
COVER MARAEE =.indd   3 11/27/17   1:14 PM



COVER MARAEE =.indd   4 11/27/17   1:14 PM



1

BOOK MARAEE =.indd   1 11/27/17   2:57 PM



2

مقدمة
يف  عامًا  ثالثني  من  �أكرث  مدى  على  ووطني  �إن�ساين  بدور  �جلمعية  تقوم 
يف  �ملجانية  �لرعاية  بر�مج  من  منظومة  وتقدمي  �لإعاقة  لق�سية  �لت�سدي 

�لعديد من مناطق �ململكة. 
و�نطالقًا مما حتتله �سركة �ملر�عي من مكانة ر�ئدة لي�س فقط على �ل�سعيد 
�لتقت   – �لجتماعية  �مل�سئولية  بر�مج  �سعيد  على  �أي�سًا  بل  �لقت�سادي، 
للطرفني  يتيح  مبا  بينهما،  ��سرت�تيجية  �سر�كة  بناء  �أجل  من  �ملوؤ�س�ستني 
ويج�سد  �مل�سرتكة،  �أهد�فهما  يحقق  �ملدى  طويل  لتعاون  منوذجًا  �سياغة 

تكامل دورهما وم�سئولياتهما جتاه �لوطن.
ومن �أبرز حماور هذه �ل�سرت�تيجية تاأ�سي�س » جائزة �ملر�عي لالأم �ملثالية 
و�لدمج  �لتاأهيل  بر�مج  يف  �لز�وية  حجر  �ل�سرة  تعد  حيث  �لعاقة«  لذوي 
ت�سل  �أن  ميكن  �لتي  �لقاطرة  وتفاعلها  �ل�سرة  وعي  وميثل  �ملعوق،  للطفل 

بالطفل �ملعوق �لى مو�طن �سالح ينفع نف�سه وجمتمعه.  
ولأن جمعية �لأطفال �ملعوقني �أخذت على عاتقها ومنذ تاأ�سي�سها، تعظيم دور 
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�ل�سرة ك�سريك يف عملية �لتاأهيل، ومو�كبة �أرقى �لرب�مج يف هذ� �ل�سدد، 
�جلمعية  حر�ست  لذلك   – و�لعزل  �ليو�ء  مر�كز  نهج  متامًا  �ألغت  و�لتي 
�سنويًا على �إبر�ز �لنماذج �ملميزة من �أ�سر �لأطفال يف كل مركز وتكرميها 

كقدوة حتتذى.
ويف هذ� �لإطار جاءت مبادرة �سركة �ملر�عي لتتوج ر�سالة �جلمعية من خالل 
�لأطفال  �أ�سر  من  مميزة  �أ�سر  لثالثة  متنح  �سنوية  جائزة  تاأ�سي�س  تبنيها 
�مل�سمولني بخدمات �جلمعية وفقًا ملعايري علمية لتقييم تفاعل ومبادرة ودور 
�ل�سر على �سعيد م�ساندة بر�مج �لتاأهيل و�لدمج وتتولى �للجنة �لتنظيمية 

�لت�سفية �لنهائية و�ختيار �لأ�سر �لفائزة �سنويًا.
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��سرت�تيجية �جلمعية يف تعظيم دور �ل�سرة ك�سريك يف عملية  متا�سيًا مع 
عالج وتعليم وتاأهيل �لطفل �ملعوق، وب�سر�كة مع �سركة �ملر�عي متنح »جائزة 
�ملر�عي لالأم �ملثالية لذوي �لعاقة« �سنويًا لالأ�سر �ملميزة يف رعاية �أطفالها 

�لتي ت�ساهم يف تعظيم خدمات �جلمعية �ملتخ�س�سة.

