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  شنوا و ناشنوا زودهنگام کودکان کم برای مداخله راهنمای والدين

 " ؟کندخدمات درستی دريافت میفرزندمان که "از کجا بدانيم 

  

اند و هخود شد شنوايی کودک کممتوجه تازه که است زمانی همان  دراين سوال بسياری از والدين      

ا هم مزيرا خود  ؛دانيمما اين را می هستند. نياز کودک خوددر حال جستجو برای يافتن خدمات مورد 

قبت از اين اطالعات مورد نياز همه کسانی است که مرا همين سواالت را داشتيم. ،در ابتدای اين راه

انيد توو فرزندتان می اين نوشته، حاوی اصول کلی است که براساس آن شما کودک را بر عهده دارند.

ب ترين مناس ،کنيد متوجه شويد آيا خدماتی که در اختيارتان قرار گرفته استدر هرجايی که زندگی می

  ست يا خير.خدمات ه

عنوان ه دوازده اصل را ب 1کميته الحاقی شنوايی شيرخواران )1392ميالدی ( 2013 در سال     

 مداخله های، اصول برنامه*اين متمم ) تدوين کرد.1386( 2007متمم بيانيه مداخله زودهنگام سال 

ای که برای فرزندتان اجرا برنامه ،ا شما بتوانيد تشخيص دهيدکند تزودهنگام با کيفيت را مشخص می

  يا خير. شود شامل اين اصول هستمی

  

  

  

 

                                                           
1 Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) 



  

  

  :درمورد اين راهنما

) 2EHDI(  تشخيص و مداخله زودهنگام برنامه جهانیتوسط کميته والدين  ،اين راهنمای والدين  

شنوا و ناشنوا و گروهی از متخصصان  متشکل از والدين دارای فرزند کم تدوين شده است. اين کميته

  کنند.زودهنگام و موارد ديگر حمايت می ها را در روند مداخلههای مختلف است که خانوادهز رشتها

  

  ؟ چيست 2007سال شنوايی  کمزودهنگام  مداخله متمم بيانيه *

نوايی کودک شنوايی يا ناش زودهنگام پس از تاييد کم اين متمم شامل اصول بالينی و راهنمای مداخله

  است.

  

های باال در دارای تخصصجهان که زودهنگام توسط تيمی از متخصصان  بيانيه خدمات مداخله

- تدوين شده ،هستند آنها هایناشنوا و خانوادهشنوا و  زودهنگام برای کودکان کم های مداخلهبرنامه

و مقاالت موجود، بررسی مقاالت مروری تحقيقاتی  وی پيشينهبا جستجمتخصص  اين تيم است.

  .نداه) را تدوين کرد، اين راهنما (گايدالينهای مجامع تخصصی اين حوزهاستفاده از بيانيه

 برایسيستمهای قوی های تشخيص و مداخله زودهنگام تا برنامه کندجامع کمک می اين راهنمای

 و تامين کند.شنوا را به بهترين نح کودکان ناشنوا و کم که نيازهای ،زودهنگام را تهيه کنند مداخله

ست ا زمال ،های خود برسندشنوا به تمامی پتانسيل شيرخواران و کودکان ناشنوا و کم برای اينکه 

ودهنگام ز سريع ترين زمان، همکاری خود را با هم آغاز کنند، تا مداخلهدر متخصصان ها و خانواده

رائه ست که اا اين امر اين یالزمه د.در جامعه فراهم شو خانواده و همچنين، در منزل انفرادی،

ها خانواده نيازهای گوناگون و مختلفدانش و مهارت بسيار بااليی داشته باشند که با  ،کنندگان خدمات

  باشد.هماهنگ 

 

 

 

                                                           
2 Early Hearing Detection and Intervention 



  

  : 2007متمم بيانيه 

اشنوايی کودک شنوايی يا ن زودهنگام پس از تاييد کم راهنماها و اصول بالينی مداخلهاين بيانيه شامل 

  است.

  مراجعه فرماييد:به لينک زير  فارسیاصلی  یبرای ديدن مقاله

http://www.fcei.at/unit/fcei/positionstatement/fcei  

  به لينک زير مراجعه فرماييد:  انگليسی یبرای ديدن مقاله

https://fcei.uswr.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=112&pageid=14821  

 

 است.قی شنوايی شيرخواران در زير آمدهالحا متمم کميتهمربوط به  زودهنگام دوازده اصل مداخله

 مالحظاتی را براساس تجربهکه معنای آن هدف چيست و شما چه ايم هدادبرای هر هدف توضيح 

  يريد.و نيازهای فرزندتان بايد درنظر بگخود  خانواده

  ؟کندمی یمکبه شما چه کاين راهنما 

زودهنگام) را بهتر متوجه  زودهنگام (گايدالين مداخله بهترين اصول مداخلهکه کند به شما کمک می- 

  شويد.

ته زودهنگام را براساس استانداردهای مورد نظر کمي خدمات مداخلهتا بتوانيد ند کبه شما کمک می-

  ارزيابی کنيد. الحاقی شنوايی نوزادان

  زودهنگام مناسب را حمايت کنيد. سازد تا خدمات مداخلهخانواده شما را توانمند می-

کند تا بتوانند به کودکان کمک کنند بهترين ها و متخصصان را بيشتر میميزان مشارکت خانواده-

  زودهنگام را دريافت کنند. مداخله خدمات

  ی اصطالحات اختصاری در اين نوشته:معن

 D/HH   شنوا يا ناشنوا کم       

EHDI   زودهنگام تشخيص و مداخله  



EI     زودهنگام مداخله  

IFSP      برنامه خدمات اختصاصی هر خانواده  

JCIH   الحاقی شنوايی شيرخواران کميته  

  

  

  های بعدیی آنها و گاممعن ،زودهنگام اهداف مداخله

تا متوجه  ،شنوايی زودهنگام کم مداخله کنيم بر هر يک از اهداف توصيه شده در بيانيههم نگاهی می با 

 ،ها چه معنايی دارند. برای هريک از اهداف دوازده گانهم از آنها برای کودکان و خانوادهشويم هرکدا

  اين موارد را ذکر کرده ايم:

 :الحاقی شنوايی شيرخواران است. کميته همان هدف اصلی بيان شده در متمم بيانيه هدف 

  کاربرد و که دهد نشان می به شماخالصه  اين قسمت بطورمعنای اين هدف برای من چيست؟

 چيست. شما ن هدف برای خانوادهمعنای آ

 :ها برای داشتن خانوادههايی در خصوص اينکه ايده مواردی که بايد درموردشان فکر کنيم

 ی برای استفادهمفيد همراه با منابع ،مناسب چه انتظاراتی بايد داشته باشند مداخله يک برنامه

