وأثناء مراحل منو طفلكما ،يتعني عليكما مراقبة الكالم ،ومهارات اللغة،
والسمع لدى الطفل.

سمع الطفل حديث
الوالدة

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...
• البحث عن مصدر األصوات بعيونهم
• البدء في الثرثرة
• استخدام نبرات صوتية مختلقة عند األنني ،والتذمر والضحك اخلافت.
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)

مرفق نتائج الفحص
للحصول على املزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بعيادة
السمع للصحة العامة في منطقتك أو زر موقع برنامج السمع
املبكر لبريتيش كولومبيا على
www.phsa.ca/earlyhearing
أو اتصل على الرقم 1-866-612-2347

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 ،يستطيع معظم األطفال...
• نطق كلمتان أو ثالث كلمات
• إعطاء اللعبة عندما يُطلب منه ذلك
• التفاعل مع الغناء أو املوسيقى
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من املهم معرفة أن طفلكما يتمتع
بسمع جيد.

تهانينا على املولود اجلديد! حاسة السمع اجليدة ضرورية حتى
يتمكن الطفل من الكالم وتنمية مهارات اللغة .إن اختبارات
حاسة السمع التي تتم على املولود اجلديد مهمة بالنسبة لألسرة
ألنه في حال اكتشاف فقدان السمع مبكرا ً في أول حياة الطفل
فحينها ميكننا أن نفعل الكثير من أجله.
وتقريبا ً واحد من كل  300طفل يُولد فاقدا ً للسمع .وهذا الرقم
يتزايد بالنسبة لألطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة عند
الوالدة.

عملية الفحص سريعة ،وبسيطة،
وسهلة.

هل طفلنا عرضة للتعرض لفقدان
السمع الحقاً؟

أثناء الفحص يتم فحص
الطفل أيضا ً للكشف عن
أية عوامل أخرى قد
تعرض الطفل خلطر فقدان
السمع أثناء الطفولة.

في حال أن كان طفلكما
لديه أحد عوامل اخلطورة
اآلتية ،ينصح بإجراء اختبار
املتابعة:

لقد مت فحص السمع لدى طفلكم.
التاريخ
طفلكما
اجتاز فحص السمع
يُنصح مبتابعة الفحص
نعم ال في سن

ماذا تعني كلمة “اجتاز”؟

أصوات رقيقة تنبعث في أذني طفلك .ويقوم الكمبيوتر بقياس
استجابة الطفل .يستغرق الفحص فقط دقائق قليلة إذا كان الطفل
هادئاً.

• فرد قريب من
الدرجة األولى يعاني من فقدان السمع أثناء الطفولة
• الشق احللقي

اجتياز فحص السمع يعني أن طفلكما ليس عرضة لفقدان السمع.
ولكن ،رمبا تتطور حالة الطفل الحقا ً ويصبح عرضة لفقدان السمع،
لذا من املهم إجراء فحص السمع على الطفل إذا كانت لديكما
أية مخاوف.

العناية بسمع طفلك

• بعض املشاكل الصحية السمعية اخلطيرة

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.

الطفل ليس أبدا ً صغيرا ً حتى ال يخضع لفحص السمع .ميكن أن
ينتاب الطفل مشكالت في أذنيه وسمعه أثناء مراحل النمو .بعض
األطفال يُصابون بعدوى َمرضية معتادة في األذن وهي التهاب
األذن أو مرض خطير قد يؤدي الحقا ً إلى فقدان السمع.
عليكما أن تبادرا باتخاذ الالزم فورا ً في حال أن كانت لديكما
شكوك حول تغيرات أو تأخر في حاسة السمع أو الكالم عند
الطفل .أنتما تعرفان طفلكما أكثر من أي شخص آخر.

اتصال بأقرب عيادة سمعية إلجراء اختبار سمع.

• بعض املتالزمات

وأفضل طريقة لالطمئنان على حالة السمع لدى الطفل هي حضور
جميع مواعيد املتابعة.

قد يكون هناك برامج أخرى يتم فيها فحص السمع لدى الطفل
فحصا ً منتظماً ،مثل عيادة متابعة األطفال حديثي الوالدة أو
البرامج اخلاصة بالشق احللقي .قد يتم االتصال بك من قِبل أحد
هذه البرامج لتحديد موعد أو من قِبل وحدات الصحة السمعية
رجى إفادتهم بأنكم تتلقون
العامة نيابة عن  .BCEHPي ُ ً
خدمات من برامج أخرى .وعادة ،ليس هناك داع ألن حتضرا كال
املوعدين إذا كانا ال يفصل بينهما وقت طويل.

يتم جمع املعلومات الشخصية مبوجب قانون حرية املعلومات وحماية اخلصوصية لبريتيش
كولومبيا .BC Freedom of Information and Protection of Privacy Act
ت ُستخدم هذه املعلومات من قِبل  BCEHPللمساعدة في حتديد مدى جناحنا في تلبية
احتياجات األسر ،وكيفية حتسني البرنامج واخلدمات وضمان جودة العناية الصحية .قد
ت ُستخدم 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 ،يرجى االتصال بعيادة
السمع للصحة العامة في منطقتك أو زر موقع برنامج السمع املبكر
 www.phsa.ca/earlyhearingلبريتيش كولومبيا على
أو اتصل على الرقم 1-866-612-2347

