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برنامج السمع املبكر في بريتيش كولومبيا

A service of BC Children’s Hospital and the Provincial Health Services Authority

خدمة تقدمها مستشفى بريتيش كولومبيا لألطفال وهيئة اخلدمات الصحية باملقاطعة

هل طفلكما يسمع األصوات التي حتدثانها؟

بداية سليمة لطفلكما.

أصوات الطبيعة حتيط بنا من كل مكان .هل تعرف إن كان طفلكما يسمع صوت
تغريد الطيور أو صوت الرياح وهي تصطدم باألشجار؟ من املهم معرفة أن طفلك
يتمتع بسمع جيد .يبدأ األطفال في تعلم الكالم واللغة مبجرد والدتهم .وإذا كان
طفلكما ال يستطيع السمع جيداً ،رمبا كان لديه مشكالت في تعلم الكالم وتنمية
املهارات اللغوية .اختبارات السمع التي جُترى لألطفال حديثي الوالدة مهمة بالنسبة
لألسرة ألنه في حال اكتشاف فقدان السمع مبكرا ً في أول حياة الطفل فحينها ميكننا
أن نفعل الكثير من أجله.
الطفل ليس أبدا ً صغيرا ً حتى ال يخضع لفحص السمع .تُستخدم االختبارات
البسيطة واآلمنة من أجل فحص السمع بعد الوالدة كجزء من برنامج السمع املبكر
في بريتيش كولومبيا (.)BCEHP

إلى أي مدى تنتشر ظاهرة فقدان السمع بني األطفال؟
تقريبا ً واحد من كل  300طف ً
ال يُولد فاقدا ً للسمع .يتزايد هذا الرقم بالنسبة لألطفال
الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة عند الوالدة .ال توجد أية أعراض تفيد بأن طف ً
ال
بعينه سوف يُصاب بفقدان السمع ،وبدون الفحص املبكر على السمع ،يبقى العديد

BACKGROUNDER

من األطفال غير معروفون حتى يصبحوا أطف ً
ال صغارا ً أو يصلون إلى سن املدرسة .ما
يزيد عن نصف حاالت فقدان السمع توجد في أطفال أصحاء من النواحي األخرى.

كيف يتم فحص السمع لدى طفلي؟

يتم الفحص في املستشفى (بعد الوالدة وقبل أن يذهب الطفل إلى املنزل) أو في
العيادة الصحية السمعية احمللية .سوف يُجرى اختبار فحص لطفلكما .االختبار أمن
جدا ً ولن يسبب أي أذى للطفل .يتم إصدار أصوات رقيقة في أذني الطفل بينما يقوم
الكمبيوتر بقياس االستجابات الصادرة من الطفل .اختبارات الفحص تتم على الوجه
األكمل عندما يكون الطفل نائما ً أو هادئاً.

ما الذي سيحدث إذا لم يتم إجراء فحص للطفل؟

بالنسبة لألطفال الذين لم يُجر لهم الفحص عندما كانوا في املستشفى ،يتم ترتيب
اختبارات الفحص من خالل العيادة السمعية الصحية العامة التي تتبعها أو عن
طريق مسئولني في وحدات صحية أخرى .سيتم االتصال بك لتحديد موعد .إذا لم
تتلق اتصاالً خالل أسبوعني من تاريخ والدة الطفل ،اتصل بهيئة الصحة احمللية (أرجع
إلى الصفحات الزرقاء في دليل الهاتف لديك) ملعرفة أقرب عيادة بالنسبة لك.

Can your baby hear the sounds you do? – Arabic

ما الذي سيحدث إذا لم يجتز طفلي الفحص؟

عندما ال يجتاز الطفل فحص السمع األول ،هذا ال يعني بالضرورة أن
الطفل يعاني من فقدان السمع .هناك العديد من األسباب وراء حاجة
األطفال لفحص السمع مرة أخرى .وأحيانا ً من الصعب احلصول على قراءات
واضحة لألطفال الصغار ،وهذه احلالة تستلزم أكثر من موعد للفحص.
قد يكون هناك سائل مؤقت في أذني الطفل يجعل من الصعوبة مبكان
احلصول على نتيجة دقيقة.

