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 تدوین: 

 2017( EHDI)  شنوایی کم  زودهنگام تشخیص و مداخله   والدین برنامه  کمیته
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 و آزاده عیوضی  ی سیاقهدی میرزاده، علی  ،لیمول   دکترگیتا 
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 1400شنوا( والدین کودکان ناشنوا و کم) انجمن پروانه ها



 

 

 

 شنوا و ناشنوا  زودهنگام کودکان کم برای مداخله  راهنمای والدین

 "  ؟ کندخدمات درستی دریافت میفرزندمان که "از کجا بدانیم 

 

اند و  خود شده  شنوایی کودک  کممتوجه  تازه  که  است  زمانی  همان    دراین سوال بسیاری از والدین       

زیرا خود ما هم    ؛دانیمما این را می  هستند.  نیاز کودک خود در حال جستجو برای یافتن خدمات مورد  

کسانی است که مراقبت از  این اطالعات مورد نیاز همه    همین سواالت را داشتیم.   ، در ابتدای این راه

توانید  این نوشته، حاوی اصول کلی است که براساس آن شما و فرزندتان می  کودک را بر عهده دارند. 

مناسب ترین    ،کنید متوجه شوید آیا خدماتی که در اختیارتان قرار گرفته است در هرجایی که زندگی می

 ست یا خیر. خدمات ه

عنوان  ه  دوازده اصل را ب   1کمیته الحاقی شنوایی شیرخواران   ( 1392میالدی )  2013  در سال      

  مداخله  های ، اصول برنامه *این متمم   ( تدوین کرد.1386)  2007متمم بیانیه مداخله زودهنگام سال  

فرزندتان اجرا  ای که برای برنامه ،ا شما بتوانید تشخیص دهید کند تزودهنگام با کیفیت را مشخص می

 یا خیر.  شود شامل این اصول هست می

 

 

 

 

 
1 Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) 



 

 

 :درمورد این راهنما

(  2EHDI)    تشخیص و مداخله زودهنگام  برنامه جهانیتوسط کمیته والدین    ،این راهنمای والدین  

شنوا و ناشنوا و گروهی از متخصصان    متشکل از والدین دارای فرزند کم   تدوین شده است. این کمیته 

 کنند. زودهنگام و موارد دیگر حمایت می  ها را در روند مداخلههای مختلف است که خانوادهرشته ز  ا

 

 ؟  چیست  2007سال شنوایی  کم زودهنگام  مداخله متمم بیانیه  *

شنوایی یا ناشنوایی کودک    زودهنگام پس از تایید کم  این متمم شامل اصول بالینی و راهنمای مداخله

 است.

 

های باال در  دارای تخصص جهان که  زودهنگام توسط تیمی از متخصصان    بیانیه خدمات مداخله 

-تدوین شده  ،هستند   آنها   های شنوا و ناشنوا و خانواده  زودهنگام برای کودکان کم   های مداخله برنامه 

تیم   است. پیشینهبا جستج متخصص    این  و  مقاالت موجود، بررسی مقاالت مروری  تحقیقاتی    وی 

 ند. اه( را تدوین کرد ، این راهنما )گایدالینهای مجامع تخصصی این حوزهاستفاده از بیانیه 

برای  سیستمهای قوی  های تشخیص و مداخله زودهنگام  تا برنامه   کند جامع کمک می  این راهنمای 

  شنوا را به بهترین نحو تامین کند.   کودکان ناشنوا و کم  که نیازهای  ،زودهنگام را تهیه کنند   مداخله

ست  ا  الزم   ،های خود برسند شنوا به تمامی پتانسیل   شیرخواران و کودکان ناشنوا و کم   برای اینکه  

زودهنگام    در سریع ترین زمان، همکاری خود را با هم آغاز کنند، تا مداخلهمتخصصان  ها و  خانواده

ست که ارائه  ا  این امر این  یالزمه   د.در جامعه فراهم شو  خانواده و همچنین،  در منزل  انفرادی،

ها  نیازهای گوناگون و مختلف خانوادهدانش و مهارت بسیار باالیی داشته باشند که با    ،کنندگان خدمات 

 هماهنگ باشد. 

 

 

 

 
2 Early Hearing Detection and Intervention 



 

 :  2007متمم بیانیه 

شنوایی یا ناشنوایی کودک    زودهنگام پس از تایید کم  راهنماها و اصول بالینی مداخلهاین بیانیه شامل  

 است.

 مراجعه فرمایید: به لینک زیر  فارسیاصلی  یبرای دیدن مقاله 

http://www.fcei.at/unit/fcei/positionstatement/fcei 

 به لینک زیر مراجعه فرمایید:   انگلیسی  یبرای دیدن مقاله 

https://fcei.uswr.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=112&pageid=14821 

 

به    زودهنگام   دوازده اصل مداخله    است. زیر آمدهقی شنوایی شیرخواران در  الحا  متمم کمیته مربوط 

تجربه ایم  هداد برای هر هدف توضیح   براساس  را  آن هدف چیست و شما چه مالحظاتی  معنای    که 

 یرید. و نیازهای فرزندتان باید درنظر بگخود  خانواده

 ؟ کندمی یمکبه شما چه کاین راهنما 

زودهنگام( را بهتر متوجه    زودهنگام )گایدالین مداخله  بهترین اصول مداخله که  کند  به شما کمک می- 

 شوید. 

ته  زودهنگام را براساس استانداردهای مورد نظر کمی  خدمات مداخلهتا بتوانید  ند  ک به شما کمک می-

 ارزیابی کنید.  الحاقی شنوایی نوزادان 

 زودهنگام مناسب را حمایت کنید. سازد تا خدمات مداخله خانواده شما را توانمند می -

بیشتر میمیزان مشارکت خانواده- را  و متخصصان  بهترین  ها  کنند  کودکان کمک  به  بتوانند  تا  کند 

 زودهنگام را دریافت کنند.  خدمات مداخله

 ی اصطالحات اختصاری در این نوشته: معن

 D/HH   شنوا یا ناشنوا کم       

EHDI    زودهنگام  تشخیص و مداخله 



EI     زودهنگام  مداخله 

IFSP       برنامه خدمات اختصاصی هر خانواده 

JCIH    الحاقی شنوایی شیرخواران  کمیته 

 

 

 های بعدی ی آنها و گاممعن ،زودهنگام  اهداف مداخله

تا متوجه    ،شنوایی  زودهنگام کم   مداخله   کنیم بر هر یک از اهداف توصیه شده در بیانیه هم نگاهی می با  

  ، ها چه معنایی دارند. برای هریک از اهداف دوازده گانهم از آنها برای کودکان و خانوادهشویم هرکدا

 این موارد را ذکر کرده ایم: 

 الحاقی شنوایی شیرخواران است.  کمیته  همان هدف اصلی بیان شده در متمم بیانیه  هدف:  •

کاربرد و  که  دهد  نشان می  به شما خالصه    این قسمت بطورمعنای این هدف برای من چیست؟   •

