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Oftentimes families are concerned 
about their children’s cochlear 
implant (CI). Parents are not sure 
about the changes it will bring and 
they do not know when their child 
will start speaking, but they can 
be help their child developing a 
number of hearing habits. As the 
child gradually increase his listening 
and understanding, its speaking 
skills can grow as well.

LISTENING

A child with a CI discovers and uses the sound following the same 
development steps of a normal hearing children. The firsts three months 
after the implant installation, parents could observe spontaneous 
reactions to certain sounds. As time goes on, the child can start looking 
for the sound sources while watching in the direction of the sound. A 
child learns listening to his parents talking, singing, pointing to sounds. 
The enthusiasm and interest of the family to sounds can encourage the 
children’s awareness and feeling of the ambient sounds.       

The sounds sent by the CI are not those that can be listened with a prosthesis. The child’s brain needs practice 
to recognize these new perceptions as sounds. Following the surgery for the implant installation, a number of 
appointments are scheduled to plan and conduct the monitoring and the mapping. When the CI is activated it is 
possible that the child does not pay attention to voices and sounds, oftentimes the parents are concerned thinking 
that the implant does not work. Learning to listen takes time and the family should know that at the beginning there 
will be no or few responses. Once the initial mapping is completed, the majority of the children are examined by their 
audiologist every 3-4 months. The audiologist can suggest expectations to the child responses. Families, teachers, 
therapists can help by keeping track of their observations regarding the child responses to these expectations.       

The development steps are: 

• DETECTION
• DIFFERENTIATION
• IDENTIFICATION
• UNDERSTANDING

Initial expectations for a child 
with a cochlear implant
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ADVICES
Few advices for babies and preschool children. 
• Play together and talk to each other while playing. Use words, make sounds related to 

movements and create sounds for toys. 
• Enjoy songs, rhymes and make unknown sounds. Encourage the child to participate.
• Read books. Use diverse voice inflexions and a number of speaking levels and sound 

examples. 
• Talk about what the child is doing. If he is looking at you, describe what he is doing.
• Listen and move following the music rhythm. Play with loud toys and things. 
• Point sounds coming from inside and outside, focusing on things that the child may like.
• Take a break to give time to the child to think and react to sounds and words.

Detection
The first listening level is to acquire a higher awareness of sounds. At this stage, the child could show an interest or 
reaction to a high amount of sounds. Parents can focus his attention to a number of sounds trying to look for the 
sound’s sources together with him to develop detection skills. 

Differentiation
The next step of hearing development is when sound’s differences can be noticed. A child could now repeat “mmmm” 
listening to someone saying “Yummmm”. He would not yet be able to understand the meaning of a sound, but he 
would be able to differentiate sounds.

Identification
The identification consists of associating things to sounds. A child could look at the door when hearing knocking. He 
may ignore that that sound means his grandad is waiting, but he could identify the sound’s source.

Understanding
Understanding is a more complex skill that can be developed only after the detection, differentiation and identification 
phases. At this stage the child shows that he can understand the meaning of certain words and sounds. If he starts 
looking for his shoes after he was asked for it, he “understands” what he was told.  

SPEAKING

A CI child initial expectations includes higher attention, listening and communication. The hearing age and the 
natural age with a CI can be measured in weeks and months. Thanks to daily exercises, qualified services and 
permanent support, the goal is a progressive match between child hearing and natural ages. Together with the 
hearing and talking team, parents can guide their son trough systemic and successful experiences, from listening 
to talking. Learning to hear is a complex task and it is the first amusing step when starting using the CI! Later on will 
come the speaking!
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02 - QUESTIONS
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Is it possible to install an implant on a baby or preschool child?

Should we wait for a more modern technology?

Will our son get any improvement if he is affected by a hearing neuropathy and how can we 
evaluate progresses?

Who is going to be involved before the implant installation process?

The criteria requested to be a candidate for a cochlear implant changes from a country to another and from an implant 
centre to another. Based on diverse circumstances, a child from 6 to 12 months can receive an implant after using the 
prosthesis for some weeks or months. Many centres consider the degree of hearing loss in terms of hearing skills and 
ability to understand rather than considering the reaction to certain level of decibel (TN to hear sounds is different from 
understating them). You can ask the audiologist what the criteria are and if your son fulfil these requirements. If your 
son does not respond to voices or sounds using prosthesis, you can call an implant centre to talk about his hearing needs. 

