


سرآغازسرآغاز
کودکان کم شنوا

مرا به یاد پروانه ها می اندازند
ابتدا خود را در پیله ساکتی می یابند

سکوتی که خود انتخابش نکرده اند
اما زمانی که با آواي عشق و درایت در  

برگرفته می شوند
به ناگهان می شکفند

و بالهاي نازك رنگارنگ خود بال و پر می 
گیرند و آواز شکفتن می خوانند



سخن سردبیرسخن سردبیر
بی تردید خانواده ها مهم ترین و اثرگذارترین افراد در زنـدگی کودکـان کـم شـنوا     

زمانی که خانواده ها در کار با کودك کم شنواي خود فعاالنه دخالت می کنند . هستند
در اینحا منظـور از خـانواده هـا    .  موفقیتهاي ارزشمندي نصیب فرزندانشان می شود

همه اطرافیان کودك است؛ مادربزرگها،پدربزرگها، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموهـا،  
. خواهران و برادران و همه افرادي که از کودك مراقبت می کنند

گام بعـدي شـروع بـه موقـع     .  اکنون که می دانید فرزندتان دچار کم شنوایی است
کاري که هم به نفـع شـما،   .  اقدامات براي بهتر و سریعتر کردن رشد فرزندتان است

. هم به نفع فرزندتان و هم به نفع همه جامعه است



بصورت چاپی منتشر می شد و براي عزیزان داراي فرزند کـم  4پروانه ها تا شماره
آن بصورت دیجیتالی تهیـه شـد و سـه    7تا 5از شماره . شنوا ارسال می گردید

آن با راه اندازي مرکز فرانک همزمان شد و در حقیقت خبرنامه 10و 9و 8شماره 
به یاري خدا از این شماره ، پروانه ها را .مرکز فرانک بصورت مجله پروانه ها درآمد

بصورتی قابل استفاده تر و با کیفیت تر وقابل استفاده در سیستم هـاي اندرویـد   
بصورت فصلنامه خواهیم داشت  

، کمک به همه کودکان کم شنوا از طریق توانمند ساختن "پروانه ها"هدف اصلی 
.  والدین و مربیان آنهاست تا نقشی فعال در پـرورش فرزندشـان داشـته باشـند    

همچنین برآنیم شما و فرزندانمان را با گفنار نشانه اي  کـه بـه تـازگی بـه زبـان      
فارسی برگردانده شده و روشی بسیار ارزشمند براي کودکان کم شنواست آشـنا  

این روش به کمک گفتارشفاهی می آید و دسترسی کامل کودك کم شنوا .  سازیم
. را به زبان گفتاري مهیا می سازد

بسیار مایل هستیم شما هم در تهیه ایـن خبرنامـه بـه مـا بپیوندیـد و نظـرات       
ارزشمندتان را برایمان ارسال کنید

بصورت چاپی منتشر می شد و براي عزیزان داراي فرزند کـم  4پروانه ها تا شماره
آن بصورت دیجیتالی تهیـه شـد و سـه    7تا 5از شماره . شنوا ارسال می گردید

آن با راه اندازي مرکز فرانک همزمان شد و در حقیقت خبرنامه 10و 9و 8شماره 
به یاري خدا از این شماره ، پروانه ها را .مرکز فرانک بصورت مجله پروانه ها درآمد

بصورتی قابل استفاده تر و با کیفیت تر وقابل استفاده در سیستم هـاي اندرویـد   
بصورت فصلنامه خواهیم داشت  

، کمک به همه کودکان کم شنوا از طریق توانمند ساختن "پروانه ها"هدف اصلی 
.  والدین و مربیان آنهاست تا نقشی فعال در پـرورش فرزندشـان داشـته باشـند    

همچنین برآنیم شما و فرزندانمان را با گفنار نشانه اي  کـه بـه تـازگی بـه زبـان      
فارسی برگردانده شده و روشی بسیار ارزشمند براي کودکان کم شنواست آشـنا  