 چیست.  شما ن هدف برای خانوادهمعنای آ

ها برای داشتن  هایی در خصوص اینکه خانوادهایده  مواردی که باید درموردشان فکر کنیم:  •

  ی برای استفاده مفید   همراه با منابع   ،مناسب چه انتظاراتی باید داشته باشند   مداخله   یک برنامه

 .  آنها

 

 زودهنگام  های مداخلهورود به موقع و هماهنگ به برنامه-1

 هدف 

دسترسی به موقع و    ، زودهنگام  های مداخلهبه برنامه باید  هایشان  شنوا و خانواده  تمام کودکان ناشنوا یا کم 

،  شوند پشتیبانی    ،سیستم مدیریت دادهیک  توسط  صورتی باشند که  ه  باید بها  این برنامه  .ند شته باشهماهنگ دا

زودهنگام    مداخله  خدمات   در نوایی تا ثبت نام  ش   کم ها و کودکان آنها از زمان تایید  خانوادهقادر به ردیابی    تا 

 . باشند 



 معنای این هدف برای من چیست؟  

کند اما همیشه تضمینی برای بهترین نتایج  میفرصتی برای دسترسی ایجاد  غربالگری شنوایی در نوزادان،  

 ممکن نیست. 

 زودهنگام ضروری است.  مداخله •

 . کند  معرفی )مراکز توانبخشی( زودهنگام مداخله خدمات به شنوایی شناس بایستی شما را  •

) مرکز    سیستم شناسایی باید برای شما موجود باشد، و همچنین یک نماینده از    راهنما   کتابچه یک   •

واند اطالعات  ت بکه    س( )یک شنوایی شنا  زودهنگام   و مداخله   غربالگری نوزادان، تشخیص بدو تولد( 

 را برای شما توضیح دهد. 

 

ارائه میکالسها و  توانبخشی،  زودهنگام )  خدمات مداخله  به شما    ،شودآموزشهای الزم(که در مراکز 

 ها را دارا باشند: بایستی این ویژگی

 به موقع: 

شود.    زودهنگام   مداخله  برنامهاش تایید شد، وارد  شنوایی  باید هرچه زودتر پس از این که کم فرزند شما  

اگر فرزند شما دیرتر    ماهگی باشد. ) شش  قبل از  تا    باید   حداکثر   این زمان   ،جهانیهای  طبق دستورالعمل

 شود.(  زودهنگام مداخله شناسایی شد، بایستی هرچه زودتر وارد 

"دسترسی  ثبت نام کند.    زودهنگام  مداخله  روز در یک برنامه 45حداکثر فرزند شما باید در مدت  •

 معناست که: بدین راهنما این به موقع" در 

  شنوایی را تایید کرد   روز پس از آن که شنوایی شناس کم   7حداکثر  در مدت    زودهنگام  مداخله   "

 شروع شود." 

  45  حداکثر  در مدت تان  ک فرادی مبتنی بر خانواده برای کود ای ان مداخله  ست یک برنامها  الزم

 نوشته شود و سریعا کار آغاز گردد.   زودهنگام مداخلهمرکز به   شروز پس از ارجاع

 

 : یهماهنگ



بلکه بایستی با   ؛ نه تنها باید با شما در ارتباط باشند  ، کودک شما هستند  های مسئول آموزشمتخصصانی که 

که  شود  خواسته  شما  از  است  ممکن  باشند.  ارتباط  در  نیز  کنید نسخه  یکدیگر  امضا  را    بنابراین   ،ای 

توانند اطالعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. متخصصان نیاز خواهند داشت که شما  متخصصان می 

 مطلع سازند.  زودهنگام  مداخلههای بعدی ورود کودک به فرایند گام  و یکدیگر را درباره 

 

 زودهنگام  مداخله  از طریق ردیابی: خدمات پشتیبانی 

ای که متخصصان،  است. شیوه  زودهنگام   مداخلههدف از ردیابی، تضمین ورود به موقع فرزند شما به  

 باید به این فرایند کمک کند. کند  پزشکی خانواده را مدیریت میسیستم، اطالعات دولت و 

 "ردیابی" و "نظارت" بایستی از قوانین حریم خصوصی پیروی کند. روند  تمامی  •

 

   : مواردی که باید درموردشان فکر کنیم

 انتظار داشته باشم که:  من حق دارم، 

های  مراجعات و برنامه از جدول زمانی    ،فرزند من در ارتباط است   هر شخصی که با خانواده/  •

 . باشد   هاها و کالستمام مالقات جریان  درد و شته باشخبر داکالسها 

ارجاع، معرفی و پیگیری  )  د نکمعرفی   هنگام   زود   مداخله مرکز  من را به موقع به    ، شنوایی شناس •

 .  تا ثبت نام( 

•  ( من  خدمات  کنندگان  تامین  کننده  تیم  متخصص    هماهنگ  درمانگر،  شناس،  شنوایی  خدمات، 

د یا مرا به کسانی که  نتامین ک  ،شنوایی، و غیره( خدماتی را که فرزندم نیاز دارد   ناشنوایی و کم 

 د. نک معرفی ، توانند این خدمات را تامین کنند می

با یکدیگر  به منظور بهبود خدمات ارائه شده برای فرزندم،  کنند  اشخاصی که با کودک من کار می •

 د. باشندر ارتباط  

 



 

 پشتیبانی از طریق ردیابی: 

به    شما و فرزندتان   اطالعات   ای را امضا کنید که اجازه دهید برگهممکن است از شما خواسته شود که  

های دیگر به اشتراک بگذارند.  سازمانمراکز یا  اطالعات را با    بتوانند اینها  آن  مراکز دیگر هم داده شود تا

 ایجاد شده است.  الزمبه خانواده شما ارتباط   ،کند که میان تامین کنندگان خدمات این مورد تضمین می

 : اطالعاتی منابع 

 راهنمای اطالعات 

را    نیاز شماست راکز و موسسات مورد  هر دولتی باید یک راهنمای اطالع رسانی که لیستی از م •

 باید شامل موارد ذیل باشد: این لیست برای شما تهیه کند. 

