
 معلومات لألسر اليت لديها 
َـّع أو صغار   أطفال رُض
مصابون بفقدان السمع

خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة 
لألطفال املصابني بفقدان السمع

)Aurora School( مدرسة أورورا
96 Holland Road South
Blackburn South 3130

هاتف: 9878 8878 )03(
)03( 8878 9899 :TTY هاتف فاقدي السمع/النطق

aurora.sch@edumail.vic.gov.au :بريد إلكتروين
www.auroraschool.vic.edu.au :موقع إلكتروين

برنامج التعليم املبكر 
لألطفال فاقدي السمع

2 Francis Street
East Brighton 3187

هاتف: 6830 9596
info@eep.org.au :بريد إلكتروين
www.eep.org.au :موقع إلكتروين

 Taralye: مركز اللغة الشفهية 

لألطفال الصُم
137 Blackburn Road

Blackburn 3130
هاتف: 1300 9877 )03(

information@taralye.vic.edu.au :بريد إلكتروين
www.taralye.vic.edu.au :موقع إلكتروين

املعهد امللكي لألطفال الصُم واملكفوفني
ُـّم املبكر من على البعد الوطين برنامج التعل

هاتف: 923 131 1300
alison.hawkins-bond@ridbc.org.au :بريد إلكتروين

خدمات استشارية للوالدين 
متاحة يف بعض مناطق وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة. 

يُرجى االتصال بفريق التسجيل لدى خدمات األطفال املتخصصة 
)أرقام اهلواتف على ظهر الصفحة( ملزيدٍ من املعلومات.

بيانات االتصال اإلقليمية 
للمزيد من املعلومات، يُرجى االتصال على الرقم 783 783 1800 

وطلب التحدُّث إىل أحد موظفي التسجيل لدى خدمات األطفال 
املتخصصة يف منطقتك/إقليمك، أو بإمكانك االتصال بإقليمك مباشرًة 

عن طريق األرقام املبيَّنة أدناه:
 Barwon South Western إقليم

1800 354 605

 Grampians إقليم
 8608 5330 )03( أو 5330-8613 )03(

 Loddon Mallee إقليم
1300 363 514

 Northern Metropolitan إقليم
)03( 9304 0775

 West Metropolitan إقليم
)03( 9275 7500

 Southern Metropolitan إقليم
1300 720 151

 Eastern Metropolitan إقليم
1300 662 655

 Hume إقليم
1800 627 391

 Gippsland إقليم
1800 336 010

 أو اتصلي مبقدم اخلدمات كما 
هو موضح أدناه

مت إعداد هذا املنشور بشراكة مع مدرسة أورورا، 
 ،Taralye ووزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة، و

ومركز اللغة الشفهية لألطفال الصُم، وبرنامج التعليم 
املبكر لألطفال فاقدي السمع.
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وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة

)1/15( Information for families who have a baby or young child with a hearing loss - brochure



تنتاب معظم الوالدين أحاسيس متنوعة عند اكتشاف 
فقدان السمع لدى طفلهم الرضيع أو الصغري. وكل 

واحد من الوالدين تكون ردة فعله خمتلفة عن اآلخر 
ويتأقلم بطريقته اخلاصة مع خمتلف األحاسيس 

واملشاعر، ولكن من الطبيعي أن يسبب اكتشاف 
املرض قلقًا.

أيًا كانت أحاسيسك، فمن األمهية أن تعربي عنها وأن تتذكري 
أن هناك دعمٌ ملساعدتك.

عالقتك بطفلك الرضيع أو الصغري
تذكري أن االحتياجات املباشرة لطفلك الرضيع أو الصغري ال 
تتغري بسبب تشخيص املرض. وبغض النظر عن درجة فقدان 

السمع، فإن عالقتك مع طفلك يف مراحله املبكرة هي أساس 
تطور اللغة والتواصل لديه فيما بعد. وتستند هذه العالقة املبكرة 
إىل األمان العاطفي والطمأنينة اجلسدية اليت توفرينها له، وأيضًا 

الوقت اليت ختصصينه حلضن طفلك والتفاعل واللعب سويًا 
واالستمتاع برفقة كل منكما لآلخر. 

سوف تتعلمني يف املستقبل طرقًا حمدّدة لتطوير اللغة لدى طفلك. 
وستكون هذه الطرق أكثر فعاليًة إذا قمتِ بتوطيد عالقة إجيابية 

محيمة مع طفلك. 

احلصول على املساعدة – خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة 
)ECIS( املبكرة

تقوم وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة بتمويل عددٍ من 
خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة لألطفال املصابني 

 بفقدان السمع وألسرهم، مبا يف ذلك أولئك املدرجني يف 
هذا املنشور. 

 هناك أيضًا دعمٌ إضايف لبعض األطفال املصابني بفقدان السمع 
يف رياض األطفال ومراكز رعاية األطفال. وبإمكان ممرضة 

صحة األمومة والطفولة واخصائي أمراض السمع تزويدك 
مبعلوماتٍ عن خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

 تعمل وكاالت خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة مع 
ااُلسر اليت لديها أطفال صغار مصابون بفقدان السمع، وتقدم 

هلم خمتلف اخلدمات واالستراتيجيات لتلبية االحتياجات 
واألولويات املتغايرة. غري أن أهدافهم املشتركة ومبادئهم 

االرشادية تركز على مساعدتك على اكتساب املعرفة 
ُـّم طفلك، خصوصًا يف اجلوانب  واملهارات لدعم تطور وتعل

اللغوية وجوانب التواصل يف السنوات املبكرة.

خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة
هتدف إىل:

 •  دعم العالقة االجيابية بني الوالدين وطفلهم املصاب 
  بفقدان السمع.

•  مساعدة الوالدين على اكتساب املعرفة واملهارات  
  املطلوبة لدعم تطور طفلهم.

•  تقليل تأثري فقدان السمع على تطور الطفل.

مبادئ إرشادية:

•  جيب أن تكون خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة  
   املبكرة متاحًة لاُلسر واألطفال من وقت تشخيص 

  فقدان السمع.

•  أفضل النتائج لألطفال يتم حتقيقها عندما يعمل الوالدان  
  واملختصون سويا.

اخلدمات   •  دور املختصني هو دعم الوالدين الختيار اخلدمة/ 
  اليت تليب احتياجاهتم.