این روش به کمک گفتارشفاهی می آید و دسترسی کامل کودك کم شنوا .  سازیم
. را به زبان گفتاري مهیا می سازد

بسیار مایل هستیم شما هم در تهیه ایـن خبرنامـه بـه مـا بپیوندیـد و نظـرات       
ارزشمندتان را برایمان ارسال کنید

با ما در تماس باشید

دکتر گیتا موللی

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



مقدمه اي بر شنوایی طبیعیمقدمه اي بر شنوایی طبیعی
به خاطر داشته باشید هر کودکی روند رشدي متفاوت  : نشانه هاي شنوایی طبیعی 

از توانایی هاي خاصی برخوردار  ‘دارد اما به طور متوسط کودکان در سنین خاصی 
:  در اینجا به ذکر این مراحل رشد می پردازیم . می شوند 

:  تولد تا سه ماهگی 
 در مقابل صداهاي بلند واکنش نشان می دهد  .
 با صداهاي بلند از خواب می پرد  .
  با صداي صحبت هاي شما آرام می گیرد  .
 بسیاري از افراد در سنین باالتر دچار کم شنوایی می شوند.



:ماهگی 6تا 3

 با شنیدن صحبت هاي شما واکنش نشان می دهد.
 چشمها وسرخود را به سمت صدا بر می گرداند .
 از بازي با اسباب بازي هاي صدادار لذت می برد   .
 براي شنیدن صحبت شما کار خود را متوقف می کند  .
 زمانی که با او صحبت می کنند لبخند می زند   .
 گریه اش متفاوت است ‘ بسته به اینکه چه چیزي می خواهد  .

مثال زمانی که گرسنه است یک جور وزمانیکه می خواهد جایش 
را عوض کنید جور دیگر گریه می کند  

:ماهگی12تا6
 زمانیکه نامش را صدا می زنید پاسخ می دهد .
 صداهاي بچگانه متفاوتی از خود در می آورد.
 را می فهمد "باي باي ""بابا ""ماما "واژه هاي ساده اي مثل.
 با شنیدن صداهاي آشنا مثل صداي زنگ تلفن سرش را بر می

گرداند 
نسبت به تغییرات لحن صحبت کردن شما واکنش نشان می دهد.

:  ماهگی 12
 تقلید می کند ‘ صداهایی را که می شنود.
 پاسخ می دهد "توپ کجاست ؟"به سواالت ساده اي مثل  .
 نام خود را می داند    .
 را می فهمد "نه"معناي   .
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را عوض کنید جور دیگر گریه می کند  

:ماهگی12تا6
 زمانیکه نامش را صدا می زنید پاسخ می دهد .
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:ماهگی18تا 12
اگر از او بخواهید اسباب بازي اش را به شما نشان می دهد.

 قسمتهاي مختلف بدن خود را نشان می دهد ‘ اگر از او بپرسید   .
  را بکار می برد "نه"بیشتر و"ماما"واژه هاي ساده اي مثل  .
 اگر ساده صحبت کنید به سمتی که می گویید می رود  .

:ماهگی18
 واژه را می فهمد 50در حدود  .

:سالگی2
 خیر را می فهمد / سواالت بلی  .
 استفاده ‘ واژه هایی را که معموال در مدرسه یا منزل به کار می رود

.     می کند 
 جمالت ساده را بکار می برد     .
 دستورات ساده را انجام می دهد ‘ بدون اینکه به او نشان دهیم .

:سالگی2/5
 واژه به کار می برد 270درحدود   .
 شعرها وآهنگهاي کودکانه کوتاه را می خواند     .
  صداهاي جالب را به خاطر می سپارد ودر موردشان با دیگران صحبت

.   می کند 
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.   می کند 



:سالگی3
 واژه اي می سازد 3-4جمالت ساده  .
 واژه را استفاده می کند 1000درحدود    .
 می تواند داستانی را تعریف کند    .
 نام خود واعضاي خانواده را می داند    .
 شعر می خواند    .