 

 و تامین کنندگان  زودهنگام  مداخلههای شرح تمامی برنامه -

 شنوایی  های مربوط به ناشنوایی و کم وب سایت  -

 ها برای خانواده  وجود در کشور ها و منابع مسازمان -

 شنوایی کم  اصطالحات و تعاریف مرتبط با ناشنوایی/  -

دولت برای خانواده  - منابع  / ها و خدمات موجود از طریق بخش  زیرساخت    توانبخشی   مداخله 

 )خدمات تولد تا سن سه سالگی(

 . گرفته شوند  نظر  در باید   که مواردی و  ارتباطی  های گزینه  -

 

تا بتوانید از آن استفاده    د باشرا داشته  خصوصیات    این  ،ی تهیه شدهراهنما  چک کنید که دفترچه •

 : کنید 

 ست؟ اراحت  آن برای شما ؟ آیا فهم نوشته شده است   به زبان محلی شما آیا  -

، ویدئو/ دی وی دی/  نوشته کتبی)به عنوان مثال،    ؟های مختلف وجود دارد ها و قالب آیا در زبان   -

 (؟  ......وبالگ ویدئویی وب سایت با زیرنویس،  

 



 کیفیت بااطالعات 

بایستی به شرح ذیل   • باشد و اطالعات  به تمام منابع موجود دسترسی داشته  بایستی  خانواده شما 

 باشند: 

 صحیح  -

 متعادل -

 جامع  -

 شما  فرهنگی وضعیت  متناسب با  و بدون تعصب روی روش خاص و   بیطرفانه -

 

به  .   2 مهارت   دسترسی  و  دانش  با  افرادی  به  خدمات  هاموقع  هماهنگی  که  تخصصی  ی 

 ها انجام دهند. ای را برای خانوادهمداخله

 

 هدف 

ای را تجربه  دسترسی به موقع به خدمات مداخله  شنوا و ناشنوا و خانواده آنها که   است همه کودکان کم   الزم 

تخصصی مربوط به كار با    های رسی داشته باشند كه دانش و مهارت كنندگانی دستبه هماهنگ    ، کنند می

 باشند.  شنوا و ناشنوا را دارا افراد کم

 

 

 این برای من چه معنایی دارد؟ 

زودهنگام با اقدامات انجام    درخصوص تشخیص و مداخله  1ست جدول زمانی ذکر شده در هدف  ا  الزم

خدمات، که طبق قانون وجودش الزم    هماهنگ کننده  اشد. یک فرد شده برای کودک من مطابقت داشته ب

با خانوادهاست  با ما  و    من ارتباط برقرار کرده باشد   ،  جدول زمانی  براساس  در حال ارتباط و مالقات 

،  زودهنگام  های مداخلهاست که مسئولیت نظارت بر برنامه  خدمات شخصی   مناسب باشد. هماهنگ کننده

گان خدمات را برعهده  اجرای آن و هماهنگی با مراکز و ارائه دهند   (،IFSP)   برنامه آموزشی الزمنوشتن  

 دارد.

 خدمات کیست واز نقش او آگاهم.  دانم که هماهنگ کنندهمن می •

 شنوایی است.  ربه الزم در زمینه ناشنوایی / کم دارای سابقه و تج  ،خدمات من هماهنگ کننده •



 

 : آنها فکر کردچیزهایی که باید به  

 : که من حق دارم انتظار داشته باشم

 

 سواالت من پاسخ دهد.  خدمات من بتواند به همه هماهنگ کننده •

و    یی شنوا   خدمات / مراکز کم تخصصی در حوزه    خدمات من دانش و تجربه  اگر هماهنگ کننده •

 دهد. کار را انجام میجود دارد که این ، فرد دیگری در تیم من ونداشته باشد را ناشنوایی 

 است.   کافی در اختیار من قرار دادهو    گیریخدمات من اطالعاتی مناسب، بدون جهت   هماهنگ کننده •

خدمات موجود در شهر  و    های موجود خدمات من درخصوص حقوق والدین، رویه   هماهنگ کننده •

 . مان را با من به اشتراک گذاشته است و استان

کننده • در    هماهنگ  تیم  به  برنامه خدمات من  بر  انفرادی ویژه   توسعه و نظارت  فرزندم    آموزشی 

(IFSPهمچنین هماهنگی و نظارت بر ارزیابی و ارائه ،)   .خدمات کمک کرده است 

 

 منابع: 

 

  ، است از منابع علمی جدید را مشخص کرده(، فهرستی  JCIH  )  الحاقی شنوایی نوزادان   کمیته   دستورالعمل

همچنین والدین در صورت داشتن سوال    است." برای والدین درآن مشخص شده  اولین تماس  که زمان "

 مراجعه کنید:   JCIHدر سند راهنمای   2به بند سوم زیر هدف . توانند به آنها مراجعه کنند می

http: // pediatrics. aappublications. org / content / 131/4 / e1324) .) 

 

 

 ای کامل باشند. های حرفهای دارای صالحیتگان خدمات مداخلهست ارائه دهند ا الزم .3

 



جهت    های آنها باید افراد متخصصی را سالگی و خانواده  3ز بدو تولد تا  شنوا و ناشنوا ا  همه کودکان کم 

های اصلی  مهارت ای، دانش و  های حرفه، که دارای مهارت ای دردسترس داشته باشند خدمات مداخله  ارائه

 سازی رشد کودک و رفاه کودک / خانواده باشند. برای بهینه

 

 الف(  3هدف شماره  

، زبان مادری  خدمات مداخله برای آموزش زبان اشاره باید توسط متخصصانی انجام شود که زبان اشاره

های الزم  آموزش ها و کودکان خردسال  آموزش والدین / خانواده، به آن تسلط کامل دارند و برای  آنهاست 

 اند. دیده را

 

 ب( 3هدف شماره  

متخصصانی صورت گیرد   توسط  ، باید برای رشد زبان شنیداری و گفتاری الزم است که  خدمات مداخله  

 که مهارت و دانش تخصصی را دراین حوزه دارند. 

 

 

 این برای من چه معنایی دارد؟ 

نظر از رویکردی که برای  ها و فرزندان، صرفخانوادهاً اطمینان پیدا کنیم که  ست که "واقعا  هدف این 

تاری یا هر رویکرد دیگر، افراد یعنی زبان اشاره یا زبان گف   ،بهبود ارتباطات آنها در نظر گرفته شده است 

ه طور  ب ب  3الف و    3" اهداف    خدمات در دسترس داشته باشند.  خصص و واجد شرایط برای ارائهمت

طریق   ای چه از داخلهخدمات م ، عناصر اصلی کیفیت را هنگام ارائه ؛ بلکهاند گرفته نشده جداگانه در نظر  

 کنند.زبان اشاره توصیف میاز طریق چه  فتاری،زبان گ

 

 چیزهایی که باید در مورد آنها فکر کرد: 

 : که من حق دارم انتظار داشته باشم

)زبان اشاره یا زبان    های ارتباطیینه گان خدمات در مورد گزشناخت صالحیت ارائه دهند ما برای   •

 آنها را پیدا کرده ایم و در حال استفاده از خدمات آنها هستیم. در حال جستجو هستیم یا  گفتاری(

 کند که چگونه:  را راهنمایی میما  ،دهد فرد متخصصی که خدمات را به ما ارائه می •



 های زبانی فرزندم را توسعه دهم و  )الف( مهارت      

خدمات    مان در خانه فراهم کنیم تا متوجه شویم اگر فرد ارائه دهندههای زبانی را برای کودک( پایه)ب      

از مراکز، موسسات و دیگر افراد متخصص    ،صالحیت الزم را ندارد   ،فرزندماننیاز    های مورد ما در گزینه

 استفاده کنیم. 

مان دارد یا در  م را برای مهارت در کار با فرزند های الز ما آموزش  خدمات مداخله   ارائه دهنده  •

هایی نباشد، می  در به دریافت چنین آموزش خدمات من قا  . اگر ارائه دهندهحال گذراندن آن است 

 . های الزم را ببیند های الزم را به عمل آورم تا آموزش حمایت توانم از او  دانم که می 

ام در رابطه با  یازهای اجتماعی و فرهنگی خانوادهن خدمات من همچنین در حال رفع    ارائه دهنده  •

 ناشنوایی است. 

