
إنَّ العيش خارج امُلدن يشكل املزيد 
من التحديات لاُلسر اليت لديها 
 أطفال مصابون بفقدان السمع. 

من احملتمل أن حتتاجني للسفر ملسافاتٍ أطول 
للحصول على خدمات األخصائيني ومعاجلي 

أمراض السمع. فمشاكل العمل، ورعاية األطفال 
اآلخرين، والسفر بطفٍل صغري تزيد من ضغوط 
ااُلسر يف األرياف. وقد يبدو األمر كما لو أنك 
عديت لتوك للبيت وجيب عليك اخلروج للسفر 

مرة أخرى. 

هذا الوضع سيتحسن مع مرور الوقت. ألن 
املقابالت ستقل وسيكون مبقدورك الذهاب 

إىل مركز Australian Hearing بالقرب من 
 مزنلك. وهناك خدمات متاحة لك ميكن أن 

 ختفف من العبء املايل. استفسري من طبيبك، 
أو اخصائي أمراض السمع أو املوظف 

االجتماعي باملستشفى عن املساعدة املالية 
اخلاصة بالسفر واإلقامة. 

أشياء تضعينها يف اعتبارك:

 •  السالمة يف السفر. ال تقودي السيارة إذا 

   كنتِ قلقة أو مزنعجة. فقد يكون من 
   األفضل متضية ليلة بعد املقابلة والقيادة 

   إىل بيتك بعد أن تكوين أنت وطفلك قد 
  ارحتتما أكثر. 

•  التنظيم. إحتفظي بكل املعلومات عن طفلك  

  يف مكاٍن واحد. وتذكري أن جتليب معك أية  
  استمارات ملقابالتك قد حتتاج لتوقيع. 

 •  كتابة مجيع أسئلتك مسبقًا. ال جتعلي 

   الطبيب أو أخصائي أمراض السمع أو أي 
   خمتصني آخرين يستعجلونك. فأنت قد قطعيت 

   مسافة طويلة من السفر حلضور املقابلة 
   وجيب أن تعودي لبيتك وأنت تشعرين بأن 

  الزيارة كانت تستحق ذلك العناء. 

 •  حماولة تنظيم املقابالت يف أوقات أكثر 

   سهولة لك ولعائلتك. مثاًل، يف وقتٍ متأخر 
   من بعد ظهر يوم اجلمعة، أو يف الصباح 

   الباكر يوم اإلثنني، فهذه األوقات قد تكون 
  أقل إرباكًا لألسرة. 

 •  واألكثر أمهيًة، تذكري أن األشخاص 

   املهتمني بشأنك يريدون أن يقدموا لك 
   املساعدة والدعم. أطليب منهم املساعدة 
   عندما حتتاجينها. وستكون هناك أوقاتٌ 

  أخرى ميكنك فيها رد اجلميل.1

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

   مصابون بفقدان السمع 
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