ناهــار آمــاده 
می کننــد. به ســمت درخروجــی حرکت 
کــردم و مادری را دیدم که برای ثبت نام 
فرزندش از اطالعات پرس و جو می کند. 
فکرم مشــغول بچه های کم توان ذهنی 
اســت کــه محکوم بــه خانــه نشــینی اند 
و حتــی خانــواده هــم توانمندی شــان را 
باور ندارد. کاش می شــد همدیگر را باور 

کنیم.