را انجام دهم و آنها را  در یک بازدید از منزل به ما داد  توانم پیشنهادهایی که او  کنم می احساس می •

 . روزمره خود قرار دهم  برنامه در

 است. به من ارائه شده  های ارتباطی )زبان اشاره و زبان گفتاری(گزینه  اطالعاتی در مورد همه  •

 

 

 های اضافیشنوای دارای معلولیت  . کودکان کم 4

 هدف: 

باشند  متخصصانی دسترسی داشتها باید به  های آنهمعلولیت اضافی و خانواده  شنوا و ناشنوا با  همه کودکان کم

نتایج مطلوب    یهای تخصصی برای پشتیبانی و ارتقا ای و دانش و مهارت های حرفهکه دارای صالحیت 

 شان باشد. رشدی کودک

 

 ؟این برای من چه معنی دارد

شود  اطمینان حاصل ست که ا های دیگری نیز دارند. هدف اینمعلولیت  ،شنوا و ناشنوا کودکان کماز 40٪

مات خانواده برای  به عنوان بخشی از خد   های ارتباطی و رشد زبانی کودک سازی مهارت تاکید و برجسته

 دیگری نیز دارد.  نظر از اینکه کودک نیازهای ویژهآنها انجام شود، صرف 

 

 چرا این موضوع اینقدر مهم است؟  



 فاده از زبان تأثیر می گذارد.نیازهای ویژه اضافی اغلب بر توانایی کودک در دسترسی و است   زیرا 

 

 : چیزهایی که باید به آنها فکر کرد

 : که من حق دارم انتظار داشته باشم

های رشدی او  کم شنوایی بر سایر زمینه  مان از تأثیر بالقوهخدمات کودک  متخصصان ارائه دهنده •

 د. نآگاه باش

جوانب نیازهای کودک    برطرف شدن همهگانی دسترسی دارم که برای اطمینان از  من به ارائه دهند  •

 کنند. ، با ما همکاری میمن

کودکم به نتایج  تا    شود اضافی برای کمک به من استفاده میدر صورت لزوم از افرادی با تخصص   •

 الزم دست یابد. 

 ناشنوایی متخصص است.   حداقل یکی از اعضای تیم من در زمینه •

تأمین نیازهای کودک من در مورد دسترسی به ارتباطات  ای را در  تخصص ویژه  ، متخصصان  تیم •

 و زبان داشته باشند. 

، اما  اند او بوجود آورد حساس  هایی که ممکن است معلولیت کودکم برای تیم من نسبت به محدودیت  •

 گیرند. کم نمیطات و زبان دست ارتبا های کودک من را در زمینهها و مهارت توانایی

به متخصصان    شنوایی نیز، مورد توجه قرار گرفته و  من، به غیر از کم  عالقههای مورد  زمینه  •

 شود. می مناسب ارجاع داده

خانواده ما  در دسترس    ،فرزند منهای دیگر  های معلولیت مایتی والدین در تمام زمینه های حگروه •

 های اوتیسم(. هستند )به عنوان مثال، گروه

 

 زبان فارسیهای غیر هوادخانو / یا از  فاوتفرهنگی مت پیشینههایی با . خانواده 5

 هدف 



و/یا از  دارند  فاوت فرهنگی مت پیشینه  که های آنها و خانواده شنوا و ناشنوا  کم  کودکان کلیهبرای ست  ا الزم 

دیگر خانواده  با همان کیفیت و کمیت  هستند خدمات و اطالعات ارائه شده  زبان    فارسی های غیر  هواد خان 

 ند. باش   داشتهدسترسی  شانفرهنگ مطابق با  خدمات بهترین به   و  باشد   ها

 

 معنای این هدف برای من چیست؟  

نسبت به نیازهای    ایخدمات مداخله  هارائه دهند افراد و مراکز  كه  ست  ا  این هدف برای اطمینان از این 

 . بکوشند  ی آنان ند و در رفع نیازهاباش ها حساس  متنوع خانواده

و  فرهنگی / زبانی    فاوت مت   با پیشینه    شنوا و ناشنوا  کمان  کودککار با    ی تجربه  ،خدمات ارائه دهندگان  

 : هستند  خانواده  این منظور ما . را داشته باشند های آنها خانواده

 . زبان اصلی آنها نیست  ،فارسی زبان هایی که خانواده •

-با زبان خانواده مطابقت ندارد، از جمله خانواده  خدمات مداخلهزبان اصلی ارائه دهندگان  که    وقتی  •

 . است  زبان اشاره ایرانیایی که زبان مادری آنها  ه

 تفاوت دارند. ای  مداخلهت ادهندگان خدمبا ارائهی فرهنگهایی که از لحاظ خانواده •

،  چنیناطالعات ارائه شده باید به همان کیفیت و کمیت در زبان مادری باشد. هماین موارد  درهمه •

همچنین در دسترس  بارعایت احترام و ها  و ارزشها و عقاید خانواده  اب متناسب این اطالعات باید  

 باشد.   آنها

 

 

   . مواردی که باید درموردشان فکر کنیم 

 انتظار داشته باشم که:  من حق دارم 

ها و تصمیمات  برنامه  در  ام،خانواده  ی به مشارکت فعال همه  ا م   داخله زود هنگاممخدمات    ارائه دهندگان

  مداخله زود هنگام   ه خدمات ارائه دهند مرکز/کارشناس  نم به  توامی  کامل  احساس راحتی  من با  .  توجه دارند 

 . بازخورد بدهم مورد همه چیز  درخود 

 



،  اند یدهفرهنگی آموزش د   های رعایت تفاوت در زمینه   ا ممداخله زود هنگام    خدمات ارائه دهندگان   •

 . افرادی که ناشنوا هستند ناشنوایی برای خانواده یا و فرهنگ  اشاره از جمله آموزش زبان 

دهندگان   • احترام  ارائه  من  زبان  و  فرهنگ  به  از  می من  قبل  من  با  کردن  با چک  ارائه  گذارند 

 پیشنهادات 

 

دراختیار ما  مطالب را به زبان یا روشی    امخدمات مداخله زودهنگام ارائه دهنده  کارشناس/مرکز   •

 . دهد امکان تعامل را می اکه به م  گذارد می

همچنین باید در مورد اعتقادات مربوط  مرکز ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام ما    کارشناس/ •

  یک تفاوت فرهنگی و زبانی ، بلکه به عنوان  به عنوان یک معلولیت نه  به ناشنوا / شنوا بودن  

 آموزش ببیند. 