جائزة المراعي
لألم المثالية لذوي االعاقة
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أهداف الجائزة
 �إبر�ز �لأ�سر �ملميزة يف رعاية �أطفالهم �ملعوقني يف كل مر�كز �جلمعية 	•

وتكرميها كقدوة حتتذى. 
بتطبيق 	• بالأطفال  �لعناية  يف  �جلمعية  مع  �لتعاون  على  �لأ�سر  حتفيز   

�لتعليمات و�لر�ساد�ت يف �ملنزل.
و�لتعليم 	• �لعالج  بر�مج  ��ستكمال  يف  �ل�سرة  دور  باأهمية  �لوعي  زيادة   

و�لتاأهيل للطفل يف �ملنزل.
خالل 	• من  �ملعوقني  �لأطفال  تاأهيل  يف  �جلمعية  بر�مج  وت�سريع  تفعيل 

��سرهم باملنزل.
بدور 	• وت�ساهم  �جلمعية  �أن�سطة  يف  بفاعلية  ت�سارك  �لتي  �لأ�سر  تكرمي   

فعال يف �لتعريف و�لتوعية بخدمات �جلمعية بتجنب خماطر �لإعاقة يف 
�ملجتمع. 
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شروط الجائزة

 �أن تكون �ل�سرة لديها طفل �أو �أكرث باأحد مر�كز �جلمعية.	•
 �أن تكون �ل�سرة �ملر�سحة �سعودية �أو �لطفل من �أم �سعودية.	•
 �أن تكون �لم ح�سلت على بر�مج �جلمعية لتدريب �لأمهات وتاأهيليهن يف 	•

كيفية �لتعامل مع �أطفالهن وم�ساعدتهم يف �لعتماد على �أنف�سهم.
�لتاأهيل 	• بر�مج  كل  على  �لطفل  ح�سول  على  حري�سة  �ل�سرة  تكون  �أن   

باجلمعية يف مو�عيدها دون غياب، و�لتعاون مع �لخ�سائيات و�ملعلمات.
 �أن تكون �ل�سرة متفاعلة مع �أن�سطة ومنا�سبات �جلمعية وفق بر�مج تاأهيل 	•

�لطفل، وح�سور جمل�س �لأمهات.
 �أن تقوم �ل�سرة بدور متميز يف �لتعريف بخدمات �جلمعية، وتوعية �فر�د 	•

لالأطفال  �ملبكر  �لعالج  على  و�لت�سجيع  �لإعاقة  جتنب  كيفية  يف  �ملجتمع 
�ملعوقني.

 �أن تقوم �ل�سرة بدور بارز يف حتقيق �لطفل تفوقًا يف �لدر��سة، مبا ي�ساهم 	•
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يف ��ستكمال مر�حله �لدر��سية و�لدمج يف �ملجتمع. 
 �أن تقوم �ل�سرة بدور متميز يف رعاية طفلها �ملوهوب وم�ساعدته يف �بر�ز 	•

موهبته وم�ساركته يف �مل�سابقات �لثقافية و�لدينية وحتفيزه على �لفوز مبا 
يعزز ثقته بنف�سه.
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الئحة الجائزة

املادة الأولى:
• م�سمى اجلائزة:	

ت�سمى �جلائزة » جائزة �ملر�عي لالأم �ملثالية لذوي �لإعاقة «.
 املادة الثانية:

تتويل جمعية �لأطفال �ملعوقني تنظيم �جلائزة. 
 املادة الثالثة:

ترعى �سركة �ملر�عي �جلائزة وتتكفل بقيمة جو�ئزها وكافة �لنفقات.
 املادة الرابعة:

حتديد رئي�س �جلائزة وت�سكيل جمل�س �جلائزة.
املادة اخلام�سة:

• الإ�سراف على اجلائزة:	
و�سركة  �جلمعية  ممثلي  من  خا�سة  جلنة  �جلائزة  على  �لإ�سر�ف  تتولى 

= اأن تكون ال�سرة مت
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�ملر�عي برئا�سة �أحد �مل�سوؤولني باجلمعية، وتكون مهامها كالتايل:
- �ل�سر�ف �لعام على �جلائزة.

