چه کسانی برای برنامه راهنام در کنار شام
واجد رشایط است؟
در ایالت برتیش کلمبیا ،برنامه راهنام در کنار شام در
اختیار خانوادههایی قرار میگیرد که پس از آزمایشات
سنجش شنوایی مختص نوزادان ،تشخیص داده شود
که نوزاد یا فرزند کوچکشان دارای نقص شنوایی
است.
حامیت والدین به والدین برای خانوادهها با فرزندان
بزرگرت از طریق بنگاههای میانجیگریهای اولیه و
سازمانهای مربوط به والدین در دسرتس میباشد.
برای کسب اطالعات بیشرت ،خواهشمند است با آدرس
الکرتونیکی زیر متاس حاصل منایید:
info@bchandsandvoices.com

نقل قولهایی از سوی والدین ...
«بعد از گفتگو با راهنامی والدین حس بهرتی داشته
و احساس تنهایی منیکنم .گفتگو با آن مادر به من
کمک کرد تا دریابم خانوادههای دیگری هم با این
مسئله مواجه شده و همچنان زندگی خوبی دارند».
«گفتگو با راهنامی والدین بسیار سودمند بود زیرا
توانستم درباره وجه احساسیام صحبت کنم ،کاری
که با پزشکهای مربوطه منی توانم انجام دهم».
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برای کسب اطالعات بیشرت در مورد برنامه راهنام در
کنار شام در ایالت برتیش کلمبیا به سایت اینرتنتی
 BCEHPدر آدرس الکرتونیکی زیر مراجعه منوده
www.phsa.ca/earlyhearing
یا با تلفن 1-866-612-2347:و یا با آدرس الکرتونیکی
gbys@cw.bc.ca
متاس حاصل منایید.
www.handsandvoices.org
www.bchandsandvoices.com

راهنام در کنار شام ،یک برنامۀ دستها
و صداهاست که به عنوان بخشی از
برنامه شنوایی اولیه بی سی به طور
رایگان به خانوادههای ساکن در ایالت
برتیش کلمبیا ارائه میشود.
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امکاناتی که راهنام در کنار شام فراهم
میکند:
• برنامه راهنامی والدین جهت گوش دادن به و
سهیم شدن در منابع مشابه
• حامیت بدون تعصب
• همدردی و کسب آگاهی از سوی پدر یا مادری
که فرزندی با نقص شنوایی دارد

راهنام در کنار شام چیست؟

نقش برنامه راهنامی والدین

برنامه دستها و صداهای راهنام در کنار شام ،حامیت
والدین به یکدیگر را برای خانوادههایی که نوزاد یا
فرزندی دارند که ناشنوا یا دارای نقص شنوایی است،
تأمین میکند .بسیاری از والدین صحبت با پدر یا
مادری که رشایط مشابهی دارد را بسیار سودمند
میدانند.

راهنامهای والدین برنامه راهنام در کنار شام،
خانوادهها را با گوش دادن به و سهیم کردن در
داستانهای مربوط به تجربیات خاص هر خانواده در
مورد تربیت یک کودک ناشنوا یا دارای نقص شنوایی،
حامیت میکند .راهنامی والدین توصیههای عملی
که والدین در طی چند سال آموختهاند را نیز ارائه
میدهد (به عنوان مثال ،چگونه سمعک را در داخل
گوش نوزادان نگه داشته و مانع از این شده که آن را
داخل دهانشان بکنند).

هر خانوادهای که فرزند ناشنوا یا دارای نقص شنوایی
دارد ،داستان متفاوتی برای گفنت دارد ،اما همه آنها
در یک وجه مشرتک سهیم هستند .راهنامی والدین
اهمیت حامیت والدین به یکدیگر و فراگیری از
یکدیگر را دریافته است .خانوادههایی که در ابتدای
این مسیرند میتوانند از طریق والدین باتجربه ،با
مشکالت و در عین حال لذتهای تربیت کودکی
که ناشنوا یا دارای نقص شنوایی است ،آشنا شوند .با
نگاهی به قبل در مییابیم که بسیاری از والدین از
این که زودتر با والدین دیگر ارتباط نداشتند ،پشیامن
هستند.

راهنامیان والدین به نحوی آموزش دیدهاند که
خانوادهها را بدون تعصب نسبت به روشهای ارتباطی
خاص حامیت کنند (به عنوان مثال ،شیوههای
شفاهی ،زبان اشاره ،گفتار همراه با اشاره ،شیوههای
ترکیبی و غیره) .ما به شعار برنامه دستها و صداها
اعتقاد داریم« :هر کاری که برای فرزندتان مفید
باشد ،هامن انتخاب درستی است».

قوت قلب والدین به والدین

چرا برنامه حامیت والدین اهمیت دارد؟
• به کمک آنها خانوادهها از حق انتخابهای
خود بدون این که به آنها گفته شود چه
انتخابهایی را برگزینند ،آگاه میشوند.
• این برنامه راهنامییها و تجارب والدینی که با
تربیت یک کودک با نقص شنوایی آشنایی دارند
را ارائه میدهد.
• این برنامه به خانوادهها فرصت آشنایی با
کسانی را میدهد که قب ًال این مسیر را طی
منودهاند.
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