 

به من امکان تعامل با زبان و فرهنگ    )گروه های والدین(   خانواده  –خانواده    حمایتیهای  سیستم •

 . دهند را می  م خود و مورد عالقه   محلی

 

 . شود من ارائه می محلی به به زبان   زودهنگامخدمات مداخله  •

 

 . از پیشرفت فرزندم دارم ی روشن ، تصویرهای فرهنگی یا زبانیبا وجود تفاوت من   •

بتوانند    و  باشند   مناسب   من واجد شرایط   رابط)های( زبان اشارهمن حق دارم انتظار داشته باشم که   •

را    و خانواده ما  فرزندمخدمات مداخله زودهنگام  برقراری ارتباط موثر بین ارائه دهنده    خوبی ه  ب

برای  مفاهیم را به روشی    ، منخدمات مداخله زودهنگام  ارائه دهنده  کارشناس    مرکز/ .  فراهم کنند 

نظر برای    مورد اهداف  بتوانم  دهد که با سبک یادگیری من مطابقت داشته باشد تا  توضیح میمن  

 .مفرزندم را برآورده ساز

 

 

 کنترل شود.  باید هر شش ماه یکبار پیشرفت شان . همه کودکان  6

 



 هدف 

تمام کودکان کم ش پیشرفت  تا  باید میزان  تولد  از  یکبار  ماهگی  36نوا وناشنوا  ماه  از طریق  ، هر شش 

 کنترل شود. این پروتکل باید شامل این موارد باشد: پروتكلی 

های زبانی )گفتاری و / یا  برای مهارت ،  رشدی هنجار مرجعهای استاندارد  ها و تست استفاده از ارزیابی 

هیجانی و  -اجتماعیهای  مهارت   ؛دیداری و / یا دیگر موارد کمکی(  ،اشاره(؛ نحوه ارتباطات )شنیداری

 های حرکتی ریز و درشت.؛ و مهارت های شناختیحوزه

 

 چیست؟  معنای این هدف برای من  

 

کودکان    دهیم.ما در مداخله زودهنگام انجام می  این هدف برای اطمینان از کارایی کاری است که •

ماهگی ارزیابی شوند. "نظارت بر پیشرفت" به    36بار از بدو تولد تا  باید حداقل هر شش ماه یک 

یک متخصص  ما توسط  کودک ش  های های زبانی، ارتباطی و سایر مهارت ست که مهارت ا  معنی این 

می بررسی  ازدائما  متخصص  اندازه  شود.  برای  استاندارد  شما  ابزارهای  فرزند  پیشرفت  گیری 

های رشد کودک شما  که مطمئن شوید زبان و سایر مهارت استفاده خواهد کرد. هدف این است  

 متناسب با سن و پتانسیل او است. 

 

 مواردی که باید درموردشان فکر کنیم  

 داشته باشم که: انتظار من حق دارم 

 . شود  احساسم از میزان پیشرفت فرزندم( نیز در این فرآیند ارزیابی ارزیابی ذهنی یا شهودی من ) •

دهیم مناسب او است و ما در  نظر گرفته شده است و ما انجام میهایی که برای کودک دربرنامه  •

 ایم. تیم که برای فرزندم در نظر گرفتهحال رسیدن به اهدافی هس

 ها داریم. خواهم فهمید که انتظارات ما مناسب است یا نیاز به "باال بردن سطح" آموزشمن  •

 گیریم. آوریم تصمیمات خوبی برای او میها بدست میا براساس اطالعاتی که از ارزیابیم •

 )پیشگیری(.   ، استفاده می شود از تأخیرها و نه فقط اصالح آنها  نظارت بر پیشرفت برای جلوگیری  •

 ها و پیشرفت وجود ندارد. شویم که هیچ خللی در خدمات، ارزیابیمیمطمئن  •



، فرزند من به طور  دهند که در حقیقت ها نشان میبرویم و نه عقب بمانیم. ارزیابی  ما نه باید عقب  •

 منظم در حال پیشرفت است. 

نیم.  ک در کودک بررسی می  ، بلکه پیشرفت اجتماعی و عاطفی را نیز بطور کامل ما نه فقط زبان •

 های کودک من و نه فقط یک منطقه خاص از رشد هستیم. گرفتن تصویری از تمام جنبهر حال  د ما  

دهد، بنابراین  من پیشرفت رشد کودکم را توضیح میارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام فرزند   •

 توانیم با هم تصمیم بگیریم. ما می 

استفاده • استاندارد مورد  بود    ،ابزار  تفاوت و روشمنصفانه خواهد  ارتباطی و  ای فرهنگی  ههای 

 گیرد.فرزند من را در نظر می

رد قبول یا توصیه  های ارزیابی مو دهنگام فرزند من از بهترین ابزارارائه دهنده خدمات مداخله زو •

 ها(. )بهترین روش  کند شده استفاده می

 

تحت  کم شنوایی    هرمیزانهرنوع و  با    کودکان  ست روند مداخله زودهنگام همها  الزم.  7

 . نظارت باشد

 هدف : 

از جمله کودکان با کم    ،شوند می  تشخیص داده  و از هرنوع   همه کودکانی که با کم شنوایی در هر درجه 

نوروپاتی شنوایی و کم شنوایی پیش    ،کم شنوایی عصبی شنواییکودکان دارای ،  مالیمطرفه یا  شنوایی یک

خدمات برخوردار  پیگیری  و  خدمات مداخله فوری  از و    باشند   نظارت مناسب باید تحت  ،  یرونده یا نوسان

 باشند. 

 

 : این برای من چه معنی دارد 

  ای مناسب مداخله  ازخدمات ای  که هیچ خانواده  شود این هدف در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل  

 . محروم نماند 



های  مهارت در کسب    و ممکن است کودکان با هر نوع کم شنوایی در معرض تاخیر در رشد زبان هستند  

اشاره دچار  ، از جمله گفتار و زبان  ارتباطتوانایی برقراری  و / یا    ادبی  سواد   رشد ،  اجتماعی  -روانی  

تا از روند    باشند   ظارت تحت ن   ، باید شان این نوع کم شنوایی را دارند که فرزند هایی  خانواده  تاخیر شوند.

 : د نن كدریافت ست این خدمات را ا  ها الزم این خانواده رشد مناسب کودک مطمئن باشیم. 

یا   توسط شنوایی شناس و /  ی ارتباط  های مهارت   رشد و  کودک  نظارت مناسب بر شنوایی  دریافت   •

 . باشد  ستمرمنظارت باید مداوم و  . ارائه دهنده مداخله زودهنگام

از    کودکانی که از نوزادی   روند رشد پیگیری   و   مناسب مداخله زودهنگام  و   سریع خدمات  دریافت   •

  . دریافت کنند   ترست خدمات مداخله را هرچه سریعا  الزم  شوند. کودکان مند میاین خدمات بهره

 د.  رنتایج بهتری دا ،تر انجام شود هر چه سریع مداخله 

 

 : این معناست  به " ستمرنظارت "مداوم و م

 ماهگی(  36تولد تا  نوپا )از  ان و کودک برای شیرخواران بار یک هر شش ماه  ❖

 ماه  12پس از آن هر  ❖

خدمات مداخله  دهندگان  است تغییر کند. همکاری بین ارائه  وجه داشته باشید: وضعیت هر کودک ممکن  ت

 مهم است. ها بسیاری مشاهده تغییرات و تنظیم برنامه با خانواده برا 

 : کرد فکر آنها مورد  در باید  که چیزهایی 

 :مشته باشدا انتظار دارم  حق من

  بیفتد. همچنین هر   اتفاق   منظم   فواصل   در  رشدی فرزندم   های ارزیابی  سایر   شنوایی و   هایتست  •

مجددا تست شنوایی برایش    ، است   شده  ایجاد   من   فرزند   شنوایی   در   تغییری  احساس کنم   که   زمانی 

 انجام شود. 

