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 کودکان کم شنوا

 اندازند، مرابه یاد پروانه ها می 

 ابتدا خود را در پیله ساکتی می یابند،

 سکوتی که خود انتخابش نکرده اند،

 عشق در بر گرفته می شوند اما زمانی که با آوای درایت و

 به ناگهان می شکفند و با بال های نازک و رنگانگ خود بال و پر می گیرند

 و 

 ...آواز شکفتن می خوانند
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 فرانک  کلینیک  زمستانجشن  
 معرفی برنامه قصه گویی 
 برنامه آشپز کوچولومعرفی  
 آمریکایی موفق(-ایرانیکم شنوای مصاحبه  و دیدار با  خانواده سلطانی)نوجوان  
 کودک کم شنوا-مسابقه زیباترین عکس مادر 
 نوروپاتی شنوایی 

 راهنمای بلوغ دختران کم شنوا 

 من والدین کودکان کم شنوا و انجمن  گفتار نشانه دارانج 
 تشکر ازکسانی که ما را یاری کردند... 
 رویدادهای تازه... 

 در کلینیک فرانک همکاران ما 
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سرسخت سردِ فصــل اين              ـــاز آمــده زمــســــتانبـ  
رخــــت بـــند روي زد يـــخ               زنـــــبـورك بيــــــچــــاره  

  
ديــــد را ســرمــا ننـــه تــا              گنجشـــك بــرخود لرزيـد  
چيد را گلـــها تــــمــــام              دســت سرد زمــسـتـان  

  
بست را سبـزش چشمان              بــــاغ از تـــرس زمستان  

نشست چشمانــش روي            زمـــستان ســرد  بـــرفِ   
  

خوابيدند بـاغ و گنجشــــك              از سوز و ســــرماي برف  
ديـــــدند را بـــهــــار هردو            در خـــوابِ چشمــانشان  
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 خاله سوسکه    برنامه قصه گویی

 آنچه در اين برنامه انجام می شود 

  خرس عروسکی همیشه با ماست. خرسی ما یک کیف و یک آی پد دارد و هر جلسه با خود قصهه، ولهوازال مزال  را

 می آورد.
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  میشودچندین قصه در مورد موضوع آن هفته انتخاب و خوانده .  

  . در گوشه اتاق و در کنار مربی ها قفسه ای از کتابهای مختلفی در مورد موضوع آن جلسه چیده شده است 

  

 

 

. 

  هر کودکی کیفی مخصوص کتابخانه با خود دارد که در آن برگه های امانت کتاب از کتابخانه و دیگر وسایل و برگهه

 . های خاص قرار دارد

  

 

 

 در هر جلسه عکس هایی از کودکان گرفته می شود          

 

 اهداف برنامه قصه گویی خاله سوسکه

  .کودک می آموزد چطور قصه تعریف کند 

  .گنجینه واژگان کودک افزایش می یابد 

  .کودک از زبان انتزاعی استفاده می کند 
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 کهههههههودک بههههههها امانهههههههت گهههههههرفتن کتهههههههاب از کتابخانهههههههه آشهههههههنا 

 می شود.

   کودکهههههههان بطهههههههور گروههههههههی بهههههههه  ههههههه بتهای ههههههههم گهههههههو 

 .می دهند و با هم گفتگو می کنند. کودکان از خواندن قصه ها لذت می برند

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف –برنامه آشپز کوچولو

 

 

 آغاز ثبت نام ترم جديد 

 ويژه کودکان پيش دبستانی و دبستانی
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 شنوا/کم شنوا

................................................................................................ 

