هل تسمع ما أسمع؟

يستخدم األطفال الصغار كل حواسهم  -وخاصة السمع  -الستكشاف عاملهم .قد يكون فقدان السمع املؤقت أو الدائم
موجو ًدا عند الوالدة أو قد ينتج عن التهابات األذن املتكررة أو اإلصابات أو املرض .ميكن أن يؤدي فقدان السمع إىل إبطاء
تطور اللغة وقد يؤدي إىل مشاكل تعلم أخرى .يف إلينوي ،يتطلب القانون من جميع املستشفيات اختبار السمع عند األطفال حديثي
الوالدةُ .يطلب من جميع دور الحضانة ومراكز رعاية األطفال املُرخصة فحص األطفال بعمر  3سنوات أو أكرث كل عام .يلعب اآلباء
مهم يف تحديد األطفال الذين قد يحتاجون إىل مزيد من الفحص.
واملعلمون أيضً ا دو ًرا ً

ما هي عالمات التطور الطبيعي للسمع؟

•يف عمر  3أشهر ،يستجيب الرضيع لصوت أحد الوالدين عن طريق زيادة انتباهه .عند بلوغ الطفل ستة أشهر ميكنه التوجه نحو
الصوت والرثثرة املوجودة يف سلسلة من األصوات.
•يف عمر  12شه ًرا ،يبدأ الطفل يف تقليد األصوات وقد يقول بضع كلامت ،مثل «ماما» أو «باي».
•عند بلوغ الطفل حوايل عامني ،فإنه يفهم كلامت الحركة ،مثل الجري؛ ويتبع التوجيهات املنطوقة البسيطة؛ ويستخدم جمل من
كلمتني إىل ثالث كلامت.

اطلب من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قامئة التحقق من حاسة السمع أو احصل عىل معلومات مجانية عن طريق االتصال
بالجمعية األمريكية لعالج النطق والكالم والسمع عىل الرقم .)800( 638-8255

ما هي بعض العالمات الشائعة لفقدان السمع؟

غافل أو مقاو ًما للتعليامت.
•قد يبدو الطفل املصاب بفقدان السمع ً
•قد يُيسء فهم الكلامت أو قد يبدو أنه يسمع بعض األصوات دون غريها.
مهتم بالتلفزيون أو الراديو.
•قد ال يكون ً
•قد ال يتحدث بوضوح أو يصعب فهمه.

ماذا أفعل إذا اشتبهت يف إصابة طفل بفقدان السمع؟

اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عام إذا كانت هناك حاجة للفحص بواسطة متخصص أو اطلب التحدث إىل استشاري السمع يف
منطقتك التعليمية.

ما هي أهمية العالج؟

ميكن أن يُحدث العالج املبكر فرقًا ملدى الحياة .ت ُظهر األبحاث أن األطفال الذين يولدون بفقدان السمع ميكنهم عاد ًة بدء الدراسة
بلغة عادية ومهارات تعلم إذا بدأت يف الرعاية املناسبة بعمر  6أشهر .ميكن أن يشمل العالج محاولة العثور عىل السبب األسايس؛
إجراء تغيريات بيئية؛ وتوفري التدريب أو التامرين أو امل ُعينات السمعية أو الجراحة .عالج أي فقدان للسمع برسعة لتجنب مشاكل
التعلم واملشاكل االجتامعية املرتبطة بالسمع.
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