  . آنها

  

 زودهنگام های مداخلهورود به موقع و هماهنگ به برنامه-1

  هدف

دسترسی به موقع و  ،زودهنگام های مداخلهبه برنامهبايد هايشان شنوا و خانواده تمام کودکان ناشنوا يا کم

، شوندپشتيبانی  ،سيستم مديريت دادهيک توسط صورتی باشند که ه بايد بها اين برنامه .ندشته باشهماهنگ دا

زودهنگام  مداخله خدمات درنوايی تا ثبت نام ش کمها و کودکان آنها از زمان تاييد خانوادهقادر به رديابی  تا

  .باشند



  معنای اين هدف برای من چيست؟ 

کند اما هميشه تضمينی برای بهترين نتايج میفرصتی برای دسترسی ايجاد غربالگری شنوايی در نوزادان، 

  ممکن نيست.

 زودهنگام ضروری است. مداخله 

  کند معرفی (مراکز توانبخشی) زودهنگام مداخلهخدمات به شنوايی شناس بايستی شما را. 

 مرکز  سيستم شناسايیبايد برای شما موجود باشد، و همچنين يک نماينده از  راهنما يک کتابچه )

واند اطالعات تبکه  س)(يک شنوايی شنا زودهنگام و مداخله غربالگری نوزادان، تشخيص بدو تولد)

 را برای شما توضيح دهد.

  

 ،شودمراکز به شما ارائه میآموزشهای الزم)که در کالسها و توانبخشی، زودهنگام ( خدمات مداخله

  ها را دارا باشند:بايستی اين ويژگی

  به موقع:

شود.  زودهنگام مداخله برنامهاش تاييد شد، وارد شنوايی بايد هرچه زودتر پس از اين که کمفرزند شما 

اگر فرزند شما ديرتر  شش ماهگی باشد. (قبل از تا  بايد حداکثر اين زمان ،جهانیهای طبق دستورالعمل

  شود.) زودهنگام مداخلهشناسايی شد، بايستی هرچه زودتر وارد 

  دسترسی ثبت نام کند.  زودهنگام مداخله روز در يک برنامه 45حداکثر فرزند شما بايد در مدت"

 معناست که:بدين راهنما اين به موقع" در 

 شنوايی را تاييد کرد روز پس از آن که شنوايی شناس کم 7حداکثر در مدت  زودهنگام مداخله "

  شروع شود."

 45 حداکثر در مدتتان کفرادی مبتنی بر خانواده برای کودای انمداخله ست يک برنامها الزم

  نوشته شود و سريعا کار آغاز گردد.  زودهنگام مداخلهمرکز به  شروز پس از ارجاع

  

  :یهماهنگ



بلکه بايستی با  ؛نه تنها بايد با شما در ارتباط باشند ،کودک شما هستند هایآموزشمسئول متخصصانی که 

 بنابراين ،ای را امضا کنيدنسخه يکديگر نيز در ارتباط باشند. ممکن است از شما خواسته شود که

 توانند اطالعات را با يکديگر به اشتراک بگذارند. متخصصان نياز خواهند داشت که شمامتخصصان می

  مطلع سازند. زودهنگام مداخلههای بعدی ورود کودک به فرايند گام و يکديگر را درباره

  

  زودهنگام مداخله از طريق رديابی:خدمات پشتيبانی 

ای که متخصصان، است. شيوه زودهنگام مداخلههدف از رديابی، تضمين ورود به موقع فرزند شما به 

  کند بايد به اين فرايند کمک کند.را مديريت می پزشکی خانوادهسيستم، اطالعات دولت و 

  رديابی" و "نظارت" بايستی از قوانين حريم خصوصی پيروی کند.روند تمامی" 

  

   :مواردی که بايد درموردشان فکر کنيم

  انتظار داشته باشم که: من حق دارم،

 /های برنامه مراجعات واز جدول زمانی  ،فرزند من در ارتباط است هر شخصی که با خانواده

 .باشد هاها و کالستمام مالقاتجريان  درد و شته باشخبر داکالسها 

 ارجاع، معرفی و پيگيری ( دنکمعرفی  هنگام زود مداخلهمرکز من را به موقع به  ،شنوايی شناس

 . تا ثبت نام)

 ) خدمات، شنوايی شناس، درمانگر، متخصص  هماهنگ کننده تيم تامين کنندگان خدمات من

د يا مرا به کسانی که نتامين ک ،شنوايی، و غيره) خدماتی را که فرزندم نياز دارد ناشنوايی و کم

 د.نک معرفی، توانند اين خدمات را تامين کنندمی

 با يکديگر به منظور بهبود خدمات ارائه شده برای فرزندم، کنند اشخاصی که با کودک من کار می

 د.باشندر ارتباط 

  



  

  پشتيبانی از طريق رديابی:

به  شما و فرزندتان اطالعات ای را امضا کنيد که اجازه دهيدبرگهممکن است از شما خواسته شود که 

های ديگر به اشتراک بگذارند. سازمانمراکز يا اطالعات را با  بتوانند اينها آن مراکز ديگر هم داده شود تا

  ايجاد شده است. الزمبه خانواده شما ارتباط  ،کند که ميان تامين کنندگان خدماتتضمين میاين مورد 

  :اطالعاتی منابع

  راهنمای اطالعات

 را  راکز و موسسات مورد نياز شماستهر دولتی بايد يک راهنمای اطالع رسانی که ليستی از م

 بايد شامل موارد ذيل باشد: اين ليستبرای شما تهيه کند. 

