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در این پروتکل ها عنوان شده است: » در مدارس 
استثنایی کشور،  اصل بر حضور دانش آموزان 
در زمان آموزش است. اکثر این دانش آموزان 
استثنایی در شرایطی هستند که نیاز به توانبخشی 
دارند و همچنین تعداد دانش آموز به معلم شش 
به یک است. در ۳۲ استان  ۳۲ مرکز و مدرسه 
کامل مجازی را مستقر شده اند. سامانه »ندای 
همراه« راه اندازی شده است که مهمترین هدف 
آن چرخش از ایزوله به تلفیق و سپس به سمت 
فراگیری است. در وضعیت قرمز مراکز اختالل 
یادگیری باز است اما به شکل انفرادی و البته که 
در شرایط قرمز امکان آموزش هست اما باید 
شورای مدرسه تصمیم بگیرند. مدارس شبانه 
روزی تعطیل است. « با این حال نامی از کودکان 
اوتیسم و مدارس ویژه آن نیامده ست. در واقع 
برای  بهداشتی خاصی  پروتکل  می توان گفت 

آموزش کودکان اوتیسم وجود ندارد.
در  تنها  نه   « می گوید:  رابطه  این  در  توکلی 
ایران بلکه در هیچ  کشور دیگری نیز پروتکل 
و دستورالعمل مشخص بهداشتی برای کودکان 

اوتیسم وجود ندارد.«
علی رغم این موضوع کودکان اوتیسم چاره ای 
ندارند و باید به مدارس بروند تا آموزش های 
این  در  توکلی  کنند.  پیگیری  آنجا  از  را  خود 
نشوند  باز  مدارس  »اگر  می کند:  اظهار  رابطه 
یا  مجازی  به صورت  نمی توانند  کودکان  این 
طی  را  الزم  آموزش های  دور  راه  از  آموزش 
باال  با درک  کنند. شاید برای کودکان اوتیسم 
راه  از  یا  مجازی  آموزش های  این  از  بتوانند 
دور بهره ببرند، اما دیگر کودکان اوتیستیک و 
به صورت کلی کودکان دارای اختالل شناختی 

دچار مشکل می شوند.« 
مدیر آموزش انجمن اوتیسم ایران ادامه می دهد: 
» آموزش مجازی برای کودکان با عملکرد باال 

می تواند کارایی داشته باشد، چرا که این کودکان 
ضریب هوشی باالیی داشته و ارتباطات و تعامالت 
برای  اما  ندارد.  آنها مشکل چندانی  اجتماعی 
کودکان سطح ۲ که در مدارس استثنایی تحصیل 
می کنند آموزش های مجازی کار بسیار سخت 

و پیچیده است.«
 وی می افزاید: »اگر خانواده ها بتوانند خود آموزش 
دیده و برای این کودکان زمان بگذارند شاید 
آموزش های خود   با  را  ارتباط  بتوانند حداقل 
کار  و  بوده  ایده آل  یک  این  اما  باشند،  داشته 

بسیار عجیبی خواهد بود.« 
توکلی تأکید می کند: »بچه های با عملکرد پایین 
که در کلینیک های توانبخشی هستند، آموزش 
مجازی برای آنها بسیار محال است چرا که آنها 
ساعاتی را به توانبخشی و کار درمانی می پردازند، 
در واقع این توانبخشی نیز بخشی از آموزش 

این  اساس  همین  بر  می شود،  محسوب  آنها 
فضای  طریق  از  کاردرمانی ها  و  توانبخشی ها 
مجازی یا راه دور قابل آموزش به ویژه به این 

کودکان نیست.«

در خانه ماندن برای کودکان اوتیسم 
آسیب است

وی در ادامه با بیان اینکه در خانه ماندن کودک 
اوتیستیک نیز برای این کودکان آسیب است، 
کودک  برای  مدرسه  »رفتن  می کند:  تصریح 
است.  کودک  به  آموزش  نوعی  به  اوتیستیک 
این کودک در ساعت معینی بیدار می شود، صبحانه 
می خورد کلید آسانسور را می زند وارد سرویس 
مدرسه می شود. این فرآیند خود بخشی از آموزش 
به کودک است اما با شیوع کرونا این آموزش 
دچار اختالل شد. ماندن آنها در خانه، ساعت 

خواب و بیداری آنها را که دارای نظم بود به هم 
ریخته شد. از سوی دیگر تعطیلی مراکز توانبخشی 
و کاردرمانی نیز موجب شده تا حتی برخی از 

این کودکان کالم خود را از دست بدهند.«
مدیرآموزش انجمن اوتیسم ایران اظهار می کند: 
»از یکسو با بیماری مواجه هستیم موضوع آن 
مرگ و زندگی است از سوی دیگر در خانه ماندن 
هم برای این کودکان مساوی است با افزایش 
حرکات کلیشه ای کاهش تعامالت و فراموشی 
ارتباطات کالمی و آموزش های پیشین، با این 
حال ترجیح بسیاری از خانواده ها این است که 
کودکان خود را به مدارس بفرستند یا در کلینک ها 

توانبخشی آنها ادامه پیدا کند.«
وی در رابطه با نگرانی بسیاری از خانواده ها مبنی 
بر اینکه آیا این کودکان می توانند، پروتکل های 
راهکار   « می گوید:  کنند،  رعایت  را  بهداشتی 
مناسب این است آموزش و پرورش به خانواده ها 
از  قبل  زندگی  به  را  کودک  تا  دهد  آموزش 
کرونا تطبیق دهند، مسئله دوم نیز این است که 
تا مربیان آموزشی در مدارس استثنایی به این 
بر صورت  را  ماسک  تا  دهند  آموزش  بچه ها 
خود نگه دارند و این کار را به صورت یک 

بازی انجام دهند.«
توکلی ادامه می دهد: »بچه ها می تواند یک سری 
عادت های تکراری را یاد بگیرند اگر ما در بین 
بازی های آنها الکل زدن به دست را بعد از هر 
چند دقیقه لحاظ کنیم و این را به صورت یک 
به آن عادت کرده و  بیاوریم کودک  بازی در 

خود نیز این کار را تکرار می کند.« 
وی تأکید می کند: »کودکانی با درک باال مشکل 
چندانی ندارند، کودکان سطح ۲ نیز که به مدرسه 
می روند می توانند آموزش ها را فرابگیرند. تنها 
مشکل آموزش برای کودکان با عملکرد ضعیف 
نیز در کلینیک های ویژه، تحت  است که آنها 

توانبخشی قرار می گیرند.«
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