Портрет
Хайди

Хайди е много общителна 14-годишната млада дама, която
се радва да бъде с приятелите си в училище и у дома. Всеки, който я познава
казва, че тя е щастлива и с нея е много забавно. Тя има много любознателна
природа и обича да учи. За Хайди е много ясно, че тя иска да бъде като всички
други в класа си - иска да постигна, се справят добре и да независима, колкото
е възможно.
Подобно на всички други тинейджърки , Хайди обича грим, дрехи, най-новата
поп групата и да говори за момчета.
Хайди има документ за нейните специални потребности, които представя
подробно нейните нужди и какво е необходимо за да бъдат посрещнати.
Тя е с диагноза детска церебрална парализа, засягаща и четирите й крайника.
Това означава, че има трудности при ходене, да използва ръцете си, както и
гласа си за да общува. Хайди има и умерени обучителни затруднения. В помощ
на Хайди за да има достъп до възможностите на учебния план и учебните
часове в училище, тя има интердициплинарен екип, състоящ се от членове на
семейството й, учители, личен асистент, ресурсен учител, физиотерапевт,
трудотерапевт и разбира се самата Хайди. Този отбор разглежда краткосрочни
и дългосрочни цели и гарантира, че те са поставени на мястото си.
Хайди използва електрическа инвалидна количка за да ходи на училище. За
Хайде речта е трудна, ето защо тя използва комбинация от "високи и ниско
технологични" помощни средства за комуникация, като таблет и
комуникационен файл. Хайди работи в партньорство с учителите, за да
гарантира, че всичките й комуникационни системи са програмирани и
имат съответната лексика за уроците. По време на уроците, на Хайди й трябва
време, за да обработи това, което се иска от нея, както и време, за да може да
изгради изреченията си с помощта на таблета - понякога, Хайди смята, че е
много стерсиращо, че понякога не може да се справя много бързо.Личният
асистент на Хайди има отговорност да подкрепя Хайди през целия учебен ден
и да гарантира,че заниманията по трудова терапия и физиотерапия се
доставят през целия ден в нейните уроци.

