
بعد تشخيص املرض، من الطبيعي 
 للوالدين أن يتساءال ماذا يعين 

 ذلك لطفلهما. 
فقد يفكرا: 

 •  هل سيكون مبقدور طفلي تكوين صداقات؟ 

  احلصول على وظيفة؟ خلق عالقات؟ قيادة  
  سيارة؟ دخول املدرسة؟ الشعور بالسعادة؟ 

•  ما الذي سيستطيع طفلي القيام به؟

خالل األسابيع، والشهور واألعوام املقبلة، 
سوف تكتشفني أن طفلك يستطيع القيام بكل 

هذه األشياء اليت حلميت هبا قبل والدته/والدهتا: 
يبتسم لك، يتحدث إليك، يذهب إىل املدرسة، 
ميارس الرياضة، حيصل على وظيفة وخيلق 

عالقات. احلياة ليست دائمًا سهلة، ولكن مع حبك 
ومساعدتك، سينمو طفلك ليعيش حياًة سعيدة 

وناجحة ومستقلة.1

من أقوال بعض الوالدين

“أليكس تقوم بكل األشياء اليت كانت ستقوم هبا لو 
مل تكن مُصابة بفقدان السمع – تذهب إىل دروس 

املوسيقى، صالة اجلمزنيوم، دروس السباحة...
إخل. فهي فقط تستعمل مساعات مُعينة على 

السمع. وستظل لألبد هي إبنيت اجلميلة الكاملة.2

“إبين يستطيع القيام بكل شيء – يذهب للعمل، 
يقود سيارة، خيلق عالقات، ولديه أطفال. حياته 

طبيعية! وعندما مت تشخيصه باملرض إنتابتنا 
كل هذه املخاوف. هل سيكون كل شيء طبيعيًا؟ 

وخبالف استخدام لغة االشارة للتواصل، فإن 
حياتنا ال ختتلف عن حياة اآلخرين”.3

“إبنيت تذهب إىل الكشافة Brownies كل أسبوع 
بدون أية مساعدة إضافية. وهي اآلن يف تصنيف 

sixer وسوف تنتقل إىل guides يف سبتمرب/
أيلول. مل أختيل أبدًا أن ذلك سيحدث عندما مت 
تشخيصها باملرض يف بادئ األمر. وهي اآلن 

سعيدة ومفعمة باحليوية”.4

األطفال الصُم يذهبون إىل املدرسة، ميارسون 
الرياضة، يلتحقون باألندية بعد املدرسة، والكثري 
منهم يدخلون الكلية أو اجلامعة أو يعملون مباشرًة.

األطفال املصابون بفقدان السمع ميكن أن يكونوا: 

•  مبدعني 

•  موسيقيني 

•  رياضيني 

•  أكادمييني 

•  صاخبني 

 •  ولعوبني/مزعجني... شأهنم شأن أي 

  طفٍل آخر! 
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