
ریحانه جوالیی

از حیث قوانین و مقــررات تاحدود 
بسیار زیادی به حقوق كودكان معلول 
پرداخته شــده و حقوق اولیه، ازجمله 
آموزش، برای آنها به رسمیت شناخته 

شده است.
قوانین  بین المللی هم در این زمینه 
ساكت نیستند. برای  مثال پیمان نامه 
جهانی حقوق كودك صریحا اشاره دارد 
كودكی كه از نظر ذهنی و جسمی دچار 
نقص است، باید در شرایط منزلت آمیزی 
بتواند در جامعه مشــاركت داشته و از 
آموزش بهره مند باشد. كشورهایی كه به 
این كنوانسیون پیوستند، از جمله ایران، 
باید زمینه های مراقبت از كودكان معلول 

را فراهم كنند. 
از سوی دیگر، كنوانسیون حقوقی 
افــراد  معلول، بــه آمــوزش به عنوان 
حقوق اولیه این افراد پرداخته و صریحا 
پیش بینی كرده كه كــودكان معلول 
بدون  تبعیض و برمبنای فرصت  برابر از 
نظام آموزش فراگیری بهره مند باشند كه 
در آن نظام آموزشی فراگیر امكان توسعه 
توانایی های انسانی، توسعه شخصیت و 
توانمندی این كودكان برای مشاركت 
در جامعه ایجاد شــود. همچنین تمام 
كودكانی كه كم توان هســتند، بدون 
اینكه به ماهیت و شــدت توانایی شان 
توجه شــود، باید به آمــوزش دولتی 
مناسب و رایگان دسترسی داشته و ارائه 
این خدمات بدون  تبعیض و مناسب با 

شرایط آنها باشد.
برای  مثال محیطی كه این كودكان 
در آن تحصیل می كننــد، باید دارای 
كمترین  محدودیت باشد؛ یعنی كودكان 
كم توان باید در حد امكان در كالس های 
آمــوزش  همگانی و در كنــار كودكان 
سالم قرار گیرند و در واقع هر دو گروه در 

فضایی  مشترك تلفیق شوند. به عبارت 
دیگر، كــودكان بدون كــم  توانایی در 
كنار كودكان دیگــر نیز از آموزش های 
ویژه خودشان بهره مند شــده و با این 
آموزش ها امكان ورود به جامعه را داشته 
باشند. البته به این معنی نیست كه الزاما 
كودكان معلــول در كالس های عادی 
باشند، چراكه زمانی محدودیت محیط 
ایجاب می كند این كودكان در محیط 

اختصاصی باشند.
هیچ کودکی نباید غیرقابل 

آموزش محسوب شود!
حاال چند روزی می شود كه خبرها 
از كم لطفی مسئوالن و دست اندركاران 
آموزشــی در حق كودكان معلول خبر 
می دهند تا جایی كه گزارش هایی در این 
رابطه نوشته شده است. این گزارش ها 
به وضعیت آموزش كودكان معلول در 
ایران می پردازند و از كمبود امكانات در 

این زمینه انتقاد می كنند.
اولین بار اما حــدود دو هفته پیش 
بود كه مدیر كل بهزیستی استان تهران 
عنوان كرد: مهدهای كودك موظف به 
پذیرش كودكان معلول هستند و باید 
بر اساس بخشــنامه و دستورالعمل ها 
عمل كنند. بر اساس گفته های داریوش 
بیات نژاد اگر مهدكودكی كودكان معلول 
را به هر دلیل نپذیرد متخلف شناخته 
شــده و خانواده ها موظف به پیگیری 
هســتند. او همچنین اضافه كرد: اگر 
گاهی گزارش می شود كه مهدكودكی 
از پذیرش كودكی خودداری كرده است، 
ممكن است به دلیل معلولیت ذهنی حاد 
كودك باشــد. برای مثال كودكی كه 
مبتال به اختالل اوتیسم حاد است، نیاز 

به مراقبت خاص و ویژه دارد.
همیــن اظهارنظرها كافــی بود تا 
مشخص شود بســیاری از كودكان در 
حال از دست دادن یكی از بدیهی ترین 
حقوق خود هستند. اما به راستی كودكان 
كم توان برای آموزش به امكانات كافی 