 

 کودک کم شنوا-مسابقه زیباترین عکس مادر

 
خواهيم از تصاوير بچه هاي ايرانی استفاده  دوستان عزيز براي طرح جلد يکی از کتابهايمان،می

اشت که از خودتان همراه فرزندتان داريد که سمعك يا ک کنيم،لطفا زيباترين عکس يا عکسهايی

 .حلزونش هم مشخص باشد بفرستيد

 کيفيتش باال باشد،از نزديك باشد،ترجيحا صورت يا نيم تنه،شاد و زيبا،رسمی نباشد

Faranakclinic93@gmail.com 
 را همراه مادر  عکسهارا به اين آدرس ايميل فرماييد نام و نام خانوادگی ،سن کودك ،تلفن و تلفن

 ....يدفرماي ذکر
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 موفق(بسیار آمریکایی -کم شنوای ایرانیجوان مصاحبه  و دیدار با  خانواده سلطانی)
 
 

 

 دوشنبه 51 دی ماه به مدت 6ساعت  در خدمت سارا سلطانی بوديم.

سارا سلطانی از سرزمينی دور به ديدن ما  آمد تا تجربه زندگی موفقيت آميزِش رابا استفاده از گفتارنشانه داربامادرميان بگذارد اين 

 دختر با کم شنوايی عميق دوطرفه روبه روبوده است که يك گوش او کاشت وديگري سمعك قراردارداوتجربه خود را  با گفتارنشانه 

 داردراختيار کارشناسان عالقه مندان ومادران گذاشت.

     
 

رد  بت میکرد که اغلب فرامو  میکردیم او شنوایی قابل استفاده ای نداسارا به حدی زیبا و بدون مشکل    . 

 فیلم   بتهای سارا و خانواده ا  در مرکز فرانک موجود است

 
 بخشی از مصاحبه با خانواده سارا:

 شد؟ داده تشخيص سنی چه در سارا سوال:مشکل
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 در نوزادي همان ماه اول-پاسخ

 ديگر يکی.زد نخواهد حرف هيچوقت بچه اين گفت آنها به یکارشناس .کردند مراجعه مختلف مراکز بهاز تشخيص  بعد خانواده اش

 .است زياد زدنش رفح احتمال دار گفتارنشانه با بودند گفته ديگر مرکز يك لیو بزند رفح بتواندهيچوقت  نبست معلوم بود گفته

 کردند شروع آنرا و انتخاب را دار گفتارنشانهسارا ، خانواده

 سمعك وتجويز تشخيص زمان بين زمانی دوره يك معموال چون) ند؟.کرد شروعهم  را اموزش ، تشخيص زمان درهمان اياسوال:

 .(دارد وجود اموزش شروع تا سمعك با وسازگاري دريافت بين هم دوره ويك

 سمعك و ميشد تحويز هم سمعك همزمان) ندهد دست از را زمان کودك تا کردند شروع را دار گفتارنشانه بالفاصله بلهپاسخ: 

 (بود تجويز درحال شيبرا مناسب

 قادر کودك هم شنوايی هيچ وجود بدون حتی و نميدهيم دست از را زمانی ما که است همين دار گفتارنشانه مزيتهاي از يکی تفاقاا

 است دار گفتارنشانه از گيري بهره به

 ؟است چقدر سعك وبا سمعك بدون سارا شنوايی کمسوال: 

 نمی چيزي بودند گذاشته برايش سمعك که وجودي با دليل همين به که است صفر تقريبا راست گوش در سارا شنوايی کمپاسخ: 

 بشنود ميتواند سمعك با که دارد عميق شنوايی کم چپش گوش.کند بيان آنرا نميتوانست بود کوچك چون خودش گفته به اما شنيد

 دارد سمعك هم االن که است گوشی اين و

 حلزونش کاشت نداز عمل متوجه شد  بعد .شد هم  کاشت و حزون بگذارند کاشت دگرفتن تصميم سالگی7 در را سارا راست گوش

 گوش اين دوباره سالگی 31 در باالخره. کنند کاشت تعويض به راضی را شرکت تا کردند دوندگی خانواده تمام سال سه و نميکند کار

سالگی اين  31سارا در واقع در اين گوش هيچ چيزي براي شنيدن نداشت و در حقيقت از  .شد شروع اش توانبخشی و شد کاشت

 گوش برايش قابل استفاده شد.