ومعظم األطفال سوف يجتازون فحص السمع الثاني .وعندما يتطلب األمر،
من املهم أخذ الطفل إلى اختبارات املتابعة .وأفضل طريقة لالطمئنان على
حالة السمع لدى طفلكما هي حضور جميع مواعيد املتابعة.

كيف يتم التعامل مع املعلومات اخلاصة
بطفلي؟

إن برنامج السمع املبكر في بريتيش كولومبيا ( )BCEHPهو خدمة تقدمها
مستشفى بريتيش كولومبيا لألطفال وهيئة اخلدمات الصحية في املقاطعة
( .)PHSAوحتى يساعدنا على تقدمي اخلدمات ألسرتك ،قد يحتاج
 BCEHPإلى أن يُفصح عن معلومات تتعلق بطفلك إلى املهنيني الذين
يقدمون اخلدمات إلى األسر كجزء من البرنامج .قد يتواجد هؤالء املهنيون
في مستشفيات أخرى ،أو عيادات سمعية ،أو وحدات صحية ،أو مراكز
تنمية الطفولة ،أو برامج التدخل املبكر ،أو املدارس أو مراكز احلضانات و/أو
رعاية األطفال.

يتم جمع املعلومات الشخصية مبوجب قانون حرية املعلومات وحماية
اخلصوصية لبريتيش كولومبيا
BC Freedom of Information and Protection of Privacy
 .Actتُستخدم هذه املعلومات من قِبل  BCEHPللمساعدة في حتديد
مدى جناحنا في تلبية احتياجات األسر ،وكيفية حتسني البرنامج واخلدمات
وضمان جودة العناية الصحية .قد تُستخدم تلك املعلومات في األبحاث
كما هو موضح في القسم  35من قانون حرية املعلومات وحماية اخلصوصية
لبريتيش كولومبيا.

للمزيد من املعلومات عن كيفية جمع املعلومات واإلفصاح بها جلهات أخرى
من قِبل  ،BCEHPيُرجى االتصال إما بـمدير البرنامج على الرقم
 250-519-5725أو باملسئول عن اخلصوصية في هيئة الصحة احمللية في
منطقتك.
للحصول على املزيد من املعلومات عن برنامج السمع املبكر في
بريتيش كولومبيا زر موقع  BCEHPعلى
www.phsa.ca/earlyhearing
أو اتصل على الرقم 1-866-612-2347

وأثناء مراحل منو طفلكما ،يتعني عليكما مراقبة الكالم ،ومهارات اللغة ،والسمع لدى الطفل.
بعد حوالي شهرين من الوالدة ،يستطيع
معظم األطفال...

• أن يجفلوا من األصوات العالية

• أن يهدئوا عند سماع األصوات التي ألفوها
•

أن يصدروا أصواتا مثل “أوه”“ ،آه”

بعد حوالي أربعة شهور من الوالدة،

يستطيع معظم األطفال...

بعد حوالي تسعة أشهر من الوالدة،

يستطيع معظم األطفال...

• تقليد األصوات في كالم اآلخرين
• فهم “ال-ال” أو “باي-باي”

• حتديد مصدر الصوت في مستوى العني أو
أدناه.

بعد حوالي  12شهراً من الوالدة،

• البحث عن مصدر األصوات بعيونهم

يستطيع معظم األطفال...

• استخدام نبرات صوتية مختلقة عند األنني،

• إعطاء اللعبة عندما يُطلب منه ذلك

• البدء في الثرثرة

والتذمر والضحك اخلافت.

• نطق كلمتان أو ثالث كلمات

• التفاعل مع الغناء أو املوسيقى

بعد حوالي ستة أشهر من الوالدة،

يستطيع معظم األطفال...
• إدارة الرأس نحو الصوت

• محاولة تقليد التغير في نبرة الصوت
• يثرثر بأصوات (با-با ،ما-ما ،جا-جا)
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