- حتديد مبالغ �جلائزة )لكل فرع من فروع �جلائزة كل عام(.
- �ختيار �أ�سماء �ملحكمني للجائزة.

 املادة ال�ساد�سة:
• منح اجلائزة وحجبها:	

- متنح �جلائزة �سنويًا لالأمهات و�لأ�سر �لفائزة �لتي يتم �ختيارها من قبل 
�ملحكمني.

- حتجب اجلائزة اإذا مل تنطبق �سروط منحها على االأمهات واال�سر.
 املادة ال�سابعة:

• الرت�سيح للجائزة:	
يتم �لرت�سيح من قبل �جلمعية و�أ�سر �لأطفال �ملعوقني من من�سوبي �جلمعية.
 يطلب منوذج �لرت�سيح من �أمانة �جلمعية �أو من خالل موقعها على �لإنرتنت 

�جلمعية. يف  �لرت�سيح  طلبات  ت�سليم  ويتم   www.dca.org.sa
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 املادة الثامنة:
• تقييم الرت�سيحات:	

حمكمني  قبل  من  �جلائزة  لنيل  �ملتقدمة  و�لأ�سر  �لأمهات  تقييم  يتم   -
متخ�س�سني يف مو�سوع �جلائزة �ل�سنوية بفروعها �ملختلفة.

جمالت  يف  �خلربة  وذ�ت  �ملتميزة  �ل�سخ�سيات  من  �ملحكمون  يكون   -
�جلائزة.

- يكون التقييم وفق معايري و�سروط اجلائزة.
- تتم �أعمال �لتقييم يف �سرية تامة.

 املادة التا�سعة:
• الإعالن عن اجلائزة:	

يتم االإعالن عن مو�سوعات اجلائزة وقواعد و�سروط الرت�سيح لها يف و�سائل 
�لإعالم �ملنا�سبة.
املادة العا�سرة:

• موازنة اجلائزة:	
- تكون مو�زنة �جلائزة بقيمة )150٫000(ريال ، ت�سمل قيمة جو�ئزها 
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�ل�سنوية وجميع نفقاتها وفقًا للن�سب �لتي تر�ها �للجنة.
- تتكون �جلائزة من �ملبلغ �لنقدي �ملخ�س�س لتقدير �ل�سر، و�سهادة تقدير 
موقعة من رئي�س �للجنة للجائزة با�سم �لأم �أو عائل �لأ�سرة �لفائزة مت�سمنة 

حثيات �ملوؤهلة للفوز باجلائزة.
 املادة احلادية ع�سر:

• اإعالن اأ�سماء الفائزين:	
تعلن جمعية �لأطفال �ملعوقني و�سركة �ملر�عي �أ�سماء �لأمهات و�لأ�سر �لفائزة 

�لتي �أقرتها �للجنة يف موعد ل يقل عن �سهر قبل موعد ت�سليم �جلائزة.
 املادة الثانية ع�سر:

• ت�سليم اجلائزة:	
�لأ�سر  �إليه  تدعى  �حتفال  يف  �ملختلفة  بفروعها  �جلائزة  ت�سليم  يتم   -

و�لأمهات �لفائزة �أو من ميثلها.
- تدعى �إيل �حلفل نخبة من �ل�سخ�سيات �لعامة من �ملهتمني و�ملتخ�س�سني 

و�خلرب�ء يف جمال �لإعاقة و�لعمل �لجتماعي.
- يتولى رئي�س �جلائزة �أو من ينوب عنه للجائزة وبح�سور ر�عي �جلائزة �أو 

من ينوب عنه حفل ت�سليم �جلائزة للفائزين و�لفائز�ت.
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نماذج استمارات الترشيح وتقييم المرشحات
نموذج تقيم أداء الطفل خالل فترة التأهيل
ضعيف
POOR
0.0