 

  و تامين کنندگان زودهنگام مداخلههای شرح تمامی برنامه -

  شنوايی های مربوط به ناشنوايی و کموب سايت -

  هابرای خانواده وجود در کشورها و منابع مسازمان -

  شنوايی کم اصطالحات و تعاريف مرتبط با ناشنوايی/ -

 توانبخشی مداخله /ها و خدمات موجود از طريق بخش زيرساخت منابع دولت برای خانواده -

  (خدمات تولد تا سن سه سالگی)

  .گرفته شوند نظر در بايد که مواردی و ارتباطی های گزينه -

  

 تا بتوانيد از آن استفاده  دباشرا داشته خصوصيات  اين ،ی تهيه شدهراهنما چک کنيد که دفترچه

 :کنيد

  ست؟اراحت  آن برای شما؟ آيا فهم شده استنوشته  به زبان محلی شماآيا  -

، ويدئو/ دی وی دی/ نوشته کتبی(به عنوان مثال،  ؟های مختلف وجود داردها و قالبآيا در زبان -

  )؟ ......وبالگ ويدئويیوب سايت با زيرنويس، 

  



  کيفيتبااطالعات 

  بايستی به شرح ذيل خانواده شما بايستی به تمام منابع موجود دسترسی داشته باشد و اطالعات

 باشند:

  صحيح -

  متعادل -

  جامع -

  شما فرهنگیوضعيت  متناسب با و بدون تعصب روی روش خاص و بيطرفانه -

 

ی تخصصی که هماهنگی خدمات هاموقع به افرادی با دانش و مهارت دسترسی به . 2
  ها انجام دهند.ای را برای خانوادهمداخله

 
  هدف

ای را تجربه دسترسی به موقع به خدمات مداخله شنوا و ناشنوا و خانواده آنها که است همه کودکان کم الزم
تخصصی مربوط به كار با  هایرسی داشته باشند كه دانش و مهارتبه هماهنگ كنندگانی دست ،کنندمی

  باشند. شنوا و ناشنوا را دارا افراد کم

  

  

 اين برای من چه معنايی دارد؟

زودهنگام با اقدامات انجام  درخصوص تشخيص و مداخله 1شده در هدف  ست جدول زمانی ذکرا الزم
خدمات، که طبق قانون وجودش الزم  هماهنگ کننده شده برای کودک من مطابقت داشته باشد. يک فرد

جدول زمانی براساس در حال ارتباط و مالقات با ما و  من ارتباط برقرار کرده باشد ، با خانوادهاست
، زودهنگام های مداخلهاست که مسئوليت نظارت بر برنامه خدمات شخصی هماهنگ کنندهمناسب باشد. 

گان خدمات را برعهده اجرای آن و هماهنگی با مراکز و ارائه دهند )،IFSP( نوشتن برنامه آموزشی الزم
  دارد.

 خدمات کيست واز نقش او آگاهم. دانم که هماهنگ کنندهمن می 

 شنوايی است. ربه الزم در زمينه ناشنوايی / کمدارای سابقه و تج ،نخدمات م هماهنگ کننده 



 

  :چيزهايی که بايد به آنها فکر کرد

 :که من حق دارم انتظار داشته باشم

 

 سواالت من پاسخ دهد. خدمات من بتواند به همه هماهنگ کننده 

 و  يیشنوا مراکز کمخدمات / تخصصی در حوزه  خدمات من دانش و تجربه اگر هماهنگ کننده
 دهد.جود دارد که اين کار را انجام می، فرد ديگری در تيم من ونداشته باشدرا ناشنوايی 

 است. کافی در اختيار من قرار دادهو  گيریخدمات من اطالعاتی مناسب، بدون جهت هماهنگ کننده 

 خدمات موجود در شهر و  های موجودخدمات من درخصوص حقوق والدين، رويه هماهنگ کننده
 .مان را با من به اشتراک گذاشته استو استان

 فرزندم  آموزشی انفرادی ويژه توسعه و نظارت بر برنامهخدمات من به تيم در  هماهنگ کننده
)IFSPخدمات کمک کرده است. )، همچنين هماهنگی و نظارت بر ارزيابی و ارائه 

  

 منابع:

 

 ،استاز منابع علمی جديد را مشخص کرده)، فهرستی JCIH ( الحاقی شنوايی نوزادان کميته دستورالعمل
همچنين والدين در صورت داشتن سوال  است." برای والدين درآن مشخص شده اولين تماس که زمان "

  مراجعه کنيد:  JCIHدر سند راهنمای  2به بند سوم زير هدف . توانند به آنها مراجعه کنندمی

http: // pediatrics. aappublications. org / content / 131/4 / e1324).(  

 

 

 ای کامل باشند.های حرفهای دارای صالحيتگان خدمات مداخلهست ارائه دهندا الزم .3

 



جهت  های آنها بايد افراد متخصصی راسالگی و خانواده 3ز بدو تولد تا شنوا و ناشنوا ا همه کودکان کم
های اصلی ای، دانش و مهارتهای حرفه، که دارای مهارتای دردسترس داشته باشندخدمات مداخله ارائه

  سازی رشد کودک و رفاه کودک / خانواده باشند.برای بهينه

 

  الف) 3هدف شماره 

، زبان مادری خدمات مداخله برای آموزش زبان اشاره بايد توسط متخصصانی انجام شود که زبان اشاره
های الزم ها و کودکان خردسال آموزشآموزش والدين / خانواده، به آن تسلط کامل دارند و برای آنهاست

  اند.ديده را

  

 ب)3هدف شماره 

متخصصانی صورت گيرد  توسط ، بايدبرای رشد زبان شنيداری و گفتاری الزم استکه خدمات مداخله 
  که مهارت و دانش تخصصی را دراين حوزه دارند.

  

 

 من چه معنايی دارد؟اين برای 

نظر از رويکردی که برای ها و فرزندان، صرفاً اطمينان پيدا کنيم که خانوادهست که "واقعا هدف اين
تاری يا هر رويکرد ديگر، افراد يعنی زبان اشاره يا زبان گف ،بهبود ارتباطات آنها در نظر گرفته شده است

ه طور ب ب 3الف و  3" اهداف  داشته باشند.خدمات در دسترس  خصص و واجد شرايط برای ارائهمت
طريق  ای چه ازداخلهخدمات م ، عناصر اصلی کيفيت را هنگام ارائه؛ بلکهاندجداگانه در نظر گرفته نشده

  کنند.زبان اشاره توصيف میاز طريق چه  فتاری،زبان گ

 

 چيزهايی که بايد در مورد آنها فکر کرد:

 :که من حق دارم انتظار داشته باشم

  زبان اشاره يا زبان  های ارتباطیگان خدمات در مورد گزينهشناخت صالحيت ارائه دهندما برای)
 آنها را پيدا کرده ايم و در حال استفاده از خدمات آنها هستيم.در حال جستجو هستيم يا  گفتاری)

 کند که چگونه: را راهنمايی میما  ،دهدفرد متخصصی که خدمات را به ما ارائه می 



  های زبانی فرزندم را توسعه دهم و (الف) مهارت     

خدمات  مان در خانه فراهم کنيم تا متوجه شويم اگر فرد ارائه دهندههای زبانی را برای کودک) پايه(ب     
از مراکز، موسسات و ديگر افراد متخصص  ،صالحيت الزم را ندارد ،فرزندماننياز  های موردما در گزينه
 استفاده کنيم.

