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منطقه ما این منابع وجود ندارد .ارائه دهنده خدمات
ما در منطقه دوری به نام بالبال (هیلتساک) ،درساحل
شامل مرکزی برتیش کلمبیا زندگی میکنیم .پرواز هوایی او را مالحظه و ارزیابی کرد تا وضعیت وی را بسنجد ،و
یا قایق مسافربری تنها وسایل حمل و نقل به خارج از به ما ابزارهایی داد که دنیس را ضمن بزرگ شدن کمک
کنیم .وی به ما کمک کرد تا روی اهداف پرورش گفتار
روستایامن هستند.
و زبان مترکز کنیم ،و برای ما از «کارهایی که باید انجام
میدادیم» فهرستی تهیه کرد .اکنون آرزو میکنم که ای
سومین فرزندمان دنیس در سال  ٢٠٠٨متولد شد .او
کاش هامن موقع با خدمات مداخله زودهنگام ارتباط
در  ٣٤هفتگی به دنیا آمد ،و  ٥پوند و  ١٣اونس وزن
برقرار کرده بودم زیرا بسیار مفید و اطمینان بخش
داشت .بعد از انجام سنجش شنوایی مطلع شدیم که
ممکن است وی افت شنوایی داشته باشد .در آن زمان است!
منیدانستیم به چه فکر کنیم .وقتی چند ماهه بود به
بیامرستان کودکان بیسی مراجعه کردیم و تأیید شد که طی این چند سال دنیس خوب پیرشفت کرده است.
او را در دورهای که برای کودکان بین  ٣-٠سال در
دارای افت شنوایی یک طرفه شدید و عمیق در گوش
چپش است .پس از آن برای مالقاتهای پیگیری دنیس منطقهامان برگزار میشود ،گذاشتیم .این امر باعث
هر چهار ماه یک بار به بیامرستان کودکان بیسی سفر پیرشفتش شد ،و سپس به مهدکودک و پیش دبستانی
میکردیم .متام مالقاتها به خوبی و بدون هیچ نگرانی رفت .دنیس در ماه سپتامرب به کودکستان خواهد رفت.
یا تغییری در وضعیت شنوایی وی انجام شد ،بنابراین
اگرچه دنیس هنوز روی صداهای گفتاری کار میکند
اکنون سالی یک مرتبه مراجعه میکنیم ،اما احتامل
و دایره لغاتش را افزایش میدهد ،اما با توجه به
تغییر وجود دارد.
موقعیتامن خیلی جلو افتاده است .او از کمکهای یک
پزشک زبان و گفتار درمان که هر سه ماه یک بار به
هنگامی که دنیس نوزاد بود ،فوراً با خدمات مداخله
بالبال سفر میکند ،بهرمند میشود.
زودهنگام ارتباط برقرار نکردم ،چون میخواستم از
کودک تازه به دنیا آمدهام لذت بربم .وقتی دنیس هشت
دنیس یک پرس جوان خیلی خوشحال ،راضی و
ماهه شد ،تصمیم گرفتم درباره خدمات کمک رسانی
اطالعات بیشرتی کسب کنم ،و آن بهرتین کاری بود که هوشیاری است که دوست دارد همه چیز را کشف کند.
میتوانستم برای وی انجام دهم ،با توجه به این که در حامیتی که طی این سفر به ما ارائه شد به ما بسیار
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کمک کرد و تغییر بزرگی در زندگی دنیس ایجاد کرد.
ما همه ،به همراه معلامن و افراد حرفهای با هم کار
میکنیم ،و او را ضمن یادگیری و رشد کردن مشاهده
میکنیم .امید ما بر این است که در آینده ،دنیس
همیشه بداند که اگر و هرزمانی که نیاز داشته باشد
میتواند یاری جویید -و همیشه از حامیت ما برخوردار
خواهد بود.
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