مقبول
Fair
0.25

جيد
GOOD
0.50

جيد جدا
VERY GOOD
0.75

ممتاز
EXCELLENT

1.00
عناصر التقييم م

المشاركة في األنشطة الصفية و الالصفية

األم الزائرة 1

مساعدة املعلمة داخل الفصل 2

املشاركة بنشاط الطالب املثالي 3

حضور مجلس األمهات 4

حضور محاضرات في سكن 6 8

املشاركة بنشاط اليوم العاملي للطفل املعاق 9

املبادرة بإلقاء محاضرات توعوية لألمهات 10

االهتمام بالطفل من الناحية

االجتماعية 9

النفسية 10

النظافة الشخصية 11

األكادميية 12

الطبية 13

التأهيلية )األجهزة التعويضية / األدوات 
و األجهزة املساعدة(

14

االهتمام بحضور الطفل للمركز

احلرص على حضور الطفل 14

احلرص على التبليغ في حالة غياب 15

اعتذار الطفل عن احلضور )مع ذكر األسباب( 16

متابعة احتياجات الطفل من خالل

التواصل مع القسم التعليمي 23

التواصل مع القسم الطبي 24

معرفة التخصص العلمي 25

 التقييم الشامل للطفل من قبل املسؤول املباشر
)من 25 درجة(
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Name of Site Supervisor: .................................... : ملبا�سر� �مل�سوؤول  ��سم 

Telephone No: ....................................................... : لثابت� �لهاتف  رقم 

Mobile No: ....................................................................... :جلو�ل� رقم 

Signature: ................................................................................لتوقيع�

Date: /.........../ 14.........../.........../........... �لتاريخ:    ...........20

Official Seal                                                                            لر�سمي� �خلتم 

مفهوم التقييم:
�سعيف )0(: ل تلبي �لأم متامًا �ملعيار �ملقيّم عليه.

مقبول )0٫25(: نادرً� ما تلبي �لأم �ملعيار وغالبًا تف�سل يف حتقيقه.
جيد )0٫5(: غالبًا ما تلبي �لأم �ملعيار ونادرً� ما تف�سل يف حتقيقه.

جيد جدً� )0٫75(: د�ئمًا تقوم �لأم �لطفل بتحقيق �ملعيار بال�سكل �ملطلوب.
ممت���از )1٫00(: د�ئمًا ما تق���وم �لأم بتحقيق �ملعيار بال�س���كل �ملطلوب وتتخطاه يف 

كثري من �لأحيان مما ي�سب يف م�سلحة �لطفل

يغطى �لتقييم �لفرتة من تاريخ      /        /       2017 �لى      /      /      201

يعباأ هذ� �لنموذج من قبل �مل�سوؤول �ملبا�سر خالل �لأ�سبوع �لأخري من �أجل تقييم فرتة تاأهيل �لطفل. 

��سم �لطفل: .................................................  رقم �مللف: ................................ 
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استمارة الترشيح

تعلن جمعية األطفال المعوقين و شركة المراعي إطالق 
جائزة سنوية لتكريم أمهات األطفال المشمولين بخدمات 
الجمعية، و تتضمن تكريم أربع أمهات يتم اختيارهن وفق 
معايير تعكس مدى جهودهن وحرصهن على االستفادة 
القصوى ألطفالهن من خدمات التأهيل والدمج بالجمعية.

وتمنح األمهات جوائز مادية قيمة.

وذلك بهدف تحفيز األسر على التفاعل اإليجابي مع برامج 
الجمعية باعتبارها شريك رئيس في عملية تأهيل األطفال. 
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نموذج استمارة ترشيح لجائزة المراعي

إسم األم )رباعي(:

رقم السجل المدني )بطاقة األحوال( :

إسم الطفل

البريد االلكتروني

رقم الجوال :

رقم الملف بالجمعية :

الهاتف :
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