دسترسی دارند؟ امكاناتی نظیر راه های 
دسترسی فیزیكی در ساختمان ها، وجود 
كتاب های به روز به خط بریل، كمک برای 
خرید ســمعک و ... عدم مناسب سازی 
فیزیكی مــدارس بــرای كــودكان 
معلول، فقدان شــیوه های آموزشــی 
مناسب و كمبود معلم و نیروی انسانی 
آموزش دیده برای كمک به این كودكان 
چند مورد از مشــكالتی ا ست كه این 
كودكان در ایران با آن مواجه اند.  مدافعان 
حقوق بشر می گویند هیچ كودكی نباید 
غیرقابل آموزش محســوب شود و بر 
اساس قوانین بین المللی همه كودكان 
باید به آموزش مناسب و كافی دسترسی 
داشته باشند. اما همانطور كه از ظواهر 
پیداســت كودكان معلــول در ایران با 
موانع متعددی دســت به گریبان اند. 
مشكالتی كه دامنه آن عالوه بر فضای 
آموزشی، فعالیت های ورزشی، فرهنگی 
و هنری این كودكان را هم دربرمی گیرد. 
خانواده هایی كه فرزندان معلول دارند 
از گران بــودن وســایل می نالند. مثال 
خانواده ها قدرت خرید عصای ســفید 
هوشمند را برای كودكان نابینای خود 
ندارند. سایر وسایل كمک آموزشی نیز 
بسیار گران اســت. خانواده ها شكایت 
می كنند امكانات و رسیدگی وجود ندارد 
و در این وضعیت اقتصادی نمی توانند 
 خوراك بچه ها یا وسایل كمک آموزشی

  را تامین كنند.
سال گذشته 150 هزار کودک 

معلول مدرسه رفته اند
گفته می شود تعداد كودكان معلول 
كه در ایران در سن تحصیل اند، حدود 
یک ونیــم میلیون تخمین زده شــده 
اما از این تعداد تنهــا ۱۵۰هزار كودك 
یعنــی ۱۰ درصد در ســال تحصیلی 
گذشته در مدارس ثبت نام شدند و بقیه 
از تحصیل بازماندند. البتــه این آمار را 
هیچ نهاد دولتی منتشر نمی كند. ناگفته 
نماند بیشــتر این كودكان در مدارس 

مخصوص كودكان استثنایی تحصیل 
می كنند درحالی كه طبق كنوانسیون 
افراد معلول حق برخورداری از آموزش 
 فراگیر را دارند. منظور از آموزش  فراگیر 
این است كه كودكان معلول باید بتوانند 
در مدرســه نزدیک به محل ســكونت 
خود و در كنار سایر كودكان به تحصیل 
بپردازند. كــودكان معلــول از حقوق 
 شهروندی برخوردار هستند، بنابراین 
چه از منظر حقــوق  بین المللی، چه از 
منظر حقوق و قوانین  داخلی و چه از منظر 
حقوق  شهروندی این كودكان مثل سایر 
كودكان می توانند از امكانات  تحصیلی 
رایگان و مناسب با شرایط و ویژگی های 
خاص خودشان بدون  تبعیض بهره مند 
باشند. این وظیفه دولت هاست كه این 
كار را انجام دهند و این امكانات را فراهم 
كنند، ولی آنچه در عمل اتفاق می افتد، با 
قوانین موجود متفاوت است. با توجه به 
توضیحات داده  شده دو سیستم  آموزشی 

برای كودكان  معلول وجود دارد.

سیستم های آموزشی تلفیقی 
مورد اول سیستم  آموزشی تلفیقی 
است كه در این سیستم كودكان  معلول 
در كنار كودكان بــدون  معلولیت قرار 
می گیرند و با هم تحصیــل می كنند. 
هدف از این تلفیــق ایجاد یكپارچگی 
و رســیدن به جامعه ای است كه در آن 
افراد بتواننــد در كنار هم زندگی كنند. 
در واقع باید افراد  معلول زندگی مشابهی 
با سایر افراد جامعه داشته باشند و موانع 
و تبعیض های اجتماعی از ســر راه آنها 

