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للصم الثانوية المدرسة من  الدفعة األولى تخريج

مكتب مدير فهد، زياد الدكتور ر عبّ
سيدة فــي جامعة شـــؤون الــطــالب
للطالب وتقديره اعجابه عن اللويزه،
ونجاحهم بقدراتهم فوجئ الذين
واإليمان : "يعلموننا الثقة

ً
قائال المميز

ظروفه عــن النظر بــاإلنــســان بغض
 NDU الـ جامعة ان وأعلن الخاصة".
تفتح األوسط الشرق في جامعة اول
من يعانون الذين الطالب امام ابوابها

السمع. حاسة فقدان

الجر، مدير حنا الدكتور أ بدوره هنّ
مركز  ادارة AUST صــيــدا، ًجامعة
منوها الطالب وأهــل للصم التعلم
الصماء الطالبة حققتها التي بالنتائج
لزمالئها

ً
مثاال وأضحت جامعتهم، في

لو وتمنى دروسهم. في تساعدهم
واألمل والثقافة اإلنسانية لغة تصبح

في وطننا الجميع لدى
ً
 أساسيا

ً
عامال

األســاســي للطالب كما هــي الــدافــع
وأهلهم. المتخرجين

الوزير تهاني قسطون، كابي ونقل
تقديره عــن ــر وعــبّ قباني للتالميذ
التالميذ قبل من بذلت التي للجهود

لهم التوفيق.
ً
والمدرسة متمنيا

رئيسة عقاد، ردينة اشارت كذلك
الدمج الى اهمية اولياء الصم، جمعية
اي األصم في للولد الحقيقي الفعلي

لبنان. مدارس من مؤهلة مدرسة
اسماعيل الدكتور حسين وتمنى
الثانوية المدرسة مدير ومــؤســس
في والتوفيق النجاح للتالميذ للصم
االهتمام على وشجعهم حياتهم
يصلوا حتى الصغار الصم بإخوتهم
بمثابرتهم هم اليه وصلوا ما الــى
في التعلم. ورأى وتصميمهم على
حلمه المناسبة بداية لتحقيق هذه
اللبناني األصــم الشخص ينال بــأن
المواطنين التعلم كغيره من في حقه

السامعين.

البلد صدى

البلد يجون في صورة تذكارية    الخرّ ¶

مركز جمعية احتفلت
بعبدا لــلــصــم- ــم

ّ
الــتــعــل

أولياء وجمعية برازيليا،
في لبنان بتخريج الصم
من تالمذة األولى الدفعة
للصم الثانوية المدرسة
لــبــنــان، وألول مـــرة فـــي
الــتــربــيــة ــــر ــة وزي ــاي ــرع ب
خالد لــعــالــي ا والتعليم
من عدد حضور وفي قباني

الشخصيات.

تفتح  جامعة NDU أول

الصم للطالب ابوابها
قادر  وهو آخر انسان أي عن يختلف ال األصم اإلنسان

محفزة الى فرص بحاجة لكنه متابعة دراسته على
متخصصين ومعلمين كفوئين واشخاص له خاص كمكان

معه. التعامل كيفية يدركون




