
 

 

Kuhusu shule 

 

Wazazi wapendwa na walezi wa kisheria! 

Mtoto wako ana matatizo ya kusikia na anafundishwa katika shule ya umma. Ulemavu wa 

kusikia unaweza kusababisha matatizo mbalimbali katika maisha ya kila siku ya shule. 

 

Tunashauri… 

… kwa maswali kuhusu ulemavu wa kusikia na teknolojia ya kusikia: 

Unaweza kuwasiliana nasi kwa maswali kuhusu ulemavu wa kusikia katika maisha ya kila 

siku ya shule. Pia tunafurahi kuwashauri walimu wa mtoto wako. Tunaeleza jinsi watoto 

wenye ulemavu wa kusikia wanaweza kusaidiwa vyema darasani. Tunajibu maswali kuhusu 

teknolojia ya kusikia. Ikibidi, tutatembelea shule ya mtoto wako pia. 

 

... juu ya suala la fidia: 

Ikiwa una ulemavu wa kusikia, mara nyingi uko katika hali ngumu shuleni. Ili kuhakikisha haki 

sawa kwa watoto walio na ulemavu wa kuskia, kuna fidia ya hasara. Fidia kwa hasara 

inaweza kuonekana tofauti. Kwa mfano, mtoto mwenye ulemavu wa kusikia anaweza kupata 

muda zaidi katika mtihani wa darasani. 

Wanafunzi wote walio na ulemavu wa kusikia wana haki ya kupata fidia. Fidia hii hupangwa 

na mwalimu wa darasa la mtoto wako pamoja na mwalimu wa elimu maalum. 

 

… kupata msaada wa mara kwa mara kwa mtoto wako: 

Ushauri mmoja tu mara nyingi hautoshi. Kwa sababu hii, kuna uwezekano kwamba mtoto 

wako atapata hati ya kumruhusu kufundishwa na waalimu walio somea  "mahitaji maalum ya 

msaada wa elimu katika eneo la kuzingatia uwezo wa kusikia na mawasiliano". 

Mtoto wako akisha pata hati hii anaweza kufunza kwa shule za umma lakini apate usaidizi 

wa mara kwa mara kutoka kwa waalimu wetu. Hii ina maana kwamba mwalimu kutoka 

shuleni kwetu humtembelea mtoto wako darasani mara moja kwa wiki. Kwa njia hii, mtoto 

wako ataweza kupata usaidizi zaidi kulingana na mahitaji yake ya uwezo wa kuskia. Walimu 

wa mtoto wako wasio na uwezo wa kushughulikia watoto walio na ulemavu wa kuskia 

wanaweza kupokea ushauri wa mara kwa mara kutoka kwa waalimu wetu. 

Kwa hitaji hili la usaidizi, mtoto wako pia anaweza kuhudhuria shule yetu. Ikiwa ungependa 

kuifahamu shule yetu, tafadhali tujulishe! 

 

"Haja maalum ya kielimu ya msaada katika eneo la kipaumbele la kusikia na mawasiliano" 

imedhamiriwa kwa msaada wa "utaratibu wa AO-SF". Tafadhali wasiliana na shule ya mtoto 

wako au wasiliana nasi. 

 

  



 

 

 

Je, una maswali zaidi? 

Kisha tafadhali wasiliana nasi. Tunakutarajia! 

 Bi. Christiane Segbers 

 Simu: 02151 - 65 60 80 

 Barua pepe: christiane.segbers@lvr.de 

 Faksi: 02151 - 65 60 8-119 