 اش شنوايی چون دارم دوست خيلی را دارد سمعك که چپم گوش گفت او. کرد توصيف جالب خيلی را گوشهايش شنوايی سارا

گوش چپم که کاشت دارد قوي تر است و متوجه وجود صدا ميشوم اما صدا . است کمتر اش شنوايی ميزان که اگرچه است طبيعی

 ،طبيعی نيست.

 ميشود کاشت کانديد باشد داشته سمعك با شنوايی درك درصد 14 از کمتر کودکی که زمانی متحده اياالت در ميگفت سارا مادر

 و سارا سالها با گوش راستش نميشنيد اما نميتوانست بگويد که نميشنود.

 برد؟ پی سمعك بودن کاربردي به نميشه ماهانه اديومتري با رمگسوال:

کودك نميتواند بگويد چقدر ميشنود .با بازخورد خانواده است که شنوايی شناس متوجه .نيست سادگی اين به .خير کودك براي

 ميشود.
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 ؟رفتنمي دار نشانه گفتار کالس سارا يعنیسوال:

و   ادنميد انجام خودش.ديدمي را خانواده  فقط کوچولوسارا   هند نه خود کودك.ميد يادوالدين  بهپاسخ:درمورد کودکان کوچك ، 

 فت.نگر هم ياد اصال خودش هنوز هم گفتارنشانه دار بلد نيست و هيچوقت هم آن را

 دنکن تجربه خودش( مادر بخصوص)ومربی مادر خود تا بگم بايد دار نشانه گفتار :درمورد)يکی از کودکان مرکز فرانك( مادر فاطمه

 انجا از)  ميشوند خوانی لب هم به شبيه که صداهايی کلمات تمام در اينکه دليل به.ود نميش کودك تصاعدي وپيشرفت تفاوت متوجه

 ميناميم وهمخوان واکه اصطالحا را انها وما(است کلمه تشخيص براي اويزها دست بهترين از يکی شنوا کم کودك لبخوانی که

 بيانها  هجا تمام وبا کامل کلمه. دار نشانه گفتار با اين بنابر.ميکند حذف يا نميشنود را بعضيها حتی. کند  می گم در سر رآ کودك.

 نشانه گفتار تاثير گرفت ناديده توانيرانم تاثيرش که سمعك کيفيت از گذشته.نميشود حذف يا کم فعلی يا صدا يا حرف هيچ.ميشود

 مناض.است چشمگير العاده فوق ميبيند درمانی گفتار ميشودواموزش گفتار اصالح روش اين با است ماه 3 حدود که فاطمه در. دار

 وفقط کند استفاده گفتارنشانه دار از الزاما نبايد خودش فاطمه واينکه زدن فرياد. بدون دور راه از حتی برقرارکردنارتباط  سانیآ

 کنم استفاده وبيشتر بيشتر روش اين از ميکند قانع مرا ميکند اصالح را اشتباهاتش

 ؟ بوده دارکی نشانه گفتار  يامخترع طراح

 کرد تدوين انگليسی زبان براي را دار گفتارنشانه 3366 سال در هاروارد دانشگاه استاد و فيزيکدان و دان رياضی کورنت دکتر

 شد متوجه و هستند ضعيف نوشتن و خواندن در هم باز موفقيت حتی و توانبخشی وجود با شنوا کم افراد شد متوجه کورنت دکتر

 در استفاده قابل و ميدهد نشان کودك به صداهارا که کرد رادرست ساده روش اين بنابراين دارد آنها زبانی ضعف در ريشه ضعف اين

 تدوين گيتاموللی دکتر را دارفارسی گفتارنشانه. شود تقويت زبانشان اساس شنوا کم کودکان تا است والدين توسط جا همه و منزل

 .کرد

 تمامی) شد يابی انطباق ديگر هايزبان هاي سايرنسخه با و تدوين دکتري رساله قالب در 3111 سال در فارسی زبان دارنشانه گفتار