براي مطالعه ادامه این مطلب که به معرفی عالدم و انواع کم شنوایی می پردازد 
. شماره بعدي را مطالعه نمایید

مرکز فرانک

، خیابان مطهري، میرعماد، کوچه هشتم، پالك نهم، طبقه اولتهران

02188505615: تلفن
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)شنوایی نگاره(ادیوگرام )شنوایی نگاره(ادیوگرام
یا شنوایی نگاره نموداري است که جهت ثبت نتایج ادیومتري صوت  ادیوگرام 

.  خالص و برخی از دیگر ارزیابی هاي شنوایی به کار می رود
:به خاطر داشته باشید کم شنوایی می تواند

باشد، متوسط، شدید یا عمیق مالیم
 باشدیا اکتسابی مادرزادي
 باشدیا دوطرفه یکطرفه
 باشدیا دائمی موقتی
 باشدیا هر دو گوش را متاثر کرده یک
 شنوایی هر کودك با دیگري متفاوت استکم .



ادیوگرام نشان می دهد یک صدا باید در هر فرکانس به چه میزان بلند باشد تا 
زمانی که بیاموزید ادیوگرام  را  . بدون سمعک قادر به شنیدن آن باشد/کودك با

بخوانید ، خواهید شد از فرزندتان انتظار شنیدن چه صداهایی را باید داشته 
. باشید 

نشان دهنده  Xنشان دهنده ي میزان شنوایی گوش راست و عالمت Oعالمت 
شنوایی نگاره زیر یک  . ي میزان شنوایی گوش چپ است 

کم شنوایی نیمه شدید را نشان می دهد که شیب آن از فرکانس هاي پایین به  
.  سمت فرکانسهاي باال است 

نمودار به شما نشان می دهد که اصوات خاصی که روي آن هستند در کجاي این 
شنوایی نگاره قرار می گیرند و به شما ایده ي خوبی در مورد اصواتی می دهد که 

.  فرد کم شنوا بدون سمعک می تواند بشنود 

ادیوگرام نشان می دهد یک صدا باید در هر فرکانس به چه میزان بلند باشد تا 
زمانی که بیاموزید ادیوگرام  را  . بدون سمعک قادر به شنیدن آن باشد/کودك با

بخوانید ، خواهید شد از فرزندتان انتظار شنیدن چه صداهایی را باید داشته 
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کم شنوایی نیمه شدید را نشان می دهد که شیب آن از فرکانس هاي پایین به  
.  سمت فرکانسهاي باال است 

نمودار به شما نشان می دهد که اصوات خاصی که روي آن هستند در کجاي این 
شنوایی نگاره قرار می گیرند و به شما ایده ي خوبی در مورد اصواتی می دهد که 

.  فرد کم شنوا بدون سمعک می تواند بشنود 



هرتز و  1000در این نمودار صداهاي داراي فرکانسهاي زیر در سمت راست فرکانس 
. هرتز قرار دارند1000صداهایی کهفرکانس پایین دارند در سمت چپ فرکانس

این منطقه  . نامیده می شود » موز گفتار « منطقه اي که سایه زده شده است 
ترازي از شنوایی را به شما نشان می دهد که براي درك گفتار افراد ، زمانی که به 

مورد نیاز  ) یعنی نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته ( طور طبیعی صحبت می کنند 
.است 

:ادیوگرام به ما نشان می دهد که این 
 کم شنوایی مالیم تا متوسط باشد ، درك بیشتر گفتار حتی در  اگر

مشکل  ) یعنی بدون هیچ صداي زمینه ( شرایط شنیداري مناسب 
.   است 
 کم شنوایی نیمه شدید باشد ، باید صداي گفتاري خیلی بلند اگر

.   باشد تا بتوانیم آنرا درك کنیم 
 کم شنوایی عمیق باشد برقراري ارتباط حتی با سمعک بسیار  اگر

در این موارد استفاده از روش هاي ویژه ي ارتباطی  . مشکل خواهد بود
.  سودمند است

کسب اطالعات بیشتر پیرامون آزمون هاي شنوایی با یک شنوایی شناس یا  جهت 
.کنیدمعلم ویژه کودك کم شنوا صحبت 
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:ادیوگرام به ما نشان می دهد که این 
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 کم شنوایی نیمه شدید باشد ، باید صداي گفتاري خیلی بلند اگر

.   باشد تا بتوانیم آنرا درك کنیم 
 کم شنوایی عمیق باشد برقراري ارتباط حتی با سمعک بسیار  اگر

در این موارد استفاده از روش هاي ویژه ي ارتباطی  . مشکل خواهد بود
.  سودمند است

کسب اطالعات بیشتر پیرامون آزمون هاي شنوایی با یک شنوایی شناس یا  جهت 
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، خیابان مطهري، میرعماد، کوچه هشتم، پالك نهم، طبقه اولتهران: مرکز فرانک
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کودك شمابنفستقویت اعتماد  کودك شمابنفستقویت اعتماد 
به نفس چیست؟ اعتماد 

داشتن اعتماد . اعتماد به نفس یعنی چگونگی احساس فرزند شما نسبت به خودش
اما چگونه این اعتماد به نفس را در کودك خود  . به نفس اهمیت بسیاري دارد

پرورش دهیم؟
فرزندتان کمک کنید اعتماد به نفس داشته باشد؟به 

سئواالت را از فرزندتان بپرسید تا میزان اعتماد به نفس او را ارزیابی این 
.کنید

 فرزند شما از خودش راضی است؟  آیا
 فرزند شما نسبت به آنچه می تواند انجام دهد به خودش افتخار  آیا

می کند؟  



  آیا فرزند شما احساس می کند دیگران او را دوست دارند؟
 فرزند شما براي خودش دوستانی دارد؟ آیا
 فرزند شما از ظاهر خودش احساس خوبی دارد؟  آیا
 است؟فرزند شما از مدرسه اش راضی آیا
 فرزند شما با کم شنوایی اش کنار آمده است و احساس راحتی  آیا

نمی کند؟
پاسخ فرزند شما به یکی از سئواالت منفی است، ممکن است اعتماد به نفس او  اگر 

امابراي رشد اعتماد به نفس فرزندتان چگونه می توانید به او  .دچار مشکل باشد
.کمک کنید؟برخی کارها به عهده شما و برخی به عهده فرزندتان است

به پرورش اعتماد به نفس فرزند کم شنوایتان چه کارباید بکنید؟ شمابراي 
فرزندتان بگوئید به او افتخار می کنید  

.  فرزندتان بداند که فکر می کنید او بهترین کودك دنیاستبگذارید 
:بگوئید

 داديآن کار را خیلی خوب انجام تو
ماهري، تو در این کار خیلی آفرین
 کشیديخیلی براي این کار زحمت تو
 کنمشدي به تو افتخار باعث
 کرديخیلی تالش تو
 دهیمی توانی این کار را انجام تو
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را به فرزندتان اختصاص دهید ساعتهایی 
 بگیریدرا خیلی در آغوش او
 وقت خود را صرف کارهاي مورد -خواسته هایش پیروي کنیداز

. عالقۀ او کنید
 هم بازي کنید، با هم کتاب بخوانید یا با هم فیلم نگاه کنیدبا .
 هم ورزش کنید، به موسیقی گوش دهید یا موسیقی بنوازیدبا.
 فقط با هم صحبت کنیدیا.
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را در همه کارها مشارکت دهید فرزندتان 
او خیلی مشکل است که تنها فرد کم شنواي خانواده باشدبراي 

 دهیددر گفتگوهاي خانوادگی او را هم شرکت همواره.
 براي برقراري ارتباط با فرزندتان پیدا کنیدراههایی  .
 که جایی می روید او را هم با خود ببریدزمانی  .
 شوداو کمک کنید به گروهی بپیوندد و عضوي از یک گروه به.

دیگري پیدا کنید که کم شنوایی داشته باشند کودکان 

. کنید کودکان دیگري پیدا کنید که مانند فرزند شما دچار کم شنوایی باشندسعی 
براي فرزندتان مهم است که  . آنها می توانند در کنار هم دوستان خوبی باشند
.دوستی داشته باشد که بتواند با او صحبت کند
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چگونه براي کودکمان محیط زبانی و گفتاري غنی ایجاد کنیم؟چگونه براي کودکمان محیط زبانی و گفتاري غنی ایجاد کنیم؟
خاطر بسپارید، به محض این که کودك وسیله کمک شنوایی اش را گرفت  باید به 

یا دستگاه FMتشویقش کنید در طی همه ساعات بیداري در روز از سمعک، سیستم
کودکتـان با انجام این کار، میتواند از باقیمانده . کاشت حلزون خود استفـاده کنـد

شنوایی خود حداکثر استفاده را بکند
موقعیت هاي روزمره را براي صحبت . کار یا حتی استراحت صحبت کنیدهنگام 

سعی کنید در بیشتر مواقع در هنگام کار خانه، کار در  . کردن با کودکتان دریابید
به تالش هاي  . حیاطیا درست کردن غذا، کودکتان را پیش خودتان نگه دارید

درباره کاري که انجام می دهیدیا چیزي که . کودکتان براي جلب توجه پاسخ دهید
بیا عروسکتو ناز  "یا "من شیشتو میارم"مثالً بگوئید، . او دوست دارد صحبت کنید

کنیم



کودکتان به شما نگاه می کند، براي چند لحظه کارتان را متوقف کنید و  وقتی 
یا اینکه اسم کودکتان را  "!سالم"یا "!هی"شاید بخواهید بگویید، . چیزي بگویید

.شناسداگر مدام اسمش را بگویید باالخره آن را می . "سالم علی"بگویید، 
بنابراین، موقع صحبت کردن هم سطح ! ، شما بزرگتر از کودکتان هستیدضمناً

یا شاید . نشستن روي دو زانو بهتر از دوال شدن است. صورت و گوش او قرار بگیرید
روي زمین بنشیند، کودك را نزدیک خودتان نگه دارید، او را روي صندلی بلند  

کاري را انجام دهید که . خودش بگذارید یا این که در تختخوابتان با او بازي کنید
.راحتید

زمانی که روي صندلی بلند . مثال از زمان غذا خوردن کودك استفاده کنیدبراي 
وقتـی  ! خودش یا روي زمین نشسته و به اتفاقات اطراف عالقمند اسـت

یا فنجانه یا  (این قاشقه "کودکـتـان بـه شـمـا نـگـاه کـرد، می توانید بگویید، 
دوباره  . را بلند کنید تا او بتواند ببیند) یا فنجان یا بشقاب(سپس قاشق ").بشقابه

هیچ ضرورتی ندارد که کودك . و قاشق را به او نشان دهید"این قاشقه"بگویید، 
.شودابتدا زبان دریافتی ایجاد می . کوچکتان پاسخی به شما بدهد

".این قاشق بزرگه"قاشق بزرگتر از قاشق معمولی اوسـت، می توانید بگویید اگر 

ا ا،  "اگر کودك دستش را دراز کرد یا اشاره اي کرد، به صورت گفتاري پاسخ دهید، 
در طی غذا خوردن، درباره غذا و لذت بردن از غذا حرف "!تـو قاشقـو می خواي

هر روزي که با ".غذا تموم شد"وقتی غذاي کودکتان تمام شد به او بگویید . بزنید
. کودکتان می گذرانید، سرشار از فرصت هاي بی شمار براي چنین صحبت هاییست

فرصت ها را از دست ندهید و به خاطر داشته باشید، تا جایی که می توانید هم  
.کنیدسطح صورت و گوش کودك صحبت 
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ابتدا، بدون کلمات ارتباط برقرار می کند کودکان 

در ابتدا، ممکن است از صدایش  . اغلب با روش خودش حرف می زندکودکتان 
یا شاید با . استفاده کند تا خوشحالی، کج خلقی یا عصبانیت خود را نشان دهد

بگذارید او بداند که می . گریه، لگد زدن یا دست و پا زدن خواسته اش را بیان کند
بله، تو  "یا "!عالیه. می دونم خوشحالی". فهمید خوشحال، آزرده یا عصبانی است

از کلمات راحت استفاده کنید و  ".شاید من بتونم کمکت کنم. عصبانی هستی
.کنیدگاهی هم کمی او را نوازش یا بغل 

یعنی بخواهد که شما بگویید . است کودکتان فقط تایید شما را بخواهدممکن 
لحن خود را با مکالمه غیرکالمی . یا با انجام درخواستش او را تصدیق کنید"بله"

.کنیدکودکتان هماهنگ 
وقتی کودکتان قان و قون می کند یا صدایی از . را با بازي صوتی سرگرم کنیداو 

، شما هم "با با با"اگر او گفت، . خودش درمی آورد فوراً همان صداها را تقلید کنید
اولین  . ، شما هم همان صدا را تولید کنید"گو گو"اگر او گفت . "با با با"بگویید، 

چیزهایی که کودکان تقلید می کنند صداها یا کارهایی است که تازه شروع کرده 
قان و قون کردن . بازي صوتی او را تشویق می کند که بیشتر قان و قون کند. اند

بخاطر داشته باشید کودکتان در این سن . کودك را براي حرف زدن آماده می کند
سعی کنید ارتباط شما با کودك سرگرم . شما را ادا کند"کلمات"الزم نیست حتماً 

اگر (کودك از بازي خیلی بیشتر لذت می برد ! کننده، همراه با مکالمه و بازي باشد
کودکان عاشق معاشرت هستند، ). کسی باشد که با او بازي کند
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وقتی کودکتان بازي . اگرچه دوست دارند مدت کوتاهی هم با خودشان بازي کنند
اسم اسباب بازي که با . می کند، شما فرصت هاي بسیار زیادي براي مکالمه دارید

آن بازي می کند را بگویید و کاري که با اسباب بازي انجام می دهد را توضیح  
به این ترتیب است که باالخره زبان گفتاري تکامل خواهد یافت. دهید



کتاب خواندن براي کودك کم شنوا  کتاب خواندن براي کودك کم شنوا  
وقتی شما شروع خواندن کتابهاي ساده براي کودك مـی کنیـد بهتـر اسـت از     
کتابهایی استفاده کنید که در آن براي همه رویدادهاي مهم تصـویر ارائـه شـده    

! روي سـیاه  ! موي کثیف « براي نمونه در داستان حسنی وقتی می گوییم . است 
باید هر سه این موارد در تصویر بطـور واضـح آورده   » واه و واه و واه ! ناخن دراز 

داستانها را با عبارتهـاي کوتـاه و سـاده و خالصـه     در آغاز داستانگویی ،. شوند
بگویید،  بعدها که هم بهتر قصه گویی را یاد خواهید گرفت و هم فراخناي توجه و 

ومی توانید داستان را مفصل تر و با جزئیـات  .عالقه کودك افزایش خواهد یافت 
البته بچه ها دوست دارند داستانهاي مـورد عالقـه شـان    . بیشتري تعریف کنید

بارها برایشان خوانده شود و این فاکتور مهمی براي هدف ماست که همان رشـد  
.استزبان 



کتابهاي زیادي در بازار هستند که در هر صفحه آنها فقط یک خط متن نوشته  
بعضی از این ها دنباله دار هستند،  . با این داستانها شروع کنید. وجود دارد

.کنندشخصیتهاي آشنایی دارند که پیوسته چیزهاي جدیدي را تجربه می 
که براي بار اول داستانی را به کمک یک کتاب یا تصاویر سریال هنگامی 

. می گویید می توانید کتاب یا تصاویر را در یک دست رو به کودکان نگاه دارید
در مراحل اولیه . می توانید در زمانهاي مناسب تصاویر را نیز به کودك نشان دهید

خواندن کتاب براي کودك می توانید روبروي کودك بنشینید و کتاب را در دست 
در این مرحله شما نیاز . خودتان نگاه دارید و از روي آن براي کودك  بخوانید 

دارید بفهمید کی باید  برایش بخوانید و کی تصاویر را به او نشان دهید

مرکز فرانک
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راهنماي معلمان : کالس درس مطلوب براي کودك کم شنوا

محیط کالس درس شما از نظر گوش دادن چگونه است ؟ وضعیت 
آموزش و یادگیري موفقیت آمیز در کالس درس الزم است شرایط محیطی  براي 

عوامل بسیاري چگونگی گوش دادن را در  . کالس مناسب براي گوش دادن باشد 
معموالً کالسهاي درس پرسروصدا هستند و صداها را  . کالس متاثر می کنند

منعکس می کنند و به همین دلیل گوش دادن براي کودکان دچار کم شنوایی و  
.استحتی کودکان با شنوایی طبیعی نیز مشکل 

اگر متوجه شدید محیط . استفاده از سواالت زیر کالس خود را چک کنید با 
یعنی زمانی که پاسخ شما به ( کالسی شما براي گوش دادن مناسب نیست 

فرمائیدنکات ارائه شده را رعایت ) است » خیر « سواالت 

محیط کالس درس شما از نظر گوش دادن چگونه است ؟ وضعیت 
آموزش و یادگیري موفقیت آمیز در کالس درس الزم است شرایط محیطی  براي 

عوامل بسیاري چگونگی گوش دادن را در  . کالس مناسب براي گوش دادن باشد 
معموالً کالسهاي درس پرسروصدا هستند و صداها را  . کالس متاثر می کنند

منعکس می کنند و به همین دلیل گوش دادن براي کودکان دچار کم شنوایی و  
.استحتی کودکان با شنوایی طبیعی نیز مشکل 
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لیست کالس درس و برخی نکات مفید  چک 

درسبیرون کالس سروصداي .

درسداخل کالس سروصداي .

دادنگوش مهارتهاي .

صداي معلم۴.

زبان معلم۵.

برقراري ارتباط۶.

شگردهایی براي ایجاد بهبود شنوایی٧.

نماییدموارد مذکور را در شماره بعدي مطالعه شرح 

لیست کالس درس و برخی نکات مفید  چک 

درسبیرون کالس سروصداي ١.

درسداخل کالس سروصداي ٢.

دادنگوش مهارتهاي ٣.

صداي معلم۴.

زبان معلم۵.

برقراري ارتباط۶.

شگردهایی براي ایجاد بهبود شنوایی٧.

نماییدموارد مذکور را در شماره بعدي مطالعه شرح 



فضایی گرم و دوستانه براي 
کودکان کم شنوا و ناشنوا

ه دست هم دهیم بدست 
تا دنیاي بهتري

. براي کودکان  کم شنوا بسازیم

مرکز توانبخشی و مداخله زود هنگتم کودك کم شنوا-
ناشنوا/ توانبخشی نوجوانان کم شنوا -
برنامه هاي خانواده محور-
مرکز مشاوره و روانشناسی کودك و خانواده -
برنامه هاي ویژه مدارس فراگیر-
مشاوره هاي انفرادي و گروهی-
تست هاي تخصصی روانشناسینجام او )ارزیابی ، تشخیص و تجویز سمعک(شنوایی شناسی -
) گفتار نشانه دار(روش کیود-
و کاردرمانیگفتاردرمانی-
برگزاري کارگاه هاي ویژه متخصصین ، کودکان و خانواده ها-
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