 مان دارد يا در م را برای مهارت در کار با فرزندهای الزما آموزش خدمات مداخله ارائه دهنده
هايی نباشد، می در به دريافت چنين آموزشخدمات من قا . اگر ارائه دهندهحال گذراندن آن است

 .های الزم را ببيندهای الزم را به عمل آورم تا آموزشتوانم از او حمايتدانم که می

 ام در رابطه با يازهای اجتماعی و فرهنگی خانوادهنخدمات من همچنين در حال رفع  ارائه دهنده
 ناشنوايی است.

 را انجام دهم و آنها را در يک بازديد از منزل به ما داد توانم پيشنهادهايی که او کنم میاحساس می
 .روزمره خود قرار دهم هدر برنام

 است.به من ارائه شده های ارتباطی (زبان اشاره و زبان گفتاری)گزينه اطالعاتی در مورد همه 

 

 

  های اضافیشنوای دارای معلوليت . کودکان کم 4

  هدف:

باشند داشتها بايد به متخصصانی دسترسی های آنهمعلوليت اضافی و خانواده شنوا و ناشنوا با همه کودکان کم
نتايج مطلوب  یهای تخصصی برای پشتيبانی و ارتقاای و دانش و مهارتهای حرفهکه دارای صالحيت

  شان باشد.رشدی کودک

  

 ؟اين برای من چه معنی دارد

اطمينان حاصل شود ست که ا های ديگری نيز دارند. هدف اينمعلوليت ،شنوا و ناشنوا کودکان کماز 40٪
مات خانواده برای به عنوان بخشی از خد های ارتباطی و رشد زبانی کودکسازی مهارتتاکيد و برجسته

  ديگری نيز دارد. نظر از اينکه کودک نيازهای ويژهآنها انجام شود، صرف

 

  چرا اين موضوع اينقدر مهم است؟ 



  می گذارد.نيازهای ويژه اضافی اغلب بر توانايی کودک در دسترسی و استفاده از زبان تأثير  زيرا 

 

  :چيزهايی که بايد به آنها فکر کرد

  :که من حق دارم انتظار داشته باشم

 های رشدی او کم شنوايی بر ساير زمينه مان از تأثير بالقوهخدمات کودک متخصصان ارائه دهنده
 د.نآگاه باش

 جوانب نيازهای کودک  گانی دسترسی دارم که برای اطمينان از برطرف شدن همهمن به ارائه دهند
 کنند.، با ما همکاری میمن

  کودکم به نتايج تا  شوداضافی برای کمک به من استفاده میدر صورت لزوم از افرادی با تخصص
 الزم دست يابد.

 ناشنوايی متخصص است. حداقل يکی از اعضای تيم من در زمينه 

 در مورد دسترسی به ارتباطات ای را در تأمين نيازهای کودک من تخصص ويژه ،متخصصان تيم
 و زبان داشته باشند.

 اما انداو بوجود آورد حساس هايی که ممکن است معلوليت کودکم برایتيم من نسبت به محدوديت ،
 گيرند.کم نمیطات و زبان دستارتبا های کودک من را در زمينهها و مهارتتوانايی

 به متخصصان  شنوايی نيز، مورد توجه قرار گرفته و من، به غير از کم های مورد عالقهزمينه
 شود.می مناسب ارجاع داده

 خانواده ما در دسترس  ،فرزند منهای ديگر های معلوليت مايتی والدين در تمام زمينههای حگروه
 های اوتيسم).هستند (به عنوان مثال، گروه

  

 زبان فارسیهای غير هوادخانو / يا از  فاوتفرهنگی مت هايی با پيشينه. خانواده 5

  هدف



و/يا از دارند  فاوتفرهنگی مت پيشينه کههای آنها و خانواده شنوا و ناشنوا کم کودکان کليهبرای ست ا الزم

ديگر خانواده با همان کيفيت و کميت هستند خدمات و اطالعات ارائه شده زبان  فارسیهای غير هوادخان

  ند.باش داشتهدسترسی  شانفرهنگ مطابق با خدمات بهترين به  و باشد ها

  

  معنای اين هدف برای من چيست؟ 

نسبت به نيازهای  ایخدمات مداخله هارائه دهندافراد و مراکز كه ست ا اين هدف برای اطمينان از اين

 .بکوشند ی آنانند و در رفع نيازهاباشها حساس متنوع خانواده

و فرهنگی / زبانی  فاوتمت با پيشينه  شنوا و ناشنوا کمان کودککار با  یتجربه ،خدماتارائه دهندگان 

  :هستند خانواده اينمنظور ما . را داشته باشندهای آنها خانواده

 زبان اصلی آنها نيست ،فارسی هايی که زبانخانواده. 

 با زبان خانواده مطابقت ندارد، از جمله خانواده خدمات مداخلهزبان اصلی ارائه دهندگان که  وقتی -

 .است زبان اشاره ايرانیهايی که زبان مادری آنها 

 تفاوت دارند.ای مداخلهت ادهندگان خدمبا ارائهی فرهنگهايی که از لحاظ خانواده 

 چنيناطالعات ارائه شده بايد به همان کيفيت و کميت در زبان مادری باشد. هماين موارد  درهمه ،

همچنين در دسترس بارعايت احترام و ها  و ارزشها و عقايد خانواده ابمتناسب اين اطالعات بايد 

 باشد. آنها

  

 

   .مواردی که بايد درموردشان فکر کنيم

  انتظار داشته باشم که: من حق دارم

ها و تصميمات برنامه در ام،خانواده یبه مشارکت فعال همه ام داخله زود هنگاممخدمات  ارائه دهندگان

 مداخله زود هنگام ه خدماتارائه دهندمرکز/کارشناس نم به توامی کامل احساس راحتی من با . توجه دارند

 .بازخورد بدهممورد همه چيز  درخود 

 



  انديدهفرهنگی آموزش د هایرعايت تفاوتدر زمينه  اممداخله زود هنگام  خدماتارائه دهندگان ،

 .افرادی که ناشنوا هستندناشنوايی برای خانواده يا و فرهنگ اشاره از جمله آموزش زبان 

  گذارند با چک کردن با من قبل از ارائه میمن به فرهنگ و زبان من احترام ارائه دهندگان

 پيشنهادات

 

  دراختيار ما مطالب را به زبان يا روشی  امخدمات مداخله زودهنگام ارائه دهنده کارشناس/مرکز

 .دهدامکان تعامل را می اکه به م گذاردمی

 /همچنين بايد در مورد اعتقادات مربوط مرکز ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام ما  کارشناس

 يک تفاوت فرهنگی و زبانی، بلکه به عنوان به عنوان يک معلوليتنه به ناشنوا / شنوا بودن 

 آموزش ببيند.

