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 هل يعاني طفلك من مشكلة في
النظر والسمع معا؟

Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor

 هل تعتقد او تعرف اذا كان لدى طفلك، أو
 اي طفل تقابله في مكان عملك، مشاكل في
 كل من النظر والسمع معا؟ اتصل في هذه

 الحالة باحدى الفعاليات أدناه للحصول
على مزيد من المعلومات.

(Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor) مركز المعلومات الوطني لمسائل الصم والعمى
.يعمل المركز على نشر المعرفة حولها
nkcdb@nkcdb.se :البريد االلكتروني

يمكنك قراءة المزيد في الموقع االلكتروني: www.nkcdb.se (اختر اللغة)

(Specialpedagogiska skolmyndigheten) الهيئة المدرسية للتربية الخاصة
تساعد في تقديم الدعم في المدرسة التمهيدية والمدرسة

 rc.dovblind@spsm.se :البريد االلكتروني
اقرأ المزيد في الموقع االلكتروني: www.spsm.se (واختر اللغة dövblindhet ابحث عن كلمة)

  (Förbundet Sveriges Dövblinda) الرابطة السويدية للمكفوفين الصم
 هي منظمة تهتم باألطفال واليافعين والبالغين الذين يجمعون مابين ضعف النظر وضعف السمع

وبعائالتهم
 fsdb@fsdb.org :البريد االلكتروني

 www.fsdb.org :اقرأ المزيد في الموقع االلكتروني

”هناك حينئذ حاجة للمساعدة. النظر والسمع هما امران حاسمان لكي
 نتمكن من التطور وتعلم أشياء مختلفة. حينما يضعف السمع فاننا 

 نعوض عن ذلك من خالل النظر. وحينما يضطرب عمل النظر فاننا
 نعتمد على السمع. اذا كانت هاتين الحاستين ضعيفتين فسوف تنشأ

 هو مصطلح يستخدم عندما (Dövblindhet) مشاكل كبيرة.  األصم-الكفيف
 ال يمكن للنظر والسمع أن يعوضا بعضهما البعض. ويجب حينئذ تقديم

.الدعم للطفل في المدرسة التمهيدية والمدرسة والبيت”



 األصم-الكفيف ال يعني دائما انه يعاني
 من غياب السمع والبصر بشكل كامل.

 فالبعض اليزال يملك بقية من النظر
 أو السمع، بينما يفتقد آخرون الى

 احداهما او يفتقد كال
الحاستين.

 اما مدى تأثير ضعف البصر والسمع
 مجتمعين معاعلى حياة الفرد فهذا
 يعتمد على درجة الضعف ومتى
يحصل وفيما إذا كان البصر أو

السمع هو الذي تضرر اوال.
 إذا كان كل من البصر والسمع ضعيفا
 لدى الطفل فهناك احتمال أن ال يتطور
 الطفل بشكل طبيعي. هذا االمر يشمل
 اللغة والتواصل والتفاعل االجتماعي

كيف يستطيع المرء أن يالحظ اذا كان الطفل يعاني من صعوبة في النظر والسمع معا؟

 يتردد الطفل في النزول على
 الدرج أو يتعثر وأيضا في مكان

اللعب أو في صالة الرياضة.

 يريد الطفل ان يمسك بيد شخص
اخر عند حلول الظالم، خارج البيت

مثال عند المساء.

 يتجنب الطفل ألعاب الكرات أو يجد
 صعوبة في لعبها، ألنه ال يتمكن دوما

من متابعة الكرة وبالتالي تفوته.

 يتجنب الطفل المواقف االجتماعية
او ينسحب منها ألن من الصعب

عليه متابعة المحادثة. 

 يشكو الطفل غالبا من الصداع ويتعب
 بسرعة، ويحتاج الى فترات

الراحة من أجل أن يصمد طوال اليوم .

ال يمكنه متابعة المحادثة التي
تتم حول مائدة الطعام. 

 وقدرة الطفل على الحركة بشكل
 مستقل. ولذلك فان من المهم تقديم

المساعدة بشكل مبكر.
 هناك مؤشرات مختلفة يمكن ان تدل

 على وجود مشاكل في كل من البصر
 والسمع معا لدى الطفل. ومن األمثلة

 على ذلك الرضيع الذي ال يكتشف
 يديه وال يبدأ اللعب بهما. أو ان الطفل

 اليلتفت الى صوت والديه حينما يقوالن
 شيئا ما، أو ال يبدأ الزحف على بطنه
 في نفس عمر األطفال األخرين ألن
 العالم من حوله لم يجذبه من خالل

 البصر والسمع. تبيّن الصور بعض
 الحاالت األخرى التي يجب أن نكون

فيها يقظين ومنتبهي