Professionals say that child should have a cochlear implant as soon as they fulfil the requirements and parents should 
not wait for progresses on the available technology. Children that received an implant during the 90s seem to benefit 
from it as much as children receiving it nowadays. It is not required to wait for a new technology to be available for the 
internal part of the device. You should make sure that your child starts with the prosthesis and the help of a paediatric 
audiologist. If your son receives an implant, you can keep in touch with the cochlear implant centre to get any kind of 
external technologic improvement available if need be (TN necessary according to the audiologist opinion).

If a child is affected only by a hearing neuropathy, he will get the same benefits of any other candidate children to the 
cochlear implant. If the child has other type of needs, all the factors has to be consider to determine what could be of 
any help. When you are thinking about an implant, it is important to observe the children responses to sounds and to 
contact on regular basis the professionals.  How does he answer to loud sounds? How does he answer to talking? What 
kind of sounds does he hear the most often? Talk about what you observe in terms of hearing skills development. 

The process to install an implant requires an evaluation, a surgery, a therapy and a rehabilitation program. A surgeon 
establishes whether the internal ear structures can host electrodes. An audiologist can evaluate the hearing level with 
and without the prosthesis. A language therapist evaluates whether it is possible to improve the talking language with 
a cochlear implant. The employees of an insurance company can talk with you of financial matters (TN this procedure 
is typical of US culture, where the healthcare is mainly provided through insurance companies) and a counsellor can 
advise you on the benefit your son can get from the cochlear implant. At the beginning you are going to need information 
from many professionals to determine whether a cochlear implant will bring benefits or not. Then you would need to 
communicate with an implant centre to undertake the required evaluations. You are going to take part to this evaluation 
process. 
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The bilateral implants (2 implants) can give sound awareness from both sides and a better understanding of talking 
even within a loud context. The quality of the talking can be better when there are two implants, but the results depend 
on the person and cannot be guarantee. A simultaneous implant means receiving bilateral implants at the same time. 
A sequential impl ant means receiving the second implant after the first one. You can talk with parents of children with 
bilateral implants (simultaneous or sequential) and meet adult people having this kind of implant. You should talk with 
your team about the information you received on cochlear implants to establish whether two implants better respond 
to your son’s needs.

The implant is a process and not an immediate solution starting with the purchase of the device. Oftentimes families 
expect their child to start speaking clearly and fast, but usually the process starts with the awareness of sounds, hearing 
and words’ understanding only then the actual production of words starts.  

If the child does not hear anything before the implant installation, he will be obliged to learn how to hear. It can take some 
months, as the first sounds are soft frequency progressively increasing as the child feels more and more comfortable. If 
the child has developed hearing skills before the implant installation, it is possible that he is going to respond to sounds 
soon after the implant activation. You can discover new hearing experiences in order to make hearing a discovery 
experience for your kid. You can keep track of what he is responding to and talk about it with your cochlear implant 
team.  

The talking that can be hear with an implant is not the same heard by a normal hearing person. You can find records 
simulating a sound heard through a cochlear implant, but your son could hear them in a different way. Your son’s brain 
will learn to interpreter sounds, but there will be a difference between your and his sounds hearing. The brain “hears” 
the sounds and these are converted to natural hearing for the child. You do not know exactly how your child would 
listen sounds, but it is possible to observe what he is hearing. You can start using the six sounds Ling with him after the 
implant activation to keep track of what he can hear from diverse distances. 

If a child can hear some sounds with a prosthesis, the blending of one implant and one prosthesis can be useful. 
There is no consensus both on the utilization of the prosthesis as well as of the implant and the benefit has not been 
documented yet. (TN this information is old, nowadays this benefit has been proved on adult people). However, many 
child and adults stated that the prosthesis give a low frequency sound, deeper and with a high voice quality, while the 
implant give a better hearing with high frequency sounds. The result seems to be a richer sound. You can talk with your 
audiologist bout the talking sounds that can be heard by your son with the prosthesis. Perhaps, you can talk about the 
potential benefit stemming from the utilization of a blended solution mixing one implant and one prosthesis (TN so 
called contralateral) also asking when to introduce this change.

Is it better to have two cochlear implants?

What is it going to happen once the implant is activated? 

How fast does a child respond to sounds after an implant installation? 

Does our child with a cochlear implant have a “normal” sounds perception? 

How do we know if our son needs to use a cochlear implant on one ear and a prosthesis on the 
other one?
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How fast does a child start talking? 

Will our children need speech therapy?

How can we find the right speech therapist?

Will our children need special services after the implant of the cochlear implant? 

What is the most important thing?

There are many factors that are involved in the development of talking with a cochlear implant. If the child is aware of 
his voice and of the language, the process of understanding and production can be quick compared to a child without 
these skills. A one-year-old child receiving an implant can develop talking skills at a different pace compared to a six-
year-old child receiving the same implant. You can talk about the hearing skills of your child with professionals taking 
care of him to be aware of his skills. Also, you can find information on the hearing, talking steps and determine what are 
his specific needs.   

Following the plant activation, the children’s brain may not be able to immediately understand new sounds. A speech 
therapist can help him/her to learn how to respond to sounds and you to support the development of his/her aural 
skills. Oftentimes parents believe that some therapy sessions can quickly improve his/her hearing. Speech therapy is 
an isolated process and it is necessary to keep on practising it at home. 

Your children can benefit from a speech therapist specialized in working with child with a cochlear implant. If there are 
not cochlear implant available try to find a person interested in hearing issues, experienced in working with children, 
available to get advices from experts and to work with parents. Ask for help to your cochlear implant staff to identify 
a speech therapist. Choose between an expert of language and speech disorders, an expert in aural-verbal therapy, 
expert in hearing and speech. Ask to your local school. Ask to other parents with whom they have already been working.   

Your children can see his/her audiologist, speech therapist, teacher or expert in early surgery, paediatrician or any other 
service providers to meet his/her individual needs. The experts can share their strategies and relations with children and 
their families. You can apply these information to your children’s daily life and to integrate them to his/her daily routine. 
You can coordinate these services to the general growth of your children and not only in some specific individual skills.   

Trust technology, experts and the whole process. Learn about the cochlear implant and the skills of your children to 
hear sounds. Choose the teachers and therapists who can supervise the aural and talking process of your children. Be 
aware that the path will take time, that you will develop the skills to help your children and that he/she will accept new 
ways of learning. Be confident that the decisions taken by your family will be the right ones. And keep in mind that the 
most important thing is your children successful and healthy growing process. 



03 - ADVICES

• Talk next to the microphone of the prosthesis when you are reading a book together, playing on the floor with his 
favourite toys, when you are cuddling or just enjoying any other kind of family activity. Take a minute to speak close 
to his prosthesis when you want to talk to him.

• Sing, Sing, sing, sing! Sing about taking toys, sing about going to sleep, sing children songs. Hold the arm of your 
child and swing it following the song rhythm and stay close to his prosthesis. You may be uncertain of what he is 
hearing, but he could feel the rhythm. It will be useful when developing his verbal language.

• Play with your voice! Use your voice in a jovial manner. Say: “up, up ,up, doooooown” while you are carrying him on 
your arms or making him seat on a chair or “heeeeeelloooooo” when you come back home. 

• Give him a lot of playing experiences, read exercises to help him learning. Language is part of every activity you 
do with your child and he is going to learn new words, ideas, skills if you fill his days with a lot of conversations and 
activities. He can learn a lot from the positive inputs coming from the family during this time.  

The requirements to be a candidate to receive a cochlear implant varies from country to country and from 
an implant centre to another. Depending on the circumstances, a six to twelve years old child can receive 
an implant after using the prosthesis for some weeks or months. Many implant centres evaluate the degree 
of hearing loss based on the hearing skills and talking’s understanding rather than on the responses to a 
certain level of decibel (TN hearing sounds and understanding them are two different things). You can ask 
your audiologist what are the criteria and evaluate if your child fulfil them. If your son does not respond to 
voices or sounds with the prosthesis, you can call an implant centre to talk about his hearing needs. 

What should I expect after the implant activation? 

You wish that your son would be able to benefit from the 
implant starting from its activation. It means you need to be 
prepared. Even after being sure of what he is hearing with the 
prosthesis, there is much more you can do. 
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What can you do for the surgery and for the implant 
activation?

What should I expect during the implant activation phase? 

If you know sign language, use it now!

Get to your son level and provide language

Talk close to the microphone

Listen to his reaction
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In the time your child is bandaged he could be able to wear his prosthesis in the other ear. If he received a simultaneous 
bilateral implant he won’t hear before the implant activation. But you can still communicate. As the social interaction 
is needed for communicating, you can use eye contact and smile as well as pointing things or using body language. If 
you know sign language, use it now!

Get to your son level and provide language: “Do you want water? OK, mummy will give you some.” If he cannot hear 
your voice, stand up and go to him. Show him a sandwich and ask him if he is ready for lunch. The visual signs are very 
important now, so give your child the opportunity to establish links between what he is seeing and what you are saying. 
Wait for you turn before starting a conversation. 

If your child is receiving an implant, he could wear his prosthesis in the other ear, waiting for the initial stimulation. 
With the prosthesis only, he won’t be able to identify sounds’ origin as all of them would be heard by the ear with the 
prosthesis. He won’t clearly hear in a loud context, such as in a car or when a TV is turned on. More generally, his sound 
understanding could be weakened. If you can, talk close to his prosthesis and use visual techniques.

• Your cochlear implant team will explain you the initial process of activation. Some child does not interact, while 
others smile or feels scared. Of course you do not want your son to be scared of the sounds he hears, but his 
reaction means that he is hearing, and that is important.

• If your child receives a second implant few months after the first one, you can expect him to be more comfortable 
during the mapping, even if it is going to take some time to get used to hear with the new implant.



What should I expect after the implant activation? 

Repeat what you have done so far

Get back to the vocal playing and singing

Help your child understanding

Draw his attention

Be patience and keep on speaking

9

You will have to repeat what has been done when your child received the prosthesis for the first time. If your son already 
experienced vocal playing and if there was a sound hearing connection, he will get in contact to new sounds thanks to 
the implant. This is why the pre-implant phase is so important. 

Help your child understanding sounds such as the telephone ringing, the microwave noise, cars and trains. Ask a friend 
to knock at the door or ring the doorbell while saying “Listen, this is the doorbell. Let’s see who’s coming”. Listen together 
the washing machine and then take a look to the washed clothes. Help him understand that sounds have meanings. 

Draw his attention on voices “Grampa is calling you, listen”. He should start answering to voices pretty quickly, so talk, 
talk, talk! Help him understand his name, talking to him “Who are you? Luca, you are Luca!”, point him when talking to 
him “Who am I? I am your mum”, pointing to yourself…. 

At the beginning your child could show a lot of responses to voices and sounds. Then there could be a break, while his 
brain is developing the skills to use the implant. Learning to listen and understand take time and a lot of practice.  Be 
patience and keep on speaking

Get back to the vocal playing and singing. Have fun with sounds. The cow say “moooo”, the cat says “meooooow”. Make 
aeroplanes flying while saying “Vrrrrrrrrrrrrr”. Think about simple children songs, and sing them every day. 



Communicating with a child with hear loss: 
advices for school and home.

Home’s advices

• Identifying methods to help children understand that they are good at communicating is crucial to give them 
confidence and use the language. 

• If children are talking, pointing, using symbols or using a blended approach there could be moments when the mix 
seems difficult.

• Think about using only some of these advices to strengthen family’s interactions. 

Ideas for your home

• Stay closer than 1-1,5 m to increase the hearing and visual contacts with you children.

• Talk, sing, read to your children to share information all along the day.

• Pay attention to your children interests and passions, so that you can play together and talk about what you are 
doing.  

• If your child uses a prosthesis or a cochlear implant, make him wearing them when he is awake.

• When awake, keep your children close to your face or make him look outside in order to make him better hearing 
and watching.  

• Get down to your child eyes to make your voice and face more clear

• Use facial expressions to show what you mean (for instance surprise).

• Add natural gestures, to show what you want (for instance come here)

• Draw his attention before starting the interaction, making sure he got the entire message’s meaning. (for instance 
call his name, make yourself visible, greet with your hand) 

• Make sure to be talking far from the washing machine, the coffee machine, air conditioning, etc. to reduce the 
noises. 

• Close the windows to reduce noises coming from the outside (especially if you are driving to avoid the wind noise)

• Evita le chiamate al telefono quando un audio debole riduce la chiarezza della comunicazione.

• Avoid phone calls when a weak sound reduces the strength of the sound. 

• Buy fire alarms and clock alarms with lights and or vibration to make your children independent and safe. 

• Add subtitles to your TV, video and internet even before your child learn to read. 

• Share experiences with parents of children with hearing loss problem and meet deaf people or experiencing the 
same kind of problem of your son, to share experiences and take practical examples. 
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• Stay close to the student, 1-1,5m, to strengthen the hearing and visual contacts.
• Interact at a normal pace, without stressing too much words or facial expressions. 
• If the student seems to be wondering, repeat once before reformulating the sentence. 
• Use open sentences and questions (avoid yes or no answers), to push for extensive exchanges. 
• Take breaks to encourage answers and give time to think and formulate sentences.
• Point to the speaker so that the student can find quickly the source.
• Repeat the question of the speaker before giving the answer to provide the context to your answers. 
• Provide colourful or written indications to make the student verifies the commands
• Give the students all the information before the beginning of a test (without adding any comments).
• Provide a written resume or subtitles for video presentations
• Use a semi-circle chair setting and use short dividers to give full vision to the students. 
• Do not stand in front of windows, lights or doors to avoid dazzles 
• Reduce noises by keeping doors closed and turning off any loud devices. 
• Be aware that sound levels are lower in rooms with high ceilings and big rooms.
• Explore the opportunity to give any kind of additional support using new technolgies for the school and at home. 
• Share feelings and ideas with the student to identify useful strategies, making the student an active player of its 

own educational path.    

Helping the staff to identify how to better 
support the communication approach of the 
child is crucial for his scholar success. 
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There are strategies and advices that can help improving the 
communication of children with hearing loss troubles.
Consider these ideas to create a more accessible class environment.

Advices for the school
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نصائح للمدرسة

مســاعدة طاقــم املوظّفــن عــى تحديــد أفضل الّســبل لدعم 

ــة لنجاحــه يف  نهــج التّواصــل مــع الطفــل أمــر بالــغ األهميّ

املدرسة.

هناك أيضا اسرتاتيجيّات ونصائح ميكن أن تحّسن التّواصل من أجل كّل طفل يعاين من فقدان يف 

الّسمع. خذ بعن اإلعتبار هذه األفكار لخلق بيئة أيرس للصف بأكمله.

• إبَق ضمن 1-1.5 م من الطالب لتعزيز القرائن الّسمعيّة والبرصيّة.

• تفاعل برسعة عاديّة، دون املبالغة يف كلامت أو تعبريات الوجه.

• إذا بدا الطالب غري مؤكّد، كّرر صياغة ما هو مطلوب بطريقة أخرى.

• استخدم جمل وأسئلة مفتوحة )تجّنب نعم أو ال( إلمتام تبادل الحوار.

• خذ وقتاً مستقطعاً لتشجيع إجابات الطالب ومنحه الوقت لتشكيل اإلجابة.

• أرش للشخص املتكلّم بحيث ميكن للطالب العثور عى املصدر برسعة.

• كّرر سؤال املتكلّم قبل اإلجابة حتى يتسّنى للطالب فهم الّسياق.

• قّدم إرشادات مصّورة أو مكتوبة بحيث ميكن للطالب فهم األوامر.

• اعِط للطالب جميع املعلومات قبل أن يبدأ واجبه )ال تقم بإضافة تعليق(.

• قّدم ملّخص أو جمل توضيحيّة لعروض الوسائط املتعّددة.

• ضع الكرايس يف شكل نصف دائرة وفواصل منخفضة حتى يكون للطالب مجال رؤيا واضحة. 

• تجّنب التمركز أمام األضواء أو الّنوافذ واألبواب املفتوحة ملنع الوهج.

• الحد من الضوضاء الخلفيّة عن طريق إغالق األبواب وإطفاء األجهزة غري املستخدمة.

• كن عى وعي أّن مستويات الصوت يف املناطق ذات الّسقوف العالية أو مناطق واسعة ميكن أن تتداخل مع اإلستامع.

• استكشاف إمكانية تقديم الّدعم من خالل التقنيّات املختلفة للصفوف والعمل يف املنزل.

• واجه الطالب لتحّدد اسرتاتيجيّات مفيدة ألفراد لديهم تفضيالت وهكذا يكون للطالب فرصة ليحّل مشاكله ومساعدة نفسه.
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التّواصل بوضوح مع األطفال الذين يعانون من فقدان الّسمع:

نصائح للمنزل واملدرسة

نصائح للبيت

• تحديــد ســبل ملســاعدة األطفــال لليشــعروا بأنّهــم ناجحــون يف التّواصــل وهــذا مهــّم جــداً بالّنســبة لهــم ليصبحــوا أكــر ثقــة 

ــة. وليســتخدموا اللّغ

• إذا كان األطفال يتحّدثون باستخدام اإلشارة، والرموز أو باستخدام نهج موّحد من املمكن أن يكون التّواصل صعب.

• خذوا بعن اإلعتبار استخدام بعض من هذه الّنصائح لتعزيز التّفاعالت األرسيّة.

أفكار للبيت

• إبَق عى مسافة 1- 1.5 مرت لزيادة اإلشارات الّسمعيّة والبرصيّة لطفلك.

• تكلّم، وغّني واقرأ لطفلك لتبادل الحوار عى مدار اليوم.

• انتبه ملا يهتّم به طفلك حتى تتمّكنان من اللّعب معاً والتحّدث عن ما تقومان به.

• إذا كان طفلك يستخدم معيّنة سمعيّة أو زراعة قوقعة، إجعله يرتديها خالل ساعات اإلستيقاظ.

• عندما يكون الطفل مستيقظاً، ضعه يف موقع قريب من وجهك لينظر إىل الخارج ليسمع ويرى أفضل.

• إنخفض ملستوى عيني طفلك ليكون صوتك ووجهك أكر وضوحاً.

• استخدم تعابري الوجه النموذجيّة لتوضيح ما تعنيه )مثل مفاجأة(

• اضف إمياءات طبيعيّة لتوضيح قصدك )عى سبيل املثال، تعال هنا(

• احصــل عــى انتبــاه طفلــك قبــل التفاعــل بحيــث يتــّم توصيــل الرســالة بالكامــل )عــى ســبيل املثــال، نــادي عــى اســمه، وضــع 

نفســك مجــال الرؤيــا، ســلّم باليــد(

• تحّدث بعيداً عن غّسالة الّصحون، آلة القهوة، ومكيّف الهواء، وغريها للحد والتقليل من الضوضاء.

• أغلق النوافذ للحد من الضوضاء الخارجيّة )خصوصاً يف الّسيارة، وحيث يكون هناك رياح(.

• تجّنب املكاملات الهاتفيّة عندما يكون الّصوت ضعيفاً وليس هناك  وضوح يف اإلتّصال.

• استخدم الشكل الدائري لألثاث البيتي لتحسن التفاعل ضمن مجموعة.

• احصل عى منبّهات الحريق ومنبّهات مع ضوء أو اهتزاز الستقالل وسالمة الطفل.

• تضّمن التلفاز والفيديو و اإلنرتنت جمل توضيحيّة حتى قبل أن يتمّكن طفلك من القراءة. 

• قــارن نفســك مــع آبــاء آخريــن ألطفــال يعانــون مــن فقــدان الّســمع وقابــل أشــخاص  يعــاين أطفالهــم مــن الّصمــم أو ضعــف 

يف الّســمع، ميكــن تبــادل أمثلــة عمليّــة لتجــارب إيجابيّــة.
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ماذا أتوقّع أن يحدث بعد لحظة التشغيل؟

أعيدوا ما قمتم إىل اآلن...

• يجــب  تكــرار مــا حــدث عندمــا تلّقــى طفلــك زراعــة القوقعــة ألّول مــرة. إذا اختــر طفلــك اللّعبــة الصوتيّــة وإذا كان هنــاك 

اتّصــال ســمعي للصــوت، ســيدخل طفلــك باتّصــال مــع األصــوات الجديــدة التــي يســمعها مــع عمليّــة زراعــة القوقعــة. لذلــك 

فــإّن الوقــت مــا قبــل الزراعــة مهــّم جــداً.

عد إىل اللّعب الصويت والغناء...

• الرجــوع إىل اللّعــب الّصــويت والغنــاء. اللّهــو مــع األصــوات املختلفــة. البقــرة تقــول  "مــووووو"، القطــة تقــول "مــووووووو". 

طــرّي الطائــرات أثنــاء ترديــد "فــريررررررررر". فّكــر بأغــاين األطفــال البســيطة وغّنوهــا كّل يــوم.

ساعد طفلك عى الفهم ...

• طفلــك عــى إدراك وفهــم األصــوات البيئيّــة مثــل الهاتــف، وفــرن امليكرويــف، واملفاتيــح، والســيّارات والقطــارات. اســأل صديــق 

ليطــرق عــى البــاب أو يقــرع الجــرس وأنــت تقــول "إســمع، هــذا جــرس. لــرى مــن عــى البــاب." إســتمعوا معــاً لصــوت الغّســالة 

وبعــد ذلــك انظــروا للمالبــس يف الداخــل. ســاعد طفلــك ليفهــم أّن األصــوات لهــا معنــى.

اجذب انتباهه 

• اجــذب انتباهــه عــى األصــوات أيضــاً. "الجــد يدعــوك. اســمع". ينبغــي أن يبــدأ بالــرّد عــى األصــوات برسعــة، تكلّــم، تكلّــم، 

ــه حــن  ــا!" أرش إلي ــت لوق ــا، أن ــت؟ لوق ــن أن ــه. "م ــا تتحــّدث إلي ــم اســمه. إســتخدم اســمه عندم ــم! وســاعده أيضــاً لفه تكلّ

ــا األم" تشــري إىل نفســها.  ــا؟ أن تتحــّدث. "مــن أن

كن صبوراً واستمر بالكالم 

ــاك وقفــة، يف حــن  ــد يكــون هن ــّم ق ــة. ث ــري مــن اإلســتجابات لألصــوات واألصــوات البيئيّ ــك الكث ــد يظهــر طفل ــة ق • يف البداي

ــوراً  ــن صب ــة. ك ــت واملامرس ــب الوق ــم يتطلّ ــة اإلســتامع والفه ــم كيفيّ ــة. تعلُّ ــة القوقع ــتخدام زراع ــدرة الس ــّور الق ــه يط دماغ

ــكالم. واســتمّر بال



إذا كنت تعرف لغة اإلشارة ، استخدمها اآلن!

• يف الوقــت الــذي يكــون طفلــك معصــوب الــرأس، قــد ال يكــون قــادراً عــى ارتــداء الّســامعة يف األذن الغــري مزروعــة. وإذا حصــل 

عــى زراعــة قوقعــة يف األذنــن، ال يســتطيع أن يســمع قبــل أن يتــّم تشــغيل الجهــاز. ولكــن ال يــزال بإمكانــك التّواصــل معــه. ألّن 

التّفاعــل اإلجتامعــي رضوري للتّواصــل، ميكنــك تشــجيع التّواصــل البــرصي واإلبتســامة وكذلــك التأشــري واســتخدام اإلميــاءات. إذا 

كنــت تعــرف لغــة اإلشــارة، اســتخدمها اآلن!

إنزل ملستوى طفلك وغّذي لغته...

• إنــزل ملســتوى طفلــك وغــذي لغتــه: "هــل تريــد مــاء؟ حســناً، مامــا ســتعطيك قليــالً مــن امليــاه ". إن مل يكــن يســمع صوتــك، 

قــف واذهــب إليــه. دعــه يــرى الّســاندويش واســأله اذا كان مســتعداً لتنــاول طعــام الغــداء. القرائــن البرصيـّـة مهّمــة اآلن، لذلــك 

عليــك أن تعطــي طفلــك كّل الفــرص لربــط مــا يــراه مــع مــا تقولــه لــه. وانتبــه لسلســلة التحــّوالت يف محادثاتكــم.

تكلّم بالقرب من امليكرفون...

• إذا كان طفلــك يتلّقــى زراعــة قوقعــة، ميكنــه ارتــداء ســاّمعته يف األذن الغــري مــزروع بهــا بانتظــار التحفيــز األويل. مــع ســاّمعة 

واحــدة، لــن يكــون طفلــك قــادراً عــى تحديــد إتّجــاه الّصــوت ألّن جميــع األصــوات يتــّم ســامعها يف الجانــب حيــث الّســامعة. 

لــن يســمع بشــكٍل جيّــد يف الضوضــاء، مثــالً يف الســيّارة أو عندمــا يكــون التلفــاز شــغاالً. وبصفــة عاّمــة، قــد يكــون انخفــض فهمــه 

للّصــوت. عندمــا تســتطيع، تحــّدث عــى مقربــة مــن امليكروفــون واســتخدم أيضــا تقنيّــات برصيـّـة.

أصغي لرّدات فعله

• ســيقوم فريــق زراعــة القوقعــة بــرح عمليّــة التّشــغيل األوليّــة. بعــض األطفــال ال يتفاعلــون، يف حــن بعضهــم يبتســمون أو 

يشــعرون بالخــوف. بالطبــع ال تريــد أن يخــاف طفلــك مــن األصــوات التــي يســمعها، ولكــن رّدة فعلــه تشