
إنَّ وجود طفلٌ مصابٌ بفقدان 
السمع يؤثر يف العائلة بأكملها. 

فكل من الوالدين يتعامل مع دوره 
أو دورها بطريقةٍ خمتلفة عن 

اآلخر نتيجةً لتشخيص املرض، 
ومن احملتمل أن يشعر كلٌ منهما 
ويتفاعل بطريقته اخلاصة. حتدثي إىل 

شريكك عن أحاسيسك مع مراعاة احتياجاته/
احتياجاهتا أيضًا. وقد يكون مفيدًا أيضا أن تعربي 

عن أحاسيسك ألفراد العائلة واألصدقاء الذين 
تثقني هبم وحتبينهم. فالصراحة والوضوح مع 

أفراد العائلة واألصدقاء سيساعداهنم على تفهم 
أنه ال ضري من احلديث عن فقدان السمع لدى 

طفلك. وهذا سيساعدك على التعامل مع الوضع 
بشكٍل أفضل. وإذا كان  لديك أطفالٌ آخرون، ال 

هتملي أحاسيسهم واحتياجاهتم.1 

ميكن أن يكون أفراد عائلتك وأصدقاؤك مصدرًا 
هامًا لدعمك أنت وطفلك. مثاًل: 

•  بإمكاهنم رعاية الطفل بالنيابة عنك   

  إلعطائك وقتًا للراحة. 

•  بإمكاهنم قضاء كثريًا من الوقت معك   

  ومع طفلك. 

•  ستجدينهم للتحدث معهم عندما حتتاجني  

  للمساعدة. 

بإمكانك إصطحاب شخص يدعمك، مثاًل شريكك 
أو صديقك أو أحد األقرباء، إىل املقابالت. ما 

عليك سوى إخبار أخصائي أمراض السمع أو أي 
خمتص آخر بذلك مسبقًا. 

إذا مل يكن أفراد عائلتك أو اصدقاؤك على 
علم بطبيعة فقدان السمع أو الصمم، فقد يتعني 

عليك مساعدهتم على فهمه. وكلما تعلميت أشياءًا 
جديدة ستكونني قادرة على تزويد أفراد عائلتك 

وأصدقائك مبزيدٍ من املعلومات حىت يتمكنوا من 
مساعدتك. وبإمكانك إعطائهم ورقة معلومات 
عن فقدان السمع أو تعرضي عليهم جمموعة 

املصادر هذه.2 

 األجداد أيضًا لديهم آمال وأحالم ألحفادهم. 
 وقد يشعران باحلزن عندما يعرفان إصابة 

 طفلك بفقدان السمع. وحيزنان من أجل 
 حفيدمها وابنهما/ابنتهما، الذي هو/اليت هي 

اآلن والدٌ يتوجب عليه/عليها التعامل مع هذا 
التحدي اجلديد.3 

  :)Building blocks(1 أطفال أستراليا الصُم، ُكتل البناء
   دليل الوالدين  لاُلسر اليت لديها أطفال  

   مصابون بفقدان السمع 
)www.aussiedeafkids.com(

 The National Deaf( 2 اجلمعية الوطنية لألطفال الصُم 
  Children’s Society(،       ، معلومات لاُلسر، لندن.

Schuyler, V. and Sowers, J.( 3(،       ، ُكتيب دليل  
   ااُلسر)Information for families(، مورد السمع لدى  

   األطفال الرُضّع، معهد السمع والنطق، منشورات 
  Butte، أوريغون.

©  والية فكتوريا، 2010

بتفويض من وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة

شرح ماهية فقدان 
السمع لدى طفلك 

ألفراد االُسرة املمتدة 

2005

1998

Arabic

 كل 
 الفرص، 

 لكل 
طفل

وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة

)9/15( When a baby’s hearing loss is diagnosed: Fact sheets for families – Explaining your child’s hearing loss to the extended family


