
 بزرگساالن کم شنوا به عنوان الگویی برای کوچکترها
 . برای کودک کم شنوا خیلی سودمند است بتواند افراد کم شنوای بزرگسال موفقی را ببیند

مدرسه می رفتم هرگز  الگو بودن برای کودکان کم شنوا می تواند بسیار ارزشمند باشد. زمانی که"

بزرگساالن کم شنوا را ندیده بودم. بیشترین سـوالی کـه کـودکـان کـم شنوا از من می پرسند این است که 

چگونه با کودکان شنوا ارتباط برقرار کنند و کم شنوا بودن چه حسی دارد؟ من همان طور که یک گروه از 

م که در آن کودکان شنوا و کم شنوا همه شرکت دارند. کودکان کم شنوا به راه انداخته ام، گروهی هم دار

مهمترین هدف این گروه افزایش توانایی برقراری ارتباط بین کودکان است. من همچنین برای کارکنان 

 "مدرسه در زنگ نهار یک کالس زبان اشاره هم گذاشته ام

 بزرگسال کم شنوایی که نقش الگو را در مدرسه دارد

ا بهترین روز هفته اند. چون سارا و مرجان پنجشنبه ها میان. آنها هردوشون مثـل برای من پنج شنبه ه"

من کـم شنـوا هستند. سـارا دانشگـاه مـی رود و مرجان هم کار می کند. پنج شنبه ها همه بچه های کم 

مورد  شنوا دور هم جمع می شوند. من دوست دارم با افرادی باشم که مثل خودم کم شنوا باشند ما فقط در

کم شنوایی حرف نمی زنیم. البته بعضی اوقات هم حرف می زنیـم. پنج شنبـه ها دیگـر من در اقلیت 

نیستم چون همه کودکان کم شنوا دور هم جمع می شوند. قبل از اینکه سارا و مرجان را ببینم هیچوقت 

 "د.آدم کم شنوای جوانی ندیده بودم هر کسی را که دیده بودم سمعک دارد، پیر بو

 ساله 41پرنیان، 

بزرگساالن کم شنوا نقش مهمی در تلفیق کودکان کم شنوا در مدارس دارند. آنها نه تنها الگویی مثبت و 

سازنده برای کودکان کم شنوا هستند، بلکه می توانند به اکتساب زبان آنها کمک و آنها را تشویق نمایند که 

این ترتیب رشد اجتماعـی و شخصـی آنان را سرعت دهنـد. راهکارهای ارتباطی متفاوتی به کار برند و به 

الزم است توجه داشته باشید بزرگساالن کم شنوایی که در مدرسه کار می کنند یا مرتباً با برنامه ای 

مشخص به آنجا می آیند. در برنامه ریزی های مربوط به فعالیت های کودک و مرور پیشرفت های او هم 

در کنار کار مستقیم با کودکان می توانند به دیگر کودکان هم مشاوره دهند و دوره دخیل باشند. این افراد 

 های آموزشی مربوط به کم شنوایی ویا حتی زبان اشاره برای آنها برگزار کنند.
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