برداشته شود. 
مــورد بعــدی سیســتم آموزش 
اســتثنائی اســت كه در این سیستم 
كودكان  معلول امــكان بهره گیری از 
آموزش های خاص، برنامه های درسی 
مخصوص با نیازهــای ویژه، تجهیزات 
تخصصی و مربیان تعیلم دیده استثنائی 
را دارند، اما این سیســتم معایبی دارد، 
چراكه جامعــه كودك و والدیــن او را 
متفاوت قلمداد می كنند و به آنها برچسب 
می زنند. این گونه مــدارس اگر دولتی 
باشــند، امكانات كمتری دارند. حتی 
خیلی اوقات شاهدیم كالس دو پایه با 
هم برگزار می شــود. از سوی دیگر، اگر 
كالس ها به صــورت خصوصی برگزار 
شود، بسیار پرهزینه خواهد شد. بسیاری 
از مناطق در كشور از این مدارس بهره مند 
نیستند و اگر كودكان  معلول قصد رفتن 
به مدارس استثنائی را داشته باشند، باید 

مسیر زیادی را طی كنند.
 در بســیاری از مناطق كم جمعیت 
و فقیر هم اصال چنین  مدارســی وجود 
ندارند. اتفاق دیگری كه ممكن اســت 
در مدارس استثنائی بیافتد، این است 
كه معموال برداشــت های  كلیشه ای از 
كودكان  معلول می شــود و آنها معموال 
تحت  آموزش ایــن مدارس عزت نفس 
كمتری پیدا می كنند. واقعیت این است 
كه امكان تعامل و مشاركت آنها با جامعه  
اصلی كمتر می شــود، به این دلیل كه 
انگار این آموزش ها كودكان  معلول را از 

دسترسی ها محروم می كند.
مدارسی که انعطاف پذیر نیستند

شــیوه بهتر این  اســت كه مدارس 
 عادی طوری باشند كه بر اساس قوانین 
این امكان را به وجود بیاورند كه كودكان 
 معلــول صرف نظر از هرگونــه تفاوتی 
بتوانند در كنار سایر كودكان تحصیل 
كنند، ولی می بینیــم مدارس عادی ما 
برای این كودكان مناســب نیستند و 

بســیاری از مدارس كودكان  معلول را 
ثبت نام نمی كنند؛ حتی اگر این كودكان 
را ثبت نام هم كنند می بینیم كه امكانات 
كافی ندارند و بســیاری اوقات به بهانه 
نداشــتن امكانات و بدون  تالش برای 
ایجاد آن فقط رفع  مســئولیت كرده و 
در نهایــت كودكان  معلــول را ثبت نام 
نمی كنند، ولی واقعیت این اســت كه 
باید حقوق كودكان  معلول را در اولویت 
قرار دهیم. مدارس ما باید سازماندهی 
شوند تا قدرت انعطاف پذیری در مقابل 
اقشــار گوناگون، ازجمله افراد  معلول، 
داشته باشند كه بتوانند كیفیت آموزشی 
الزم و مطلوب را برای آنها ایجاد كنند. 
درواقع وضع  قوانین باید به گونه ای باشد 
كه بــا پیش بینی ضمانت اجــرا امكان 
تلفیق و مشــاركت كودكان ســالم و 
معلول در مدارس ایجاد شــود. از سوی 
دیگر، باید مدارس با ضمانت اجراهای 
محكم ملزم شــوند امكان تحصیل را 
برای كودكان  معلول فراهم كنند. این 
درحالی است كه والدین كودكان  معلول 
معموال ترجیح می دهند كودكانشــان 
در مدارس استثنائی باشــند، چراكه 
می ترسند هم شرایط خاصی را از دست 
بدهند و هم از هم نشینی كودكانشان با 
كودكان بدون  معلولیت واهمه دارند. ما 
در كنار قوانین برقرار كننده این اصول 
و ضمانت اجراهــای الزم به حمایت و 
تقویت بنیه مدارس و ایجاد این فرهنگ 
در مدارس نیاز داریم كه به  بهانه واهی از 
ثبت نام كودكان معلول خودداری نكرده 
و بتواند امكانــات الزم را فراهم كنند. 
برای اینكه این كودكان در كنار ســایر 
كودكان از امكانات تحصیلی بهره مند 
شوند، حتی در دســتورالعمل ثبت نام 
دانش آموزان در سال  تحصیلی97-96 
ابتدا ممنوعیت ثبت نام كــودكان در 
مدارس عادی ایجاد شد كه البته بعدا با 
توضیحات مسئوالن آموزش  و پرورش 
استثنائی این ممنوعیت لغو شد و مانند 
سال های گذشته همچنان طرح تلفیقی 
اجرا می شــود و این كودكان می توانند 
در كنار سایر كودكان در مدارس  عادی 
ثبت نام شوند، مگر اینكه خانواده ها تمایل 
داشته باشند كه كودكشان در مدارس 
اســتثنائی باشــند. بنابراین مدارس 
نمی توانند به بهانه عدم مناسب سازی 
فضای فیزیكی این كــودكان را از نظر 

