
 نقش اطرافیان در زندگی شما و فرزند کم شنوایتان
  گسترش روابط با دوستان و خویشان ، یکی از منابع مهم حمایتی برای شما محسوب می شود.

 آنها می توانند از کودکتان نگهداری کنند تا شما کمی استراحت کنید.

بعضی از دوستانتان ممکن است زمان زیادی را با شما و کودکتان بگذرانند. بعضی دیگر نیز می توانند در 

 زمانی که شما احساس نیاز 

 می کنید برای صحبت و درد و دل به منزل شما بیایند.

آنها  اگر در دوستان و خویشان شما کسانی هستند که با کم شنوایی آشنا نیستند، نگران نشوید باید به

 اطالعات بدهید و کمک کنید تا آگاه تر شوند. 

 آگاه سازی خویشان و دوستان به فرایند حمایت از شما کمک بیشتری خواهد کرد.

زمانی که فرزندتان بزرگتر شد خویشان و دوستانتان باید چگونگی برقراری ارتباط با کودکتان را یاد بگیرند. 

زرگ مسئولیت نگهداری از فرزندتان را به عهده گرفتند، باید چگونگی به عنوان مثال ، اگر پدربزرگ و مادر ب

 برقراری ارتباط مؤثر با فرزند کم شنوای شما را نیز یاد بگیرند.

من با خویشان و دوستانم در مورد کم شنوایی فرزندم و چگونگی برقراری ارتباط با کم شنوایان » 

برای مثال، به آنها توضیح دادم که وقتی پسرم را در . « صحبت کردم تا روابط خانوادگی ما بهتر شود

یک اتاق شلوغ صدا می کنید، از او انتظار پاسخ نداشته باشید. با او باید رودررو )چهره به چهره( صحبت 

کنید. یادگیری کودکان کم شنوا در بیشتر اوقات به صورت دیداری است و کودکان کم شنوا نیاز دارند تا 

د. اگر هنگام صحبت با کودک کم شنوا روبروی او نبودید عصبانی نشوید زیرا پاسخی صورت شما را ببینن

 دریافت نخواهید کرد. باید به 

 کم شنوایان فرصت دهید تا صحبت شما را بفهمند و بعد پاسخ دهند.

فکر می کنم آموزش به دوستان و خویشان خیلی مهم است، اما ما )والدین( نباید آنها را با جزئیات و 

 اطالعات بی مورد سردرگم کنیم. فقط باید به آنها در مورد نیازهای کودک کم شنوا توضیح دهیم.

http://drmovallali.mihanblog.com/post/159


ما باید به خویشان، دوستان و...بگوئیم که او )کودک کم شنوا( صرفاً با شنیدن نمی تواند بسیاری از کلمات و 

س به خویشان و دوستان در جمالت شما را بفهمد و با کمک گفتارخوانی و اشاره بهتر متوجه می شود. سپ

 مورد اشاره ها توضیح می دهیم.

اگر چه برای این صحبت ها، وقت زیادی را صرف می کنید ولی در نهایت به فرزندمان احساس بهتری دست 

 می دهد.

 


