من مؤهل للحصول عىل برنامج
Guide By Your Side
(مرشد يقف بجانبك)؟
يتم توفري برنامج  Guide By Your Sideيف
بريتيش كولومبيا لألرس التي لديها أطفال رضع أو
أطفال صغريين وتم تشخيصهم حديثاً بأنهم فاقدي
السمع من خالل فحص السمع لألطفال حديثي
الوالدة.
الدعم املوجه من األهل إىل األهل لألرس التي ليها
أطفال كبار يتوفر من خالل وكاالت التدخل املبكر
ومنظامت األباء .للمزيد من املعلومات ،رجاء
االتصال بـ  BC Hands & Voicesعىل الربيد
اإللكرتوينinfo@bchandsandvoices.com :

اقتباس من أحد الوالدين...
«أشعر بعدم الوحدة بعد التحدث مع أحد مرشدي
اآلباء .إن التحدث معها ساعدين عىل أن هناك ُأرس
أخرى تواجه ما أواجهه وأنه الزال بإمكانهم أن
يعيشوا حياة جيدة».
«لقد ساعدين كثرياً أن أتحدث مع مرشد األباء ألنني
استطعت أن تحدث عن الناحية العاطفية التي ال
أستطيع أن أتحدث عنها مع األطباء املعالجني».
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للمزيد من املعلومات حول برنامج
 Guide By Your Sideيف بريتيش كولومبيا ،زر
موقع  BCEHPعىل العنوان التايل:
www.phsa.ca/earlyhearing
هاتف 1-866-612-2347
أو الربيد اإللكرتوين gbys@cw.bc.ca
www.handsandvoices.org
www.bchandsandvoices.com
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إن Guide By Your Side
(مرشد يقف بجانبك) هو برنامج من
( Hands & Voicesاأليدي واألصوات)
يتم تقدميه مجاناً لألرس يف بريتيش
كولومبيا كجزء من برنامج السمع املبكر
يف بريتيش كولومبيا.
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يقدم ... Guide By Your Side
• مرشد لألباء لالستامع لهم ويشارك معهم
املوارد
• دعم غري منحاز
• املعرفة والتعاطف من والدي طفل لديه
فقدان للسمع

ما هو برنامج Guide By Your Side
(مرشد يقف بجانبك)؟
إن برنامج  Guide By Your Sideالذي تقدمه
منظمة  Hands & Voicesيقدم املساعدة من
اآلباء إىل األباء لألرس التي لديها رضع أو أطفال
صم أو ضعاف السمع .ويرى العديد من اآلباء أنه
من املفيد التحدث إىل اآلباء اآلخرين الذين مروا
بظروف مشابهة.

القوة تنتقل من أرسة إىل أرسة

ملاذا يكون دعم الوالدين مهم؟
• إنه يساعد األرس عىل تحديد الخيارات
بدون أن مييل عليهام أي الخيارات يجب أن
يختاراها
• تقدم الخربة من مرشد وأب/أم يعرف عن
حق كيفية تربية طفل فاقد السمع
• يعطي فرصة لألرس أن تتقابل مع أرس أخرى
يسريون عىل نفس الدرب

كل أرسة بها طفل أصم أو ضعيف السمع لديها
قصة مختلفة ،إال أننا جميعاً لدينا رباط مشرتك
يربطنا ببعضنا البعض .إن املرشد من Parent
 Guidesيفهم أهمية دعم األباء واألمهات والتعلم
من بعضنا البعض .واألرس التي تبدأ لتوها هذه
الرحلة ميكنها أن تتعلم من خربة األرس التي سبقتها
يف هذه الرحلة – تتعلم منها التحديات والبهجة
يف تربية طفل أصم أو ضعيف السمع .ويأسف
العديد من األباء أنهم مل يتصلوا بأرس لها نفس
التجربة مبكراً.
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ما هو دور مرشد اآلباء Parent Guide؟
إن مرشد األباء التابع لربنامج
 Guide By Your Sideيقوم بدعم األرس عن
طريق االستامع إىل قصصهم ومشاركة قصصهم عن
خرباتهم الخاصة يف تربية طفلهم األصم أو ضعيف
السمع .وميكن ملرشد اآلباء أن يشارك بنصائح
عملية اكتسبها عىل مر السنني (مثال :كيف أبقينا
عىل األجهزة التي تساعد عىل السمع يف أذين الطفل
وليس يف فمه؟)
أن مرشدي اآلباء مدربون عىل مساندة األرس
دون تحيز ألساليب ومناهج اتصال معينة (عىل
سبيل املثال :تواصل شفهي ،إشارة ،والكالم امللقن،
ومناهج متآلفة ،الخ) .نحن نؤمن بالشعار الذي
تحمله منظمة « ،Hands & Voicesما يفيد طفلك
هو الذي يجعل االختيار صحيحاً».