 

 به من امکان تعامل با زبان و فرهنگ  (گروه های والدين) خانواده –خانواده  حمايتیهای سيستم

 .دهندرا می مخودو مورد عالقه  محلی

 

  شودمن ارائه می محلی بهبه زبان  زودهنگامخدمات مداخله. 

 

  از پيشرفت فرزندم دارم ی روشن، تصويرهای فرهنگی يا زبانیبا وجود تفاوتمن. 

  بتوانند  و باشند مناسب من واجد شرايط رابط(های) زبان اشارهمن حق دارم انتظار داشته باشم که

را  و خانواده ما فرزندمخدمات مداخله زودهنگام برقراری ارتباط موثر بين ارائه دهنده  خوبیه ب

برای وشی مفاهيم را به ر ،منخدمات مداخله زودهنگام ارائه دهنده کارشناس  مرکز/. فراهم کنند

نظر برای  مورداهداف بتوانم دهد که با سبک يادگيری من مطابقت داشته باشد تا توضيح میمن 

 .مفرزندم را برآورده ساز

 

 

 کنترل شود. بايد هر شش ماه يکبار پيشرفت شان. همه کودکان  6

  



  هدف

از طريق ، هر شش ماه يکبار ماهگی 36نوا وناشنوا از تولد تا بايد ميزان پيشرفت تمام کودکان کم ش
  کنترل شود. اين پروتکل بايد شامل اين موارد باشد:پروتكلی 

های زبانی (گفتاری و / يا برای مهارت، رشدی هنجار مرجعهای استاندارد ها و تستاستفاده از ارزيابی
هيجانی و -عیاجتماهای مهارت ؛ديداری و / يا ديگر موارد کمکی) ،اشاره)؛ نحوه ارتباطات (شنيداری

  های حرکتی ريز و درشت.؛ و مهارتهای شناختیحوزه

 

  معنای اين هدف برای من چيست؟ 

  

 کودکان  دهيم.ما در مداخله زودهنگام انجام می اين هدف برای اطمينان از کارايی کاری است که
پيشرفت" به ماهگی ارزيابی شوند. "نظارت بر  36بار از بدو تولد تا بايد حداقل هر شش ماه يک

ما توسط يک متخصص کودک ش هایهای زبانی، ارتباطی و ساير مهارتست که مهارتا معنی اين
گيری پيشرفت فرزند شما ابزارهای استاندارد برای اندازه شود. متخصص ازدائما بررسی می

های رشد کودک شما که مطمئن شويد زبان و ساير مهارتاستفاده خواهد کرد. هدف اين است 
 ناسب با سن و پتانسيل او است.مت

  

  مواردی که بايد درموردشان فکر کنيم 

  انتظار داشته باشم که:من حق دارم 

 ) شود احساسم از ميزان پيشرفت فرزندم) نيز در اين فرآيند ارزيابیارزيابی ذهنی يا شهودی من. 

 او است و ما در دهيم مناسب نظر گرفته شده است و ما انجام میهايی که برای کودک دربرنامه
 ايم.تيم که برای فرزندم در نظر گرفتهحال رسيدن به اهدافی هس

 ها داريم.من خواهم فهميد که انتظارات ما مناسب است يا نياز به "باال بردن سطح" آموزش 

 گيريم.آوريم تصميمات خوبی برای او میها بدست میا براساس اطالعاتی که از ارزيابیم 

 (پيشگيری). ، استفاده می شوداز تأخيرها و نه فقط اصالح آنها ای جلوگيرینظارت بر پيشرفت بر 

 ها و پيشرفت وجود ندارد.شويم که هيچ خللی در خدمات، ارزيابیمطمئن می 



 فرزند من به طور دهند که در حقيقتها نشان میبرويم و نه عقب بمانيم. ارزيابی ما نه بايد عقب ،
 منظم در حال پيشرفت است.

  کنيم. در کودک بررسی می ، بلکه پيشرفت اجتماعی و عاطفی را نيز بطور کاملنه فقط زبانما
 های کودک من و نه فقط يک منطقه خاص از رشد هستيم.گرفتن تصويری از تمام جنبهر حال دما 

  دهد، بنابراين من پيشرفت رشد کودکم را توضيح میارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام فرزند
 توانيم با هم تصميم بگيريم.ما می

 ای فرهنگی ههای ارتباطی و تفاوتمنصفانه خواهد بود و روش ،ابزار استاندارد مورد استفاده
 گيرد.فرزند من را در نظر می

 رد قبول يا توصيه های ارزيابی مودهنگام فرزند من از بهترين ابزارارائه دهنده خدمات مداخله زو
 ها).(بهترين روش کندشده استفاده می

  

تحت کم شنوايی  هرنوع و هرميزانبا  کودکان ست روند مداخله زودهنگام همها الزم. 7

  .نظارت باشد

 هدف :

از جمله کودکان با کم  ،شوندمی تشخيص داده و از هرنوع همه کودکانی که با کم شنوايی در هر درجه

نوروپاتی شنوايی و کم شنوايی پيش  ،عصبی شنوايیکم شنوايی کودکان دارای ، ماليمطرفه يا شنوايی يک

خدمات برخوردار پيگيری و خدمات مداخله فوری ازو  باشند نظارت مناسببايد تحت ، یرونده يا نوسان

  باشند.

 

 :اين برای من چه معنی دارد

 مناسبای مداخله ازخدماتای که هيچ خانواده شوداين هدف در نظر گرفته شده است تا اطمينان حاصل 

 .محروم نماند



های مهارتدر کسب  و ممکن استکودکان با هر نوع کم شنوايی در معرض تاخير در رشد زبان هستند 

اشاره دچار ، از جمله گفتار و زبان ارتباطتوانايی برقراری و / يا  ادبی سواد رشد، اجتماعی -روانی 

تا از روند  باشند تحت نظارت ، بايدا دارندشان اين نوع کم شنوايی رکه فرزندهايی خانواده تاخير شوند.

 :دننكدريافت ست اين خدمات را ا ها الزماين خانواده رشد مناسب کودک مطمئن باشيم.

