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نابینائی یک مشکل اجتماعیست
این کتاب در ابتدا برای والدین و دیگر مواظبت کنندگان اطفال خوردسال ایکه بخوبی دیده نمیتوانند نوشته شده
بود .اما پرداختن به نیازمندی های اطفال شان نباید تنها و فقط وظیفۀ آنها باشد .با در نظر گرفتن نابینائی منحیث
یک معضلۀ اجتماعی ،امکان آن وجود دارد تا بار اضافی را که والدین اطفال نابینا بدوش دارند ،سبکتر ساخت.
اینکار میتواند با کاهش اسباب نابینائی شروع شده و به اطفال ایکه نابینا هستند کمک شود تا رشد نموده و عضو
فعال جامعه گردند.
سبب ریشه ای اکثر نابینائی ها فقر است .این بدان معنیست که بیشتر نابینائی ها قابل وقایه اند .برای کاهش و
وقایه از نابینائی وضعیت فقر که بسیاری مردم را در جوامع مختلف جهان در مضیقه قرار داده است ،باید تغییر
داده شود .این یک دلیل عمده ایست که ما میگوییم نابینائی یک معضلۀ اجتماعیست.
یک دلیل دیگر اینست که اطفال نابینا اطفال همۀ ما هستند – آنها آیندۀ جامعه ما میباشند.
اطفال نابینا به دوست داشتن ،مواظبت و توجه
نیاز داشته و الیق آن هستند .زمانیکه ما جامعۀ
خود را طوری بسازیم که در آن اطفال نابینا
موفق شده و پیشرفت نمایند ،در عین زمان ما
زندگی را برای همه بهبود میبخشیم.
هرکس از تعلیم و تربیۀ و مواظبت های صحی
بهتر ،سرک های مصوون تر و همسایگی
خوب ،و همچنان از سهمگیری بیشتر جامعه
نفع میبرد .وقتی به دوستان و همسایگان خود
رسیدگی نمایید ،شما ایجاد اتحاد و همبستگی
میکنید که برای یک جامعۀ بهتر نیاز است و
همچنان برای یک جهانی با عدالت اجتماعی و
حفظ وقار انسانی.

نابینائی را یک مشکل اجتماعی ساختن ،به شما ،طفل شما و
جامعۀ شما کمک خواهد کرد.

