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وقتی دخرتمان ٥ ساله شد )تابستان قبل از ورود به 

کودکستان( پی بردیم که وی مشکل شنوایی دارد. زمان 

تولدش، هنوز سنجش شنوایی نوزادان در بی سی رشوع 

نشده بود، بنابراین متأسفانه این فرصت را نداشتیم که 

در هنگام نوزادی افت شنوایی اش را مورد تشخیص قرار 

بدهیم. زمانی که به وضعیت شنوایی وی پی بردیم، 

شدیداً دچار هراس شده و منی دانستیم به کجا برویم 

چون در یک منطقه کوچک با منابع محدود زندگی 

می کردیم. 

یک وقتی با خامنی کار می کردم که یک فرزند بزرگ 

با مشکل شنوایی داشت. با او متاس گرفته و درباره 

چگونگی زندگی ضمن بزرگ کردن یک کودک با افت 

شنوایی از او پرسش های زیادی کردم. او به ما امید 

داد که باید به پیش رفته و برای تأمین حامیت های 

الزم برای دخرتمان قدم های رضوری را برداریم. در 

جلسات کارگاهی رشکت می کردیم و فرصت یافتیم تا 

به حرف های هیئتی از افراد ناشنوا یا دارای مشکل 

شنوایی گوش فرا دهیم. دیدن این که همه آنها موفق 

بودند بسیار هیجان انگیز بود، هرچند که داستان ها و 

روش هایی که انتخاب کرده بودند متفاوت بود.

کمی ناامید شده بودیم چون منطقه ای که در آن 

زندگی می کردیم منابع محدودی داشت و بیم از آن 

داشتیم که شاید مجبور شویم به منطقه بزرگرتی نقل 

مکان کنیم. بسیار سپاسگزار بودیم وقتی دریافتیم 

که برنامه های کمک رسانی استانی وجود داشت که 

از مناطق دور افتاده حامیت می کرد. به عالوه یک 

گروه اجتامعی شنوایی محلی وجود داشت که توسط 

گروهی از خانواده هایی اداره می شد که فرزندانی با 

افت شنوایی داشتند. آنها فرصت هایی ایجاد می کردند 

تا با خانواده های دیگر مالقات کرده و جلسات کارگاهی 

اطالع رسانی ترتیب می دادند. ما از این فرصت ها، 

تجربیات و ارتباطاتی که از طریق این گروه اجتامعی 

کسب کرده بودیم، بسیار قدردانی می کردیم. 

هر دو گوش دخرتمان مجهز به سمعک شده و اکنون 

وقتی در مدرسه است از سیستم FM استفاده می کند. 

او هرهفته از حامیت یک معلم کاردان شنوایی 

برخوردار بود. همچنین با مدرسه جلسه ای داشتیم 

مبنی بر برپایی یک برنامه آموزشی انفرادی جهت این 

که نیازهای دخرتمان برآورده شود.

در حال حارض دخرتمان در دوره قبل از نوجوانی 

است و به ورزش های گوناگون، مد، خواندن و آشپزی 

عالقمند است. از نظر تحصیلی خوب عمل کرده و بین 

همکالسی هایش محبوب است. شخصیت بزرگی داشته 

و دوست دارد با افراد خانواده و دوستان شوخی کند. 

در طول سفرمان فراز و نشیب های بسیاری را متحمل 

شدیم اما همراه با یادگیری و رشد توانستیم از عهده اش 

برآییم. ما بسیاری از منفی ها را به مثبت تبدیل کرده 

و به یکدیگر و شبکه پشتیبانی امان تکیه کردیم. به 

دخرتمان افتخار می کنیم و از این که به چنین زن جوان 

فوق العاده ای تبدیل شده، خوش وقتیم.  
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