  يا  توسط شنوايی شناس و / یارتباط هایمهارت رشدو کودک نظارت مناسب بر شنوايی دريافت

 .باشد ستمرمنظارت بايد مداوم و  .ارائه دهنده مداخله زودهنگام

  از  کودکانی که از نوزادی روند رشدپيگيری  و مناسب مداخله زودهنگام و سريعخدمات دريافت

 .دريافت کنند ترست خدمات مداخله را هرچه سريعا الزم شوند. کودکانمند میاين خدمات بهره

 د. رنتايج بهتری دا ،تر انجام شودهر چه سريعمداخله 

 

  :اين معناست به "ستمرنظارت "مداوم و م

  ماهگی) 36تولد تا  نوپا (از ان و کودک برای شيرخوارانبار يکهر شش ماه 

  ماه 12پس از آن هر 

خدمات مداخله دهندگان است تغيير کند. همکاری بين ارائه وجه داشته باشيد: وضعيت هر کودک ممکن ت

 مهم است.ها بسياری مشاهده تغييرات و تنظيم برنامهبا خانواده برا

  :کرد فکر آنها مورد در بايد که چيزهايی

  :مشته باشدا انتظاردارم  حق من

 بيفتد. همچنين هر اتفاق منظم فواصل در رشدی فرزندم هایارزيابی ساير شنوايی و هایتست 

مجددا تست شنوايی برايش  ،است شده ايجاد من فرزند شنوايی در تغييری احساس کنم که زمانی

 انجام شود.

 آزمايش آخرين در تغيير هرگونه و شنوايی کم نوع آزمايش، انجام حين شناسی شنوايی متخصص 

 .دهد توضيحبرايم  را



 به( ی بر روند برنامه فرزندم داشته باشندمنظم نظارت کنند کمک من به توانندمی که متخصصانی 

 )الکترونيکی خدمات دهندگان ارائه و شناسان شنوايی و پزشکان مثال عنوان

 شود،  مواجه تأخير با من کودک اگر يا نيست،مداخله زودهنگام  خدمات شرايط واجد من فرزند اگر

 بخواهم اگرهمچنين . بگيرم تماس کسی چه بر وضعيت او بايد با پيگيری خدمات برای که انمبد

 .شود می ارائهکجا  آن مورد در مناسب اطالعاتبدانم  ،سمعک بگيرم فرزندم برای

 ی گفتاری يا اشارهارتباطروش  و سمعک يا کاشت حلزون هایگزينه همه مورد در اطالعات، 

من باشد تا بتوانم بصورتی  دسترس در شنوايی زمان شروع کم يا درجه يا نوع از نظر صرف

 .آگاهانه تصميم بگيرم کداميک را انتخاب کنم

 مورد در جامعی اطالعات فرزندم، آن در نوع يا درجه شنوايی، وضعيت از نظر صرف 

 :م باشددسترس در زير موضوعات

 آينده دراو  شنوايی وضعيت در تغيير احتمال/  امکان 

 من کودک روزمره زندگی در ميانی اوتيت و شنوايی مک تأثير 

  و کاشت حلزون  سمعکانواع 

  تصويری ارتباطاتزبان اشاره و  به مربوط اطالعات جمله از ارتباط،برقراری 

 ژنتيکی ،)پزشکی چشم( بينايی پزشکی،های ارزيابی جمله از ديگر، هایارزيابی اهميت 

 قلبی و

  

 

 نمی فرزندمفعلی  شرايطمحدود به  ،شوددرميان گذاشته می من خانواده باکه  آموزشی اطالعات-

ای ارتباطی هتنها گزينه" طرفه يک شنوايی کم" با کودکی خانواده برای نبايد مثال، عنوان به. شود

 شنوايی وضعيت مورد در مشاوره و اطالعات آماده دريافت منبيان شود. مرتبط با همان شرايط 

 ارتباطات توسعه و روزمره زندگی بر تواندمی اين هستم. به آنها  دسترسی چگونگی و فرزندم

 .بگذارد تأثير من کودک

 مباش داشتهتوانم در زندگی فرزندم می از کم شنوايیچه تاثيراتی  انتظار آينده در يا حاضر حال در. 

 باشم.بايد  یهايچيز چهدنبال  متخصص افراد با ويزيت و آزمايشات در که شود گفته من به 



 را ی اورشد مراحل مداخله زودهنگام تيم شود، نام ثبت زودهنگام مداخلهبرنامه  در من فرزند اگر 

 برای اطالعات اين از توانممی من. دنگذارب اشتراک به من با را اطالعات اين و دنکن کنترل

 .کنم استفاده فرزندم پيشرفت ارزيابی

 یديگر موارد به من باشد،برنامه مداخله زودهنگام ن حضور در شرايط واجد من فرزند اگر 

 مربيان يا والدين حمايتی هایگروه ،تخصصی خدماتبه ديگر  مثالبعنوان  .مشته باشدا دسترسی

 باشم.دسترسی داشته  ناشنوا

 دريافتای مداخله خدماتست ا الزم فرزندمبه من داده شود تا بدانم درچه صورتی  روشنی توضيح 

 ه است.نبود بوده يا" شرايط واجد" من فرزند چرا کند و

 شنوايی با منظم هایويزيت اهميت از و برنامه فرزندم داشته باشد روند از درستی کفرزندم در پزشک 

 هنگام آگاه باشد.زود مداخالت و شناس

 

 رکتاشم محلی و کشوری /ستانیا سطحهای مداخله زودهنگام دربرنامه در ها. خانواده8

  داشته باشند. فعال

  هدف

کشوری /  ستانیا سطح درتشخيص و مداخله زودهنگام  هایامانهس اجرای و توسعه در هاخانوادهست ا الزم

  .ه باشندداشت فعال رکتاشم محلی و

  :دارد معنی چه من برای اين

به اين . است ارزشمند نيز ديگر هایخانواده برای خدمات دهیشکل در مادر و پدر عنوان به من تجربه

 شنوا کم يا ناشنوا کودکان همه به کمک برای که هايیسامانه بهبود در ،شوندمی تشويق هاخانوادهترتيب 

  .باشدستانی ا يا محلی سطح در تواندمیموضوع  اين. باشند داشته مشارکت است،شده طراحی

  :کرد فکر آنها مورد در بايد که چيزهايی

  :باشم داشته انتظار دارم حق من



 اين ،انتخاب صورت در من و ندشته باشدا یاهنمايندی مربوطه هاکميته يا ها هيئت در والدين 

 .کنم شرکتها کميته آن در که دارم را فرصت

 گرفته نظر در کم شنوايیو تشخيص زودهنگام مداخله ريزان طراحان و برنامه توسط من بازخورد 

 .شود

 سيستم گيریشکل در شرکت برای را الزم مهارت و دانش تا قرارگرفته باشد من اختيار در منابعی 

 .کنم کسب تشخيص و مداخله زودهنگام کم شنوايی

 کنم صحبت هافرصت اين يافتن مورد در بايد کسی چه با دانمب من. 

