مشاغل پیشنهادی برای افراد با اختالل بینایی
بیش از  057هزار نفر در ایران با اختالل بینایی روبرو هستند و  157هزار نفر نابینایی کامل دارند .خوشبختانه
تجهیزات جدید و فنآوری های کمکی به این افراد اجازه می دهد که بتوانند کار کنند و حتی پیچیده ترین
کارها را انجام دهند .کامپیوترهای مجهز به خط بریل ،فنآوری دستور صوتی کامپیوترها ،فقط دو نمونه از این
دستاوردها هستند .در ایاالت متحده آمریکا ،تقریبا در هر شغلی ،می توان متخصصینی با اختالل بینایی پیدا
کرد .با این وجود برخی از مشاغلی که با توجه به اختالل بینایی را به شما معرفی می کنیم.
آموزش کودکان در مقاطع اولیه تحصیلی
نوجوانان کنجکاو هستندو همیشه بدنبال منابع الهام بخش می گردند .به عنوان فردی نابینا و یا با اختالل
نابینایی ،می توانید بینش ژرف ومتفاوت خود را به کالس درس و یا محوطه بازی بیاورید و به این ترتیب
تصورات و خیاالت کودکان را در مورد معلولیت به چالش بکشید.
متاسفانه در ایران ،آموزش وپرورش به این موضوع توجه کافی ندارد .بهتر است نابینایان که سخنوران با احساسی
هستند ،به کالسها دعوت شوند و بینش های الزم را به کودکان بدهند تا در برخورد با معلولیت ،واکنش بیش از
حد احساسی ،غیر عقالنی و بعضا غیر عادی از خود نشان ندهند و آنها را بخشی جدا نشدنی از جامعه بدانند.
خدمات حقوقی
شرکتهای حقوقی می توانند از قابلیتهای منحصر به فردی که شما دارید در موضوعات استفاده کنند .به عالوه
می توانید در برخی از موارد ویژه که به مساعدت حقوقی به مشتریان خاص دارای معلولیت نیاز دارد ،جایگاه
خود را پیدا کنید.
نگارنده نیز به عنوان یک تجربه شخصی در ایران ،بهترین مشورتهای حقوقی در مورد حقوق کودکان معلول،
حضانت  ،نحوه صلح و اخذ حکم قیمومت از دادگاه ،را از وکیل روشندل دریافت کردم .
تولید موسیقی
افراد دارای نقص بینایی ،از نعمت بزرگی در زمینه موسیقی برخوردارند و آن گوش حساس به آواها است .بنابر
این شما می توانید کارآیی خود را در زمینه ،ضبط ،ویرایش و ترکیب آواز و موسیقی به رخ بکشید .مشاغل این
رشته  ،تکنیسین تجهیزات صوتی ،مهندس ضبط صدا و تولید کننده محتوای موسیقی شامل می شود.
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