قانونی ثبت نام نكنند. 
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 HIV سرنگ آلوده عامل شیوع
در لردگان نیست

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: 
چند روز پیش از سوی یكی از مقامات محلی روستای 
چنارمحمودی لردگان به صورت غیركارشناسی ادعا 
شد كه سرنگ آلوده عامل شیوع ویروس HIV در 
این روستا بوده كه قطعا با مستندات بسیار دقیق و 
كارشناسی كه داریم باید بگوییم كه هرگز چنین 
اتفاقی رخ نداده است. به گزارش ایرنا، سعید نمكی 
افزود: در روســتای چنارمحمودی مدت ها قبل و 
بیش از ۴۰روزپیش، گزارش هایی از موارد آلودگی 
با ویروس HIV داشتیم كه همكاران ما بسیار آرام 
و بی صدا و با حفظ حرمت مردم شریف آن منطقه، 
كارها را پیش می بردند. او تصریح كرد: متاســفانه 
بهورز زحمت كش و خدوم روستای چنارمحمودی 
مورد اتهام قرار گرفت و پاسخ ما این است كه سرنگ 
آلوده، عامل شــیوع این بیماری نیست و عوامل را 
شناسایی كرده ایم. نمكی افزود: خودمان را مكلف 
به درمان این بیماران صرف نظــر از هر عامل ابتال 
به ویروس HIV می دانیم و خوشــبختانه امروز 
داروهای درمان HIV بسیار خوب عمل می كنند و 
تمامی این بیماران را درمان می كنیم و آزمایش های 
گسترده ای روی مردم این منطقه انجام می دهیم و 
امیدواریم بتوانیم تمامی بیماران این روستا را درمان 
كنیم. او با بیان اینكه هزینه های درمان مبتالیان به 
ویروس HIV كامال رایگان است، گفت: كمترین 
هزینه ای را در این زمینه به مردم تحمیل نمی كنیم 
و در مورد عوامل آلودگی بــه این ویروس نیز بعد از 
بررسی دقیق كارشناسان بهداشتی، اطالع رسانی 

خواهیم كرد.
    

 امدادرسانی به ۴استان 
متاثر از سیل

رئیس ســازمان امدادونجات دربــاره آخرین 
وضعیت مناطق ســیل زده در اســتان سیستان و 
بلوچستان گفت: تاكنون ۱6شهرستان و ٢٢شهر، 

روستا و مناطق عشایرنشین متاثر از سیل بوده اند.
به گــزارش ایلنــا، مرتضی ســلیمی، رئیس 
سازمان امدادونجات درباره آخرین خبرها از سیل 
و آبگرفتگی در برخی نقاط كشور تا صبح روز گذشته 
بیان كرد: از 9مهر ماه لغایت ۱٣مهر تا ساعت ۵صبح 
چهار استان )سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی، 
فارس، هرمزگان( متاثر از سیل بوده اند. او ادامه داد: 
۱6شهرستان )خاش، سرباز، سیب و سوران، فنوج، 
مهرستان، زیركوه، داراب، شیراز، قیر و كارزین، فسا، 
خنج، الرستان، زرین دشت، بندرعباس، جاسک 
و میناب( متاثر از ســیل بوده اند. ســلیمی درباره 
امدادرسانی به ٢٢شهر، روستا و مناطق عشایرنشین 
اعالم كرد: تاكنون به ٣۰۰نفر امدادرســانی شده 
و ۱٣7نفر هم اســكان اضطراری شــده اند. تعداد 
فوت شدگان نیز ۵نفر اســت كه ٣نفر در جاسک و 
٢نفر در میناب بوده اند. همچنین تعداد گیرافتادن 
در مسیر ســیالب ۴۰۵نفر گزارش شــده است. 
در این میان ۱7دســتگاه خودرو نیز رهاســازی 
شده اند. رئیس سازمان امدادونجات گفت: ٣۵تیم 
شــامل ۱٣٢نفر به محل اعزام شدند و ۱6دستگاه 
چادر، ۵9دســتگاه تخته پتو، ۵۸ست شستشو، 
٣۸٢قوطی كنســرو جات و ۱۱٣كیلوگرم قند و 
شكر به محل حادثه اعزام شده است. امدادرسانی در 

سیستان وبلوچستان، فارس و هرمزگان ادامه دارد.
    