 

  دارند کم شنوا يا ناشنوا فرزندانی که ديگری هایخانواده به . دسترسی9

  هدف

 مناسب طور به که کم شنوا و ناشنوای فرزندان دارای هایخانواده ساير به هاخانواده همهست ا الزم

 شناختی،زبان فرهنگی، حمايترا تحت  ديگر خانواده ها تا ، دسترسی داشته باشند؛اندديده آموزش

  .قرار دهند مشاوره  و راهنمايی

  

  دارد یايمعن چه من برای اين

کم شنوا  فرزندان که ديگری هایخانوادهحمايت  از که باشند داشته را فرصت اين هاخانواده است مهم

  .برخوردار باشند ،اندهمين مسير را طی کرده و دارند و ناشنوا

 کمک به ديگر هایخانواده پيدا کردن در است ممکن ،نيست معمول کودکان در شنوايی مک که آنجا از

 هايیفرصت شامل است ممکن حمايت اين. نيستم تنها بدانم که است مهم من برای. باشم داشته نياز

باشد. ) تلفنی آنالين، حضوری، مثال، عنوان به( غيررسمی و رسمیبصورت  ارتباط برای برقراری

  :ها باشدبه اين صورت تواندمیوالدين از هم  حمايت هایمدل

 از ایآگاهانه و منظم حمايت ديده آموزش هایخانواده و والدين هاآن در که رسمی هایبرنامه 

 .دارند ديگر هایخانواده



 را ديگری هایخانواده که متخصصانی توسط معين محل يک در هاخانواده غيررسمی تطبيق 

 .شناسندمی مشابهزندگی  داستان يک با

 

  :کرد فکر آنها مورد در بايد که چيزهايی

  :باشم داشته انتظار دارم حق من

 کنندمی کار من خانواده با که متخصصانی: 

 ارتباط غيررسمی يا رسمی هایروش طريق از ديگر والدين با ندکن کمک من به 

 .کنم برقرار

 دنبگذار اشتراک به را محلیغير و محلی هایسازمان به مربوط اطالعات. 

 باشد، داشته وجود ام شهر يا استان درتشخيص و مداخله زودهنگام  رسمی هایبرنامه اگر 

 :بينندمی آموزش ،دهندمی حمايت پيشنهاد من به که والدينی

 دنکن کار مناسب و طرفانه بی روشی به هاخانواده با. 

 احترام ،امگرفته فرزندم برای که ارتباطی تصميمات و خانواده زبان و فرهنگ به 

 .بگذارند

 آگاهی الزم را داشته باشند. موجوداطالعاتی  منابع درباره 

 جانبداری از  بدونو  قضاوت بدون ،(در دنيای کم شنوايی فرزندم) من سفر در

 ند.شو شريک من با ،یخاص روش

 باشد، نداشته وجود شهر و استان ما درتشخيص و مداخله زودهنگام  رسمی هایبرنامه اگر 

 :من

 با رام ارتباط مداخله زودهنگام فرزندم بخواهم تيم اعضای از بتوانمراحتی ه ب 

 برقرار کنند. والدين های حمايتیها و گروهسازمان يا /و والدين ساير

 در جمله از ( مکن پيدا آنالين های حمايتیگروه متوانمی کجا ازست بدانم ا الزم 

 ).اجتماعی هایشبکه

 درخصوص  مخدمات مداخله زودهنگام فرزند دهندگان ارائهی بتوانم به راحته ب

 کيفيت برنامه و ارتباطاتم بازخورد دهم.



 

تشخيص و  هایسامانه اجرای و توسعه در ناشنوا کم شنوا و ست بزرگساالنا الزم .10

  ه باشند.داشت فعال رکتاشم مداخله زودهنگام

  هدف

تشخيص و مداخله زودهنگام کم  هایسيستم سازیو پياده توسعه در کم شنوا و ناشنواست بزرگساالن ا الزم

- سيستمهمه  ناپذير جدايی و انتظار مورد ئجزبايد  آنهافعال  مشارکت داشته باشند. فعال شنوايی مشارکت

  .استانی و کشوری باشد تشخيص و مداخله زودهنگام کم شنوايی در سطح محلی/ های

  :دارد یايمعن چه من برای اين

ی کودکان ناشنوا و کم هاخانواده همه برایمداخله زودهنگام  خدمات دهیشکل در ناشنواکم شنوا و  افراد

 شنوا کم يا ناشنوا کودکان به کمک برای که هايیسامانه بهبود در آنها مشارکت. هستند ارزشمند شنوا

  .باشد استانی يا محلی تواندمیها و سطح مشارکت برنامه اين. است الزم شده طراحی

  

  :کرد فکر آنها به بايد که چيزهايی

  :باشم داشته انتظار دارم حق من

 معناداری نقش هاکميته يا /و ی اجرايیها هيئت در هستند ناشنوا ياکم شنوا  که بزرگساالنی 

 .داشته باشند

 هایزمينه و زندگی هایديدگاه ارتباطی، تجربيات از وسيعی طيف که است بزرگساالنی شامل اين 

 .دارند را تحصيلی

 های تشخيص و مداخله زودهنگام در برنامه کم شنوا و ناشنوا ایحرفه بزرگساالن ستا الزم

 .بگيرم تماستوانم می آنها با چگونه دانمب ستا الزم من و حضور کامل داشته باشند

 کم که افراد باشم  استانی يا کشوری محلی،مداخله زودهنگام  هایحامی برنامه توانممی من

آنها استفاده  ريزیبرنامه يا مشاوره هایگروه ازو  درآنها مشارکت دارند ناشنوا شنوا و

  .کنم



  

مشاوره و راهنمايی  ،نظارت ،حمايت های دارای کودک کم شنوا/ناشنوا ازخانواده -11

  مند شوند.هبهر شنوا کمشنوا يا نا بزرگساالن

 

  هدف

 افرادی راهنمايی و مشاوره نظارت، حمايت، به ايشانهخانواده و شنوا کم/شنوانا کودکان مامیست تا الزم 

