مُجلدُالحقائقُُ:1أنُيكونُهناكُرؤيا

خطةُللمستقبل
باإلمكان أن يتمتع األشخاص الذين لديهم إعاقة بحياة جيدة .يستطيعون العيش مع أناس يحبونهم في بيت جميل ،يكون لديهم
عمل جيد ،يتمتعون بعالقات مع أصدقاء وأفراد العائلة و يصبحون جزءاً من مجتمعهم.
إن وجود خطة للمستقبل يُساعد األشخاص ذوي االعاقات في الحصول على حيا ٍة طيبة يرغبون بها .يمكن ُتسمية هذه الخطة
المسقبلية كذلك بـ "الرؤيا".
ماُهيُالرؤيا؟
يمكن أن تكون الرؤيا بسيطة جداً .و يمكن أن تتضمن جمالً مثل هذه:


سوف تصبح سارة جزءاً من مجتمعها



سوف تكون سارة قادرة على أن تعمل األشياء التي تستمتع بها



سيكون لسارة بيت مع الناس الذين تحبهم



سيكون بمقدور سارة أن تلتقي أنواع كثيرة مختلفة من الناس في المجتمع و تكتسب أصدقاء



تستمر عائلة سارة في البقاء جزءاً من حياتها



سيكون لسارة عمالً تحبه



ستمتلك سارة نقوداً كافية لتستمتع بحياة كريمة

يكون من األفضل أن ُتكتب الرؤيا لتكون واضحة ،تتذكرها ولهذا تكون بسيطة و يمكن اخبار األخرين عنها.

وجودُالرؤياُيمكنُأنُيساعدكُفيُاتخاذُالقرارات
يمكن أن تساعدك الرؤيا في اتخاذ القرارات و تكون واضحا ً عما تريده لعضو عائلتك.
فمثالً ،يمكن أن يكون النثوني بيانا ً للرؤيا يقول فيه "اريد البني أن يذهب الى نفس درس السباحة الذي يحضره أخوته وأخواته
لكي يتعرف الناس في مجتمعي على جميع أطفالي".
إذا حاول شخص أن يُقنع أنثوني بأن ابنه يجب أن يذهب الى درس سباحة أخر ،فبإمكانه أن يشرح رؤيته للشخص اآلخر بما
يريده إلبنه.
ماذاُقالتهُعوائلُأخرىُعندماُيكونُهناكُرؤياُ...


ما أريده البنتي هو نفس الشيء الذي أريده ألبنائي األخرين.



أكدنا على أن تتضمن رؤيتنا ما تحبه سارة وما ال تحبه.



ال يهم ما هو عُمر ولدك أو ابنتك عندما تفكر بتشكيل رؤيا.



سألنا عائلتنا و األصدقاء الُمقربين أن يساعدوننا في التفكير في رؤيا لولدنا.



قُل للناس في عائلتك و مجتمعك عن الرؤيا التي لديك لولدك أو ابنتك لكي يتعرفوا على األشياء الطيبة التي تريدها لهم.

للمزيد من المعلومات عن تطويررؤيا قم بزيارة الموقع:
http://www.resourcingfamilies.org.au/index.php/developing-a-vision.html
أو اتصل ب:

الهاتف:
البريد األلكتروني:

ُُُُُُُ ُ02 9869 7753أو  1800 774 764لألشخاص الذين ال يعيشون في المدينة
info@resourcingfamilies.org.au

البريد:

PO Box 502 Epping NSW 1710

موقع الشبكة:

www.resourcingfamilies.org.au