  آزمایش   آخرین   در  تغییر  هرگونه  و  شنوایی  کم   نوع   آزمایش،   انجام   حین  شناسی  شنوایی  متخصص  •

 . دهد  توضیح برایم   را



  به )   ی بر روند برنامه فرزندم داشته باشند منظم  نظارت   کنند   کمک   من   به  توانند می  که   متخصصانی  •

 ( الکترونیکی خدمات  دهندگان ارائه  و  شناسان  شنوایی و  پزشکان   مثال عنوان 

شود،    مواجه   تأخیر  با   من  کودک  اگر  یا   نیست،مداخله زودهنگام    خدمات   شرایط  واجد   من  فرزند   اگر •

  بخواهم   اگر همچنین  .  بگیرم   تماس  کسی   چه  بر وضعیت او باید با  پیگیری  خدمات   برای   که  انم بد 

 .شود   می  ارائهکجا  آن مورد  در  مناسب  اطالعات بدانم  ،سمعک بگیرم   فرزندم برای

یا اشارهارتباطروش    و   سمعک یا کاشت حلزون   های گزینه   همه   مورد   در  اطالعات  •   ، ی گفتاری 

من باشد تا بتوانم بصورتی    دسترس   در  شنوایی   زمان شروع کم   یا   درجه  یا   نوع   از   نظر   صرف

 . آگاهانه تصمیم بگیرم کدامیک را انتخاب کنم 

در  نوع  یا  درجه  شنوایی،  وضعیت   از  نظر  صرف •   مورد   در  جامعی  اطالعات   فرزندم،  آن 

 : م باشد دسترس  در زیر  موضوعات 

 آینده دراو  شنوایی  وضعیت   در تغییر  احتمال /   امکان ✓

 من  کودک روزمره زندگی  در میانی  اوتیت  و  شنوایی  م ک  تأثیر ✓

 و کاشت حلزون   سمعک انواع  ✓

 تصویری  ارتباطات زبان اشاره و  به  مربوط اطالعات  جمله  از ارتباط، برقراری  ✓

  ژنتیکی   ، (پزشکی  چشم )  بینایی   پزشکی،های  ارزیابی  جمله   از  دیگر،   های ارزیابی  اهمیت  ✓

 قلبی  و

 

 

-نمی  فرزندم فعلی    شرایط محدود به    ،شود درمیان گذاشته می  من  خانواده  باکه    آموزشی  اطالعات  •

ای ارتباطی  هتنها گزینه "  طرفه  یک  شنوایی  کم"  با  کودکی  خانواده  برای  نباید   مثال،  عنوان  به.  ود ش

  شنوایی   وضعیت   مورد   در  مشاوره   و اطالعات   آماده دریافت   من بیان شود.  مرتبط با همان شرایط  

  ارتباطات   توسعه   و  روزمره   زندگی   بر  تواند می  این   هستم.  به آنها    دسترسی  چگونگی   و  فرزندم

 . بگذارد  تأثیر   من کودک

 . مباش   داشتهتوانم  شنوایی در زندگی فرزندم می از کم  چه تاثیراتی    انتظار  آینده  در  یا  حاضر  حال  در •

 باشم. باید   ی های چیز  چهدنبال  متخصص  افراد  با   ویزیت   و  آزمایشات  در که  شود  گفته من  به •



  را   ی او رشد   مراحل  مداخله زودهنگام   تیم   شود،  نام   ثبت   زودهنگام   مداخلهبرنامه    در  من   فرزند   اگر •

  برای   اطالعات   این   از   توانم می   من .  د نگذارب   اشتراک   به   من   با   را   اطالعات   این   و   د نکن  کنترل 

 . کنم  استفاده فرزندم پیشرفت  ارزیابی 

در   شرایط  واجد   من   فرزند   اگر • ن  حضور  زودهنگام  مداخله    ی دیگر   موارد   به   من   باشد،برنامه 

  مربیان   یا  والدین   حمایتی   های گروه   ، تخصصی  خدمات به دیگر    مثال بعنوان    .م شته باش دا  دسترسی

 باشم. دسترسی داشته   ناشنوا

  دریافت ای  مداخله  خدمات ست  ا  الزم   فرزندمبه من داده شود تا بدانم درچه صورتی    روشنی   توضیح •

 ه است. نبود   بوده یا "  شرایط  واجد "  من فرزند  چرا  کند و 

  شنوایی   با   منظم   های ویزیت   اهمیت   از   و  برنامه فرزندم داشته باشد   روند   از   درستی  ک فرزندم در  پزشک  •

 هنگام آگاه باشد. زود  مداخالت  و  شناس 

 

 رکتاشم  محلی  و  کشوری  /ستانیا  سطحهای مداخله زودهنگام دربرنامه  در  ها. خانواده8

 داشته باشند.  فعال

 هدف 

کشوری  /    ستانیا  سطح  درتشخیص و مداخله زودهنگام    های امانهس   اجرای  و  توسعه  در  ها خانوادهست  ا  الزم 

 . ه باشند داشت  فعال رکت اشم محلی و

 :دارد معنی چه  من  برای این

به این  .  است   ارزشمند   نیز  دیگر  هایخانواده  برای  خدمات   دهی شکل  در   مادر  و   پدر  عنوان   به   من   تجربه 

  شنوا   کم   یا   ناشنوا   کودکان   همه   به  کمک   برای   که   هایی سامانه  بهبود   در  ،شوند می  تشویق  ها خانوادهترتیب  

 . باشد ستانی  ا  یا  محلی  سطح  در تواند میموضوع   این. باشند   داشته مشارکت  است،شده طراحی

 : کرد فکر آنها مورد  در باید  که چیزهایی 

 :باشم  داشته انتظار  دارم  حق من



باش دا   ی اهنمایند ی مربوطه  هاکمیته  یا   ها   هیئت   در  والدین  •   این   ،انتخاب   صورت   در  من   و   ند شته 

 . کنم  شرکت ها کمیته   آن در که دارم را فرصت 

  گرفته   نظر  در  کم شنواییو تشخیص زودهنگام  مداخله  ریزان  طراحان و برنامه  توسط   من   بازخورد  •

 . شود 

  سیستم   گیری شکل  در  شرکت   برای   را   الزم   مهارت   و   دانش   تا   قرارگرفته باشد   من   اختیار   در  منابعی  •

 . کنم  کسب  تشخیص و مداخله زودهنگام کم شنوایی 

 . کنم  صحبت   هافرصت  این یافتن   مورد  در باید   کسی چه با دانم ب  من •

 

