
 خواهران و برادران كودك كم شنوا

 

زندگی خانوادگی معموال پر مشغله است.اگرچه شما زمان و انرژی بیشتری را به کودک کم شنوایتان 

باشید،هر کودکی احتیاج اختصاص می دهید اما دوست دارید برای دیگر بجه هایتان نیز وقت و انرژی داشته 

دارد به عنوان یکی از اعضای خانواده احساس ارزش کند.طرز برخورد و حالت مثبت و دوست داشتنی شما 

 در طی زمان هایی مخصوص به آنها اعتماد به نفس می دهد.

 مواردی که کودک شما احتیاج دارد؟

صحبت با یک یک کودکانتان اختصاص  برای او زمان بگذارید: می توانید زمانی را هرروز برای بازی یا

دهید.اجازه دهید کودک خودش موضوع بحث را تعیین کند و شما از او پیروی کنید.می توانید یک نهار 

مخصوص ،سینما یازمانی را در پارک برنامه ریزی کنید.درباره ی اینکه چه کار هایی در آن روز انجام دهید 

 اجازه دهید خودش انتخاب کند.پیشنهاداتی برای کودک خود مطرح کنید و 

به او ابراز عالقه کنید : راههای را پیدا کنید که به فرزندتان یادآوری کنید چقدر شما به او ارزش می دهیدو 

چقدر او برای خانواده مهم است.عکس اورا در کیف پول خود داشته باشید و به او نشان دهید ،هنگام به 

ها با او بگذرانید،عوامل تحسین بر انگیزی در مورد او که اون روز شما رختخواب رفتن کودک خود زمانی را تن

 به آن توجه کردیدرا دوره کنید و چیز هایی که از نظر او برجسته و مهم است را از او بپرسید.

کمک او را تصدیق و تایید کنید : این که شما به کمک کودک کم شنوایتان توجه کنید در روابط او با خواهر 

او از "از تو به خاطر اینکه اسباب بازی ات را با سارا تقسیم کردی ممنونم"رش تاثیر می گذارد.مثال و براد

 شما نوبت گیری و درست صحبت کردن را یاد می گیرد.

             او را ماهر سازیم: بچه ها به مهارتشان در یک موضوع یا فعالیت افتخار می کنند.

ا تقدیم عشقتان به کودک می تواند برای کودک حس امنیت درباره ی استفاده از این روش ها همراه ب

 اهمیت آنها در جمع خانواده ایجاد کند و بیان مهمی از عشقتان را منعکس کند.

 

http://drmovallali.mihanblog.com/post/109