  .باشند داشته دسترسی هستند، شنوا کم/شنوانا خود که

  

  معنای اين هدف برای من چيست؟

ابتدای اين مسير  هايی که درفرد و متنوعی پيش روی خانواده بههای منحصر شنوا ديدگاه کم/شنواافراد نا

های توان موفق بود و به حرفهايی، میشنو کم/شنوايیدهند که با وجود نانشان میگذارند. آنها قرار دارند، می

ی در اختيار اطالعات توانند من را درک و تشويق کنند و نيز قادرند تا منابعمختلف اشتغال داشت. آنها می

  اطالع هستم.قرار دهند که من از وجود آنها بیمن 

ها و شنوا، نمايانگر طيفی از انتخاب کم/شنواارتباط و زبان، افراد ناگيری درباره نحوه در زمان تصميم

شنوا که  کم/شنواکنند. ارتباط با افراد ناهای مختلف هستند که من را در اين فرايند، راهنمايی میفرصت

معرف طيف گوناگونی از ارتباط و زبان، فرهنگ، استفاده از تکنولوژی، تجارب زندگی و آموزش هستند، 

  سود من است. به

انداز آينده فرزندم در مدرسه، کار، ارتباطات انسانی و قادرند پاسخگوی سواالت من در ارتباط با چشم آنها

  درون خانواده و غيره باشند.

  

   :مواردی که بايد درموردشان فکر کنيم

  انتظار داشته باشم که: من حق دارم

  کنند:ما همکاری می خصصينی که با خانوادهمت -

 ياری غيررسمی، و رسمی هایروش از ،ديگر شنوای کم/شنوانا افراد با ارتباط برقراری در را من -    

  .رسانند



 کم/شنوايان نا با ارتباط بستر سازیفراهم زمينه در که را، کشوری و محلی هایسازمان اطالعات -    

    نوايان فعاليت دارند، در اختيار من قرار دهند.ش

، رسمی در کشور سيستميک صورت وجود کنند، در شنوايانی که من را راهنمايی می کم/شنوايان نا -   

  آموزش ديده باشند تا:

  .کنند همکاری داوری پيش بدون و مناسب صورتی به هاخانواده با -    

ميماتی که من در مورد شيوه برقراری ارتباط فرزندم تص همينطور و من خانواده زبان و فرهنگ به -    

  احترام بگذارند. ،امگرفته

  .باشند مطلع دسترس در و موجود منابع از -    

  .باشند مسيرمن در  همراه ،تحکم بدون و قضاوت بدون -    

 تيم متخصصان از خاطر، اطمينان با من اگر سيستم فراگير و رسمی در کشور موجود نيست،    -    

  .کنند معرفیمربوطه های سازمان ها وانجمنشنوا يا  کم/شنواام بخواهم تا من را به افراد ناحمايتی

  .بيابم غيره و اجتماعی هایشبکه اينترنت، طريق از را خود نياز مورد حمايت کجا از که بدانم -    

  صحبت کنم.نم دهندگا خدمات با امداشته که برخوردهايی درباره راحتی به و مستقيما بتوانم -    

 به ام،نموده دريافت رسمی غير حمايتی هایکانال از که اطالعاتی بررسی برای دهندگانم خدمات از -    

   .بگيرم ياری راحتی

  

ت الزم -12 حتما   کنند،میدريافت   آنها هایخانواده  و  کودکان  که  ایمداخله  خدمات در اس

امع و  هترينب هرو  ترينج اي نوايی نوزادان) ه ام کم ش ه زودهنگ داخل ل م  (ده اص

  .باشد شده گنجانده

  هدف

عملکرد (ده اصل گايدالين   هایرويه ترينجامع و بهترين شدن گرفته کار به  وشدن  مشخص با همگام 

به تمامی کودکان نا شنوا/کم شنوا و خانواده ايشان در مورد دقت و قابل اعتماد  مداخله زود هنگام کم شنوا)،

  اطمينان داده خواهد شد.بودن نحوه اجرای برنامه مداخله ارائه شده به ايشان 

  

  معنای اين هدف برای من چيست؟



تمامی کودکان ناشنوا/کم شنوا اليق دريافت برترين خدمات و منابع اطالعاتی هستند تا پتانسيل های نهفته 

فافيت و شتا با خود را ملزم می دانند  های توانبخشید. ارايه دهندگان خدمات و برنامهخود را شکوفا کنن

   ها را اجرا کنند.رين رويهها، خدمات توصيه شده را اريه دهند و بهتاين دستورالعملمنطبق با 

مان گردد هایتوانمندسازی ما جهت اجرای آموختهکنند، بايد منجر به های ما دريافت میخدماتی که خانواده

  و وضعيت فرزندمان با مداخله زودهنگام بهبود يابد.

  

  کنيم: مواردی که بايد درموردشان فکر

  من حق دارم که انتظار داشته باشم که:

 جويد، توضيحات مدون و مکتوبی از عناصر متشکله آن به ای که فرزند من از آن بهره میبرنامه

  من ارايه کند.

  باشد زودهنگام مداخله عناصر بر حاکم  قوانين تابع فرزندم برنامه. 

  افراد/ مراکز ارايه کننده خدمات مداخله ساز و کارهای نظارتی وجود داشته باشد که از وجود

  زودهنگام باکيفيت اطمينان حاصل کنند.

  کنم دريافت شانتوضيحات همراه به ق خود راحقو از مدون ای نسخه والد، يک عنوان به من. 

  من در رشد چقدر خدمات ام و اينکه نظرات خود را درباره آنچه آموختهمن فرصت داشته باشم تا

 اند، بيان کنم.بوده فرزندم سودمند

  دريافت کنم من، به خدمات دگاندهن ارائه تجارب و  پيشينه مورد در فی،اک اطالعات.  

  جويم مشارکت زودهنگام مداخله برنامه در فعاالنه که ه باشمداشت فرصت. 

 های عملکرد (ده اصل های روز دنيا برای تدوين بهترين شيوهدر برنامه فرزندم از تحقيقات و يافته

  گايدالين مداخله زودهنگام کم شنوايی) استفاده شده باشد.

  

 به توانيدمی هستيد يشترب توضيحات خواستار يا داريد سوالی نوشته اين  مورد در اگر

.www.handsandvoices.org فرماييد مراجعه.  

 parentadvocate@handsandvoices.org   يا با اين ايميل مکاتبه کنيد: 

   drmovallali@gmail.comبگيريد:  يا با دکتر گيتاموللی تماس ها انجمن پروانه ادرايران ب