 دارند کم شنوا یا ناشنوا فرزندانی که دیگری هایخانواده  به . دسترسی9

 هدف 

  مناسب   طور  به   که   کم شنوا و ناشنوا ی  فرزندان  دارای   هایخانواده  سایر  به  ها خانواده  همه ست  ا  الزم 

باشند؛اند دیده  آموزش ها دیگر    تا   ، دسترسی داشته    شناختی، زبان  فرهنگی،   حمایت را تحت    خانواده 

 . قرار دهند  مشاوره   و  راهنمایی 

 

 دارد  ی ایمعن چه من برای  این 

کم شنوا   فرزندان که  دیگری هایخانوادهحمایت   از که باشند  داشته را فرصت  این ها خانواده است  مهم

 . برخوردار باشند   ،اند همین مسیر را طی کرده و  دارند  و ناشنوا 

  کمک   به دیگر هایخانواده  پیدا کردن در است  ممکن  ،نیست  معمول کودکان در شنوایی مک  که آنجا از

  هایی فرصت   شامل  است   ممکن   حمایت   این .  نیستم   تنها  بدانم  که   است   مهم  من  برای.  باشم  داشته  نیاز 

باشد.  (  تلفنی  آنالین،  حضوری،   مثال،  عنوان  به)  غیررسمی   و   رسمی بصورت    ارتباط  برای برقراری

 : ها باشد به این صورت  تواند می والدین از هم  حمایت   هایمدل

  از   ای آگاهانه  و   منظم   حمایت   دیده  آموزش   های خانواده  و   والدین   هاآن   در   که   رسمی   های برنامه  •

 . دارند  دیگر  های خانواده



  را   دیگری   هایخانواده  که   متخصصانی   توسط   معین   محل   یک   در  ها خانواده  غیررسمی   تطبیق  •

 . شناسند می مشابه زندگی  داستان یک   با

 

 : کرد فکر آنها مورد  در باید  که چیزهایی 

 :باشم  داشته انتظار  دارم  حق من

 : کنند می کار  من  خانواده با که  متخصصانی  •

  ارتباط   غیررسمی  یا  رسمی  های روش   طریق  از  دیگر  والدین  با   ند کن  کمک  من   به ✓

 . کنم برقرار

 . د نبگذار اشتراک  به  را محلی غیر و   محلی هایسازمان به مربوط  اطالعات  ✓

  باشد،   داشته  وجود   ام  شهر یا استان  درتشخیص و مداخله زودهنگام    رسمی   هایبرنامه  اگر •

 : بینند می آموزش ،دهند می حمایت   پیشنهاد   من به  که  والدینی 

 . د نکن  کار  مناسب  و   طرفانه  بی  روشی  به  ها خانواده  با ✓

  احترام  ، امگرفته فرزندم  برای که  ارتباطی  تصمیمات  و   خانواده  زبان  و  فرهنگ  به  ✓

 . بگذارند 

 آگاهی الزم را داشته باشند.  موجود اطالعاتی  منابع درباره ✓

جانبداری از    بدونو    قضاوت   بدون   ،)در دنیای کم شنوایی فرزندم(  من   سفر  در ✓

 ند. شو  شریک من با  ، یخاص روش

  باشد،   نداشته  وجود   شهر و استان ما   درتشخیص و مداخله زودهنگام    رسمی   های برنامه   اگر •

 : من

  با   را م  ارتباط  مداخله زودهنگام فرزندم بخواهم  تیم   اعضای  از   راحتی بتوانمه  ب ✓

 برقرار کنند.   والدین های حمایتی ها و گروهسازمان  یا  / و  والدین   سایر

  در  جمله   از  )  م کن  پیدا  آنالین  های حمایتی گروه  متوان می   کجا  ازست بدانم  ا  الزم ✓

 (. اجتماعی  های شبکه

درخصوص    مخدمات مداخله زودهنگام فرزند   دهندگان  ارائهی بتوانم به  راحته  ب ✓

 کیفیت برنامه و ارتباطاتم بازخورد دهم. 



 

بزرگساالنا  الزم  .10 و  ست  شنوا  و   هایسامانه   اجرای  و  توسعه  در  ناشنوا  کم  تشخیص 

 ه باشند. داشت فعال رکتاشم  مداخله زودهنگام

 هدف

تشخیص و مداخله زودهنگام کم    های سیستم   سازیو پیاده  توسعه   در  کم شنوا و ناشنوا ست بزرگساالن  ا  الزم 

-سیستمهمه    ناپذیر   جدایی  و  انتظار  مورد   ئ جزباید    آنها فعال    مشارکت   داشته باشند.   فعال  شنوایی مشارکت 

 . استانی و کشوری باشد  تشخیص و مداخله زودهنگام کم شنوایی در سطح محلی/ های 

 : دارد یای معن چه  من  برای این

ی کودکان ناشنوا و کم  هاخانواده  همه   برای مداخله زودهنگام    خدمات   دهیشکل  در  کم شنوا و ناشنوا   افراد 

  شنوا   کم   یا   ناشنوا   کودکان   به   کمک  برای   که   هاییسامانه   بهبود   در   آنها   مشارکت .  هستند   ارزشمند   شنوا 

 .باشد   استانی  یا  محلی  تواند میها و سطح مشارکت برنامه  این . است  الزم  شده طراحی

 

 : کرد فکر آنها   به باید  که چیزهایی 

 :باشم  داشته انتظار  دارم  حق من

  معناداری   نقش   ها کمیته  یا  / و   ی اجرایی ها  هیئت   در   هستند   ناشنوا   یا کم شنوا    که   بزرگساالنی  •

 . داشته باشند 

  های زمینه   و   زندگی  های دیدگاه   ارتباطی،   تجربیات   از   وسیعی   طیف   که   است   بزرگساالنی   شامل   این  ✓

 . دارند  را  تحصیلی

های تشخیص و مداخله زودهنگام  در برنامه  کم شنوا و ناشنوا  ایحرفه   بزرگساالن  ست ا  الزم •

 . بگیرم تماس توانم  می  آنها با  چگونه   دانمب ست ا الزم  من  و  حضور کامل داشته باشند 

کم  که افراد  باشم    استانی یا کشوری  محلی، مداخله زودهنگام    هایحامی برنامه  توانم می   من •

آنها استفاده    ریزی برنامه  یا   مشاوره  های گروه   از و    درآنها مشارکت دارند   شنوا و ناشنوا 

 . کنم 



 

کم  خانواده  -11 کودک  دارای  ازهای  راهنمایی    ، نظارت  ،حمایت  شنوا/ناشنوا  و  مشاوره 

 مند شوند. هبهر شنوا کم شنوا یا نا بزرگساالن

 

 هدف 

  افرادی   راهنمایی  و   مشاوره  نظارت،   حمایت،  به   ایشان هخانواده  و   شنوا   کم /شنوا نا   کودکان   مامی ست تا  الزم  

 . باشند  داشته  دسترسی  هستند، شنوا کم/شنوانا خود  که

 

 هدف برای من چیست؟ معنای این  

ابتدای این مسیر    هایی که درفرد و متنوعی پیش روی خانواده  بههای منحصر  شنوا دیدگاه   کم/شنوا افراد نا

های  توان موفق بود و به حرفه ایی، می شنو  کم /شنواییدهند که با وجود نا گذارند. آنها نشان میقرار دارند، می

ی در اختیار  اطالعات   توانند من را درک و تشویق کنند و نیز قادرند تا منابع میمختلف اشتغال داشت. آنها  

 اطالع هستم. قرار دهند که من از وجود آنها بیمن 

ها و  شنوا، نمایانگر طیفی از انتخاب   کم/شنواگیری درباره نحوه ارتباط و زبان، افراد نادر زمان تصمیم

شنوا که    کم /شنوا کنند. ارتباط با افراد نارایند، راهنمایی می های مختلف هستند که من را در این ففرصت 

معرف طیف گوناگونی از ارتباط و زبان، فرهنگ، استفاده از تکنولوژی، تجارب زندگی و آموزش هستند،  

 به سود من است. 

نسانی و  انداز آینده فرزندم در مدرسه، کار، ارتباطات اقادرند پاسخگوی سواالت من در ارتباط با چشم   آنها

 درون خانواده و غیره باشند. 

 

   : مواردی که باید درموردشان فکر کنیم 

 انتظار داشته باشم که:  من حق دارم 

 کنند: ما همکاری می  خصصینی که با خانوادهمت -

  یاری   غیررسمی،   و   رسمی  های روش   از   ،دیگر  شنوای  کم /شنوا نا  افراد   با  ارتباط   برقراری در  را  من   -      

 . رسانند 



  کم/شنوایان  نا  با   ارتباط   بستر   سازی فراهم   زمینه   در  که   را،   کشوری  و  محلی   های سازمان   اطالعات   -       

  نوایان فعالیت دارند، در اختیار من قرار دهند.ش

،  رسمی در کشور  سیستم یک  صورت وجود  کنند، در  شنوایانی که من را راهنمایی می  کم /شنوایان  نا  -    

 آموزش دیده باشند تا: 

 . کنند  همکاری   داوری پیش   بدون  و  مناسب  صورتی به ها خانواده  با  -    

میماتی که من در مورد شیوه برقراری ارتباط فرزندم  تص  همینطور  و   من   خانواده  زبان   و   فرهنگ   به -      

 احترام بگذارند.  ،امگرفته 

 . باشند   مطلع  دسترس  در و   موجود  منابع  از  -    

 . باشند   مسیرمن در  همراه  ، تحکم  بدون  و  قضاوت  بدون  -    

  تیم   متخصصان  از  خاطر،  اطمینان   با   من اگر سیستم فراگیر و رسمی در کشور موجود نیست،       -      

 . کنند  معرفی مربوطه های سازمان  ها وانجمنشنوا یا  کم /شنوا ام بخواهم تا من را به افراد ناحمایتی

 . بیابم  غیره و   اجتماعی های شبکه  اینترنت، طریق از  را خود  نیاز   مورد  حمایت  کجا از که  بدانم   -    

 صحبت کنم. نم دهندگا خدمات   با  امداشته  که برخوردهایی  درباره  راحتی  به و  مستقیما  بتوانم  -    

  به   ام، نموده  دریافت   رسمی   غیر   حمایتی   های کانال  از  که   اطالعاتی   بررسی   برای  دهندگانم   خدمات   از   -       

  .بگیرم  یاری  راحتی

 

حتمتا   کننتد،میدریتافتت    آنهتا  هتایختانواده و کودکتان کته ایمتداخلته ختدمتات در  استتتتتت  الزم -12

نوزادان(  هتتایتتهرو ترینجتتامع و هترینب شتتتتتنوایی  کم  زودهنگتتام  متتداخلتته  اصتتتتتتل   )ده 

 .باشد شده گنجانده

 هدف 

گایدالین   هایرویه  ترینجامع و  بهترین شدن گرفته کار به وشدن   مشخص  با همگام  اصل  )ده  عملکرد 

به تمامی کودکان نا شنوا/کم شنوا و خانواده ایشان در مورد دقت و قابل اعتماد    مداخله زود هنگام کم شنوا(،

 بودن نحوه اجرای برنامه مداخله ارائه شده به ایشان اطمینان داده خواهد شد. 

 

 معنای این هدف برای من چیست؟ 



ناشنوا/کم شنوا الیق دریافت برترین خدمات و منابع اطالعاتی هستند تا پتانسیل های نهفته  تمامی کودکان  

فافیت و  شتا با  خود را ملزم می دانند    های توانبخشی د. ارایه دهندگان خدمات و برنامهخود را شکوفا کنن

   را اجرا کنند. ها رین رویه ها، خدمات توصیه شده را اریه دهند و بهتمنطبق با این دستورالعمل

مان گردد  هایتوانمندسازی ما جهت اجرای آموختهکنند، باید منجر به  های ما دریافت میخدماتی که خانواده

 و وضعیت فرزندمان با مداخله زودهنگام بهبود یابد. 

 

 مواردی که باید درموردشان فکر کنیم: 

 من حق دارم که انتظار داشته باشم که: 

جوید، توضیحات مدون و مکتوبی از عناصر متشکله آن به  فرزند من از آن بهره میای که  برنامه •

   من ارایه کند. 

 . باشد   زودهنگام مداخله عناصر بر حاکم قوانین تابع فرزندم برنامه  •

کننده خدمات مداخله  • ارایه  افراد/ مراکز  باشد که از وجود  داشته  نظارتی وجود  ساز و کارهای 

 باکیفیت اطمینان حاصل کنند. زودهنگام 

 . کنم دریافت  شانتوضیحات  همراه به ق خود راحقو از مدون ای نسخه والد، یک عنوان به من  •

من در رشد  چقدر خدمات  ام و اینکه  نظرات خود را درباره آنچه آموختهمن فرصت داشته باشم تا   •

 اند، بیان کنم. فرزندم سودمند بوده

 . دریافت کنم من، به خدمات  دگاندهن ارائه تجارب  و پیشینه مورد  در فی،اک اطالعات   •

 . جویم  مشارکت  زودهنگام مداخله برنامه در فعاالنه که ه باشمداشت فرصت   •

های عملکرد )ده اصل  های روز دنیا برای تدوین بهترین شیوه در برنامه فرزندم از تحقیقات و یافته •

 استفاده شده باشد.گایدالین مداخله زودهنگام کم شنوایی( 

 

  به  توانید می  هستید  یشترب توضیحات  خواستار یا دارید  سوالی نوشته این مورد  در اگر

.www.handsandvoices.org  فرمایید  مراجعه . 

 parentadvocate@handsandvoices.org   یا با این ایمیل مکاتبه کنید:  

   drmovallali@gmail.comبگیرید:   یا با دکتر گیتاموللی تماس  ها  انجمن پروانه ادرایران ب
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