
1. لكل طفل أو شاب مریض الحق في الحصول على دعم تعلیمي في المستشفى أو في المنزل ، حتى في حالة اإلقامة أو  
العالج في الخارج   

2. الھدف من الدعم التعلیمي لألطفال المرضى والشباب ھو استمرار مسارھم التعلیمي قدر المستطاع وبالتالي ممارسة   
دورھم كطالب / طالب مدارس . 

3. یتم توفیر الدعم التعلیمي في المستشفى ، إن أمكن ، لمجموعة من األطفال والشباب ، بحیث یمكن مواصلة الحیاة الیومیة  
بشكل طبیعي قدر اإلمكان. وإذا لزم األمر ، یتم تقدیم الدعم التعلیمي بشكل فردي أو "بجانب السریر" 

4. الدعم التعلیمي في المستشفى أو في المنزل مصمم خصیًصا الحتیاجات وإمكانیات الطفل أو الشاب ، و ذلك بالتعاون مع  
المدرسة "المنزلیة" حیث التحق التلمیذ / الطالب. 

  (ICT) 5. تكییف البیئة والمرافق التعلیمیة الحتیاجات المرضى من األطفال والشباب.باستخدم تقنیات االتصال الحدیثة
لمنع العزلة )االجتماعیة). 

6. استخدام مجموعة متنوعة من وسائط التدریس والموارد. و یتضمن المحتوى أكثر من مجرد المنھج القیاسي . كما یشمل 
الموضوعات المتعلقة باالحتیاجات الخاصة الناشئة عن المرض أو العالج في المستشفیات. 

7. مستشارو الدعم التربوي للتالمیذ المرضى ، في المستشفى والمنزل ، مؤھلون تأھیالً كامالً للتعلیم ویتلقون تدریبًا  
إضافیًا عند الضرورة. 

8. مستشارو الدعم التعلیمي للطالب المرضى الذین یقومون بتعلیم األطفال المرضى والشباب في المستشفى ھم أعضاء في  
فریق الرعایة متعدد التخصصات. جمیع مستشاري الدعم التعلیمي للتالمیذ المرضى - في المستشفى  / أو في المنزل-  

ھم جھة االتصال بین طفل المریض أو الشاب البالغ و بین المدرسة "المنزل" حیث تم تسجیل التلمیذ / الطالب. 

9. یتم إعالم الوالدین بالحق في التعلیم وإمكانیات الدعم التعلیمي لألطفال المرضى أو الشباب. و یتم اعتبار الوالدین  
كشركاء نشطین ومسؤولین في مناقشة امور اوالدھم. 

10. احترام سالمة األطفال والشباب المرضى ، بما في ذلك البیانات الطبیة السریة والمعلومات الشخصیة األخرى. 

 HOPE  هذا هو ميثاق
الذي اعتمده االجتماع العام ألعضاء 

HOPE ، برشلونة - 20 أيار 2000

تمت الموافقة على التعديل خالل الجمعية العامة
 فيينا -  13 أيار HOPE ، 2016 اجتماع أعضاء

(Arabic version of the Charter of HOPE)
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