٨٠ درصد مرجان های 
خلیج فارس مرده اند

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینكه آثار تغییر 
اقلیم در ایران گسترده تر از متوسط جهانی است، گفت: 
اكثر مرجان های خلیج فارس به همین دلیل مرده اند. 
به گزارش مهر، عیسی كالنتری با بیان اینكه اثر تغییر 
اقلیم در مسائل ژنتیكی هنوز بررسی نشده است، اضافه 
كرد: وقتی كه تا پایان قرن قرار است سه تا چهار درجه 
به دمای هوا افزوده شود، باید از همین االن تدابیری 
برای آن اندیشید، چراكه همان گونه كه اشاره شد آثار 
تغییر اقلیم در كشور ما گسترده تر از متوسط جهانی 
است. او تصریح كرد: امروز شاهد هستیم كه متأسفانه 
اكثر مرجان های خلیج فارس مرده اند و بیش از ۸۰ 
درصد این مرجان ها سفید شده اند. اینها مسائلی است 

كه در آینده بشر را گرفتار خواهد كرد.

از گوشه و کنار بررسی موانع دسترسی کودکان معلول به آموزش 

نامناسب بودن ساختمان مدارس، کیفیت نامطلوب آموزش و...

یادداشت

مهدی بهلولی، آموزگار و کنش گر صنفی

بی گمان همــه ما تاكنون بســیار درباره 
»كیفیــت« باالی آموزش در مدرســه های 
خصوصی شــنیده ایم. گفته می شود كه در 
این مدرسه ها، شمار دانش آموزان كالس از 
مدرسه های دولتی كمتر و بین ٢۰ تا ٢۵ نفر 
است و نظارت آموزگاران و كارگزاران اجرایی 
مدرسه بر دانش آموزان، بیش از مدرسه های 
دولتی است. در مدرسه های خصوصی، مشاور 
آموزشی وجود دارد و عملكرد دانش آموزان 
را بررسی می كند. از آموزگاران خوب و برتر 
بهره گرفته می شود و به ویژه برای درس های 
مهمی همچــون ریاضی، كالس و ســاعت 
اضافه درنظــر گرفته می شــود. پیوند میان 
خانه و مدرســه، اســتوار و نزدیک تر است و 
پدر و مادران بیشتر در جریان كار و عملكرد 
بچه های خود در مدرسه قرار می گیرند. اینها 

و برخی ویژگی های دیگر، همه دست به دست 
هم می دهند تا دانش آموزان مدرســه های 
خصوصی، در آزمون های پایانی، آزمون های 
هماهنگ كشــوری، آزمون های المپیاد و به 
ویــژه در كنكور ورودی دانشــگاه ها، نتیجه 
بهتری از دانش آموزان مدرســه های دولتی 

به دست آورند.
گذشــته از درســتی یا نادرســتی این 
ادعاها، كــه بی تردید برخی از آنهــا به ویژه 
در بخش بزرگی از مدرســه های خصوصی 
ضعیف و متوســط نادرست هســتند، بحث 
اصلی به این برمی گردد كه این مدرســه ها، 
»كیفیت« آموزش را درنهایــت با نمره باال و 
شمار قبولی دانش آموزان خود در آزمون های 
گوناگون تعریف می كنند. خصوصی ســازی 
آموزش وپــرورش پیوندی ســخت دارد با 
آزمون گیــری و رقابت و آمــوزش كیفی را 
آموزشــی می داند كه در آزمون ها، كامیاب 

است. پایه گذاران، سرمایه آوران و كارگزاران 
یک مدرســه خصوصی)پولی(، برای جذب 
مشتری، نیاز به كارنامه و ارائه بیالن كار موفق 
خود دارند؛ از همین روست كه بر آزمون، نمره 
و درصد قبولی تاكید فراوان می كنند و برای 
اثبات كامیابی خود به آنها متوسل می شوند. 
یک سرمایه گذار آموزشی نمی تواند ۱٢سال 
شــكیبایی كند تا پــس از ۱٢ســال، از یک 
كودك كوچک، دانش آموخته و شهروندی 
اخالق مدار، آزاداندیش، آشنا با سنجشگرانه 
اندیشی، آشنا با حقوق بشر و آشنا با حقوق و 

وظیفه های شهروندی بسازد.
او به دنبال بازگشــت هر چه زودتر اصل 
و سود سرمایه خود اســت. بنابراین بیش از 
شــاخص های كیفی بر شــاخص های كّمی 
تاكید دارد. خصوصی سازی آموزش وپرورش 
را باید در میان یک بســته از سیاســت های 
آموزشی همبسته دید؛ بســته ای كه در آن 

كّمی ســازی آموزش، آزمون گیــری، نمره، 
رقابت و ... جایــگاه و نقش مهــم دارند و به 
سیاست های بهسازی آموزش، خط و جهت 
می دهند؛ اما از دید بســیاری از فیلسوفان و 
اندیشه وران قدیم و جدید آموزش، هیچ كدام 
از اینها جزء هدف های اصلی آموزش وپرورش 
نیســت. بنابراین می تــوان ادعــا كرد كه 
خصوصی سازی آموزش، در نهایت به تحریف 

معنای آموزش وپرورش می انجامد. 
آموزش وپرورش كیفی، بخش اصلی حق 
برخورداری از آموزش است و باید چندبعدی 
نگریسته شود. در آموزش وپرورش كیفی هم 
باید بر فرآیندهای آموزشی و آنچه در درون 
آن می گذرد، نگریست و هم بر دست آوردهای 
كوتاه، میان و بلندمــدت. آموزش وپرورش 
كیفی، شــناخت سنجشــگرانه را در اختیار 
مــردم می گذارد و بــه آنهــا توانمندی ها و 
مهارت هایــی می دهــد كه بــرای ارزیابی، 
مفهوم سازی و حل مسأله ها، كه در سطحی 
محلی و جهانی رخ می دهند مورد نیاز است. 

نگاه بســته به آموزش كه یادگیری را در 

بروندادهای آموزشی اندازه پذیر در شمردن 
و ســواد می فهمد، می تواند به كنار گذاشتن 
این بعدهای اصلی كیفیت و  بی ارزش شمردن 
هدف ها و مهارت هــای بنیادین و ارزش ها و 
روابطی همچون آفرینشــگری، كنجكاوی، 
سنجشگرانه اندیشــی، جامعه اندیشــی، 
همبســتگی، همیــاری، خویشــتن داری، 
خویشــتن باوری، پاســخگویی دوســویه، 
گفت وشــنود، همدردی، همدلی، دلیری، 
خودآگاهی، پایــداری، رهبــری، فروتنی، 
آرامش، هماهنگــی با طبیعــت و بنابراین 
كاســتن از دســت یابی بــه هــدف فراگیر 
آموزش وپرورش بینجامد. در راستای نگرش 
كیفی، ارزیابی های آموزشی باید كل نگرانه 
و ســازنده، اســتوار بر پارامترهــای ملی و 
پاس دارنده گوناگونی فرهنگی و زبانی باشند، 
در همان هنگام كه بر سیســتم ها همچون 
یک كل، تمركــز می كنند و دسترســی به 
توسعه یافتگی را در درگیری فعال آموزگاران، 
دانش آموزان و پدران و مادران جســت وجو 

می كنند.

»کیفیت آموزشی« در مدرسه های خصوصی تحریف می شود!

کودکان معلول که در ایران 
در سن تحصیل اند، حدود 

یک ونیم میلیون کودک 
تخمین زده شده؛ اما از این 
تعداد تنها 150 هزار کودک 

و به عبارتی 10 درصد در 
سال تحصیلی گذشته در 

مدارس ثبت نام شدند 

کودکان کم توان باید در 
حد امكان در کالس های 

آموزش  همگانی و در کنار 
کودکان سالم قرار گیرند 

و در واقع هر دو گروه در 
فضایی  مشترک تلفیق 

شوند
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