 در و. گرفت صورت ديگر هايزبان دارنشانه گفتار المللی بين نظران صاحب و دارگفتارنشانه ملی انجمن تائيد و نظارت با کار مراحل

 شد تدوين دارنشانه گفتار فارسی نسخه نهايت

 .....بقيه در شماره بعدي خبرنامه

 

 

 شروع به کار انجمن گفتار نشانه دار

ه انجمن گفتار نشانه دار فارسی  فعاليتهاي خود را توسعه ميدهد. اعضاي جديد و جوان انجمن ،جانی تازه ب

هاي جديد انجمن گفتارنشانه دار خواهيم بود.انجمن بخشيده اند و بزودي شاهد  برنامه   
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 شروع به کار انجمن والدين کودکان کم شنوا)پروانه ها(

در مرکز فرانك شروع به کار  انجمن والدين کودکان کم شنوا با مديريت خانم يعقوبی )مادر فاطمه بيگلري(

تشکيل ميشود.. همچنين گروه  31الی  34کرد. در اين انجمن جلسات هفتگی يکشنبه هر هفته   از ساعت 

وايبري انجمن بسيار فعال است. در صورت تمايل شماره هاي خود را برايمان ارسال کنيد تا شما را در گروه اضافه 

 43111731117کنيم  
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ی شنوایینوروپات  

 

نوروپاتی شنوايی،پديده کمتر شناخته شده اي است که در آن با وجود شنوايی سالم ،کودك به خوبی قادر به استفاده از شنوايی خود 

 نيست.تشخيص آن براي شنوايی شناسان ساده است....

اما درمان آن در هاله اي از ابهام است. يکی از بهترين راه حلها استفاده از گفتارنشانه (ABR و عدم وجودOAE سالم بودن تست) 

 .دار براي کودك است

.ما کودکان دچار نوروپاتی شنوايی شما را می پذيريم  

راهنمای کارشناسانحمایت از والدین کودک دچار نوروپاتی شنوایی :   

للیدکتر گيتا موّ  

ممکن  علت آن کامال روشن نيست، و گرچه تشخيص آن  نوروپاتی شنوايی وضعيت پيچيده اي است که هنوز

 است اما راه حل درمانی خاصی براي آن مطرح نشده است.والدين يك کودك دچار نوروپاتی شنوايی وضعيت

 هيجانی و احساسی مشکلی را تجربه ميکنند.

  

نيد!اگر آنها بخاطر داشته باشيد والدين ،فرزندشان را بهتر از هرکس ديگر می شناسند.به صحبتهايشان گوش ک-

 مشکلی را حس ميکنند،معموال مشکلی وجود دارد.

شان بوده والدين باشيد.حتی اگر والدين خود نيز مشکوك به کم شنوايی کودک  آماده ارائه خدمات حمايتی براي-

يدن خبر تشخيص اين وضعيت در کودك براي آنها بسيار شوك آوراست.اند،باز هم شن  

دادن  به خاطر داشته باشيد براي والدين ، آگاه شدن از تشخيص اين وضعيت در کودکشان، در حکم از دست-

اشيد که اجازه دهيد سوگواري کنند و آگاه ب  فرزندشان و حتی شبيه به سوگ پس از مرگ يك عزيز است. به آنها

ن است بسيار خشمگين باشند و حتی خشمشان را برسر شما خالی کنند.ممک  

اطالعات ساده و قابل فهمی به آنها بدهيد.-  

ساسات آگاه باشيد که ممکن است بخاطر نياورند که در ابتدا چه چيزهايی به آنها گفته ايد.به دليل وجود اح-

يدتر خواهد بود.بسيار قوي ،احتماال اطالعات نوشته شده و مکتوب برايشان مف  

نها ياشد.تماسهاي تلفنی براي پيگيري وضعيت کودك ميتواند بسيار مناسب و نشان دهنده توجه شما به آ-  

http://drmovallali.mihanblog.com/post/208
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ياد سوال والدين به دنبال اين هستند که بهترين کار ممکن را براي کودکشان انجام دهند و به همين دليل هم ز-

 می کنند.

مات و همچنين راه حل هاي موجود براي والدين فراهم کنند.اطالعاتی درمورد مراکز مفيد ارائه خد-  

ين و وب والدين را وارد گروه هاي ديگر والدين داراي فرزند با نوروباتی کنيدو همچنين شبکه هاي اجتماعی والد-

 سايتهاي مفيد و حاوي اطالعات را به آنها معرفی کنيد.

ا و کنگره ها وييد.سپس به دنبال پاسخ باشيد،در سمينارهاگر پاسخ سوالی را نميدانيد با صداقت به آنها بگ- 

رايتان می نميدانم اما ب"شرکت کنيد و اطالعات خود را در آن زمينه افزايش دهيد.اشکالی ندارد که به آنها بگوييد

.نميداند را سواالت همه پاسخ هيچکس  ."پرسم و تحقيق ميکنم  

هاي مفيد را به اطالع والدين برسانيد.سمينارها،کنگره ها ،کارگاه ها و سخنرانی -   

ود به نيازها و شرايط ويژه هر خانواده احترام بگذاريد .به آنها احساس گناه ندهيد تا از گذاشتن وقت براي خ-

 فرزندانشان ناراحت باشند و احساس بدي داشته باشند.

.آينده کودك الزم و ضروري استکار تيمی انجام دهيد!روابط کاري خوب بين همکاران و اعضاي تيم براي -  

 ميگويند تینوروپا دچار کودك والدين اگر.نکنيد تعبير تشخيص اين انکار را  اتفاقات و تذکرات عجيب والدين-

  .يدکن باور را ،سخنانشان شنود می بخوبی را صداها گاهی
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 ساتیار برزنجه
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 رویدادهای تازه

 

 گردهمايی والدين وکارشناسان  

حضور روانشناسان گفتاردرمان با شنوا کم کودکان ومشکالت مسايل وبررسی استثنايی مدرسه عادي يا  با موضوع

  برگزار شد.موسسه حمايت از افراد با افت شنوايی  در والدين با تجربه وشنوايی شناس و

 

 نام دوره هاي جديد ثبت

 

  . کند ثبت نام می دوره های مونته سوری مرکز فرانك از کودکان استثنايی براي شرکت در

  :مرکزجديدشروع ثبت نام کالسهاي ترم 

                                             خاله سوسکه  قصه گویی

 اشپز کوچولو        

    تئاتر درمانی
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 تشکر از خیرین که ما را یاری کردند...

 خانم عالیی

 آقای ناظری)عکاسی ناظری(

. 

. 

. 
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 همکاران متخصص ما در کلینیک فرانک:

 
 مولّلی )کارشناس ارشد شنوایی شناسی و دکترای روانشناسی وآموز  کودکان استثنایی(دکتر گیتا 

 دکترمریم اساسه )دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(

 خانم سودابه افشارپور)شنوایی شناس(

 خانم شکوفه میزراآقابیگ )گفتاردرمانگر(

 خانم پریسا ا غرپور)گفتاردرمانگر(

 )دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(دکترحمیده سادات خادمی 

 روانشناسی کودکان استثنایی( کارشناسی ارشد)دانشجوی خانم رقیه کوهی

 

 خانم ناطقی)مونته سوری(

 خانم امیرفت ی)مونته سوری(

 

 دکترکاوه مقدال)ارشد کاردرمانی/دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(

 خانم رسولی)کاردرمانگر(

 

 دکترباقرحسنوند )دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(

 دکترلیال همیوند )دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی(

 

 خانم آتوسا عالیی )مددکار(

کارورزها:حانم رشوند،خانم سیادتی،خانم ابراهیمی،خانم سیاف،آقای نگهبان،خانم عظیمیان،خانم هندی،خانم 

 باشی دری،خانم خیاال 

 و

 اعضای انجمن گفتارنشانه دار فارسی

 

 


