
 ماذا يعين هذا 
التشخيص بالنسبة 

لدوري كوالد؟

 ماذا جيب عليَّ القيام به اآلن 
على الفور؟ 

إن اكتشاف فقدان السمع لدى طفلك هو أمرٌ 
صادم. وقد تكون لديك بعض األسئلة، مثل:

		كيف ميكنين التواصل مع طفلي؟ •

		كيف خيتلف طفلي عن األطفال اآلخرين؟ •

•	 هل ميكنين وجيب عليَّ الذهاب به إىل   

  جمموعة لعب أو جمموعة والدين للمرة  
  األوىل؟

حلسن احلظ، أكثر ما حيتاجه منك طفلك بعد 
تشخيص إصابته بفقدان السمع هو مجيع األشياء 
اليت جييدها الوالدين: اللمس، التواصل، اللعب، 

الطمأنة، واحلب. إفعلي ما كنتِ تفعلينه من 
قبل وما كنتِ ستفعلينه لو مل يكن طفلك مصابًا 

 بفقدان السمع. ستحتاجني أن تتعلمي العديد 
من األشياء اجلديدة وتتخذين بعض القرارات 
اهلامة، ولكن احرصي على إمتاع طفلك أثناء 
 قيامك بذلك واستقري على منطٍ مريح. ضعي 

يف اعتبارك ما يلي:

		أحضين، وطمئين، وأرجحي طفلك وابتسمي   •

  وغين له. فهذه مجيعها من أشكال التواصل  
  سويًا مع الكالم ولغة االشارة.

		تواصلي والعَيب مع طفلك كما كنتِ  •	

ري،     ستفعلني لو كان مسعه طبيعيًا. وتذكَّ
  مبقدور طفلك التجاوب بعدة طرق مع  
  أصواتك، تواصلك البصري، تعبريات  

  وجهك، وملساتك.

كيف يل أن أتعاون مع املختصني؟
يتم حتقيق أفضل النتائج عندما يعمل املختصون 

والوالدين كشركاء. إن مهمة املختصني هي 
 تبادل معرفتهم معك حىت تتمكين من اختاذ 

 قرارات بدراية بالنيابة عن طفلك وعائلتك. 
 فأنتم كوالدين من يتخذ أهم القرارات. ضعي 

يف اعتبارك ما يلي:

•	 قومي بدورٍ فاعل يف التخطيط ملستقبل  

  طفلك. فأنت حتملني يف داخلك أفضل   
  األمنيات لطفلك، والوالدان مها السند   

  الطبيعي ألطفاهلم.

		خذي الوقت الذي حتتاجينه الختاذ    •

   القرارات. ال حاجة لك لالندفاع، على الرغم 
  من أنه بالطبع ليس جيدًا التأخر لشهور.

		من املمكن دائمًا تغيري قرارك الحقًا. •

•	 حتدثي عما يقلقك.

•	 إطرحي أسئلة وتأكدي من فهمك لالجابات.

		أطليب من طبيب طفلك واخصائي أمراض   •

  السمع أن يكتبا النقاط الرئيسية اليت ناقشاها  
  معك. وإذا أردتِ املزيد من املعلومات،  
  اطليب من أخصائي أمراض السمع أن  
  يعطيك املزيد من املعلومات املكتوبة.	

•	 هناك الكثري من املواقع االلكترونية اليت قد  

  تساعدك وهتمك، مبا فيها:
 www.aussiedeafkids.com –  

www.hearing.com.au –  

 www.nacs.org.uk –  

www.deafchildren.org.au –  

		ضعي كل املعلومات اليت لديك عن فقدان   •

  طفلك للسمع يف مكانٍ واحد.

		إمسحي للناس مبساعدتك ودعمك أنت   •

  وعائلتك. اطليب املساعدة عند احلاجة اليها.

•	 رفقًا بنفسك – خذي وقتًا من الراحة عندما  

  حتتاجني ذلك.	

		قومي خبطوة واحدة يف كل مرة –    •
  الرحالت العظيمة تبدأ خبطوة واحدة.1

بعد تشخيص إصابة طفلك بفقدان السمع مثة 
الكثري من املعلومات اجلديدة اليت جيب معرفتها 

عن السمع والتواصل. ال تقلقي إذا مل يكن 
مبقدورك معرفتها كافة يف وقتٍ واحد، ألنه 

ستكون هناك فرصًا كثرية لطرح األسئلة على 
مر الزمن.

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

   مصابون بفقدان السمع 
.)www.aussiedeafkids.com(
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