
 برادران و خواهران کودک کم شنوا
نی با اگر کودک کم شنوای شما برادر یا خواهری دارد، این نکته بسیار مهم است که آنها بتوانند به آسا

 یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 

یکدیگر را درک کنند، هیجانات خود را بیان کنند و با یکدیگر بازی برقراری ارتباط به آنها اجازه می دهد تا 

 کنند.

 معموالً کودکان راحتتر از بزرگترها می توانند راهی برای ارتباط با سایرین پیدا کنند.

ما در ابتدا مهارتهای ارتباط با یک کودک کم شنوا را به فرزندانمان یاد دادیم، همچنین خیلی » 

 «وقعیتهایی را به وجود آوردیم که آنها با هم بتوانند حرف بزنند و بازی کنند.تشویقشان کردیم. م

زمان، انرژی و هزینه های زیادی که اجباراً صرف کودک کم شنوا می شود، مستقیماً روی دیگر فرزندان 

آنان  خانواده نیز تاثیر می گذارد. زیرا این رفتارهای متفاوت سبب بروز حس حسادت و ناراحتی و رنجش در

می شود. برقراری تعادل الزم بین روابط فرزندان گاه بسیار مشکل می شود و بسیاری از موارد برای دیگر 

فرزندان خانواده ملموس و قابل درک نیست.همچنین گاه دیگر فرزندان مایل به بازی و برقراری ارتباط با 

 کودک کم شنوا نیستند و بین آنها فاصله به وجود می آید.

برخی خانواده ها وضعیت به گونه ای دیگر است و خواهران / برادران کودک کم شنوا با درک نیازهای اما در 

او و درک فشار وارده به والدین خود تجربه ای مثبت به وجود می آورند و روحیه همکاری و همدلی در 

 (9831خانواده به شدت تقویت می شود )موللی،

  

داده شد، ما شرایط را برای برادر بزرگترش توضیح دادیم و زمانیکه کم شنوایی دخترم تشخیص » 

با او در مورد نحوه ی برقراری ارتباط با یک کودک کم شنوا صحبت کردیم.به او اشاره ها را یاد 

دادیم و به او گفتیم که گاهی اوقات باید از لغات ساده تری برای بیان برخی جمالت استفاده کند 

 و...

http://drmovallali.mihanblog.com/post/154


« یلی دوست دارد و خیلی هم سریع نحوه برقراری ارتباط با او را یاد گرفتاکنون او خواهرش را خ

. 

زمانیکه شما محیطی را ایجاد می کنید تا فرزندانتان با خواهر یا برادر کم شنوای خود ارتباط برقرار کند، 

و در صورت  و...در واقع به فرزندانتان مسئولیت می دهید تا از خواهر یا برادر کم شنوای خود مراقبت کنند

 بروز مشکل، مفاهیم، جمالت و...را برای او توضیح دهند.

 


