
 مسافرت با كودك كم شنوا

همیشه و در هر زمانی   مسافرت رفتن،بازدید از نزدیکان ،دیدن یک مکان تاریخی یا کشف یک مکان جدید 

خوب است.هیچ مشکلی نیست که شما کجا می خواهید بروید کودک کم شنوا یا ناشنوای شما می خواهد 

 در تمام تفریحات با شما سهیم باشد.

مواردی که شما می توانید جهت آماده شدن کودک خود برای مسافرت رفتن انجام دهید : کتاب کوچکی 

باشد از وسایل نقلیه ای که شما می خواهید با آن سفر کنید یا مکان درست کنید که شمل عکس هایی 

 هایی که قصد دارید بروید،این به کودک شما کمک می کند که مسافرت را بفهمد.

چیزهایی که کودک شما باید همراهش بیاورد : کودک شما دوست دارد یک کوله پشتی با اسباب بازی های 

با کتاب ها،پازل ها یا اسباب بازی های مورد عالقه اش همراه او مخصوصش داشته باشد،یک کوله کوچک 

 کنید..

چیز هایی که شما باید برای مسافرت بیاورید : یک اسباب بازی،تشک راحت یا متکای مورد عالقه کودک می 

تواند به او احساس آرامش دهد البته به سن کودک بستگی دارد.خواندن کتاب می تواند برای هر سنی عالی 

 اشد،همچنین چند برگ کاغذ و مداد نیز می تواند فکر خوبی باشد.ب

کاری که شما می توانید انجام دهید تا زمان مسافرت سریغ تر سپری شود : اگر شما با هواپیما مسافرت می 

از شما بخواهد   کنید می توانید درباره ی آنچه بیرون پنجره است با کودکتان صحبت کنید.مهماندار ممکنه

زی می خواهید بنوشید ؟ و شما می توانید با کودکتان در مورد آبمیوه صحبت کنید یا کودکتان را چه چی

آماده کنید خواسته اش را خودش مطرح کند .اگر با ماشین مسافرت می کنید می توانید به نویت یا با هم 

د او رتا به ماجراجویی آنچه آواز بخوانید،با کودکتان در مورد دیدن حیوانات ،رودخانه و مناظر راه صحبت کنی

 که صحبت می کنید تشویق کنید.

فراموش نکنید دوربین ببرید ،عکسهای گرفته شده می تواند کتاب عالی از تمام خاطرات سفر شما باشد که 

 بعدا با نگاه کردن به آن لذت ببرید.

ه این تجربه می تواند برای مسافرت با کودکان می تواند استرس زا باشد اما با یک برنامه از پیش تعیین شد

 همه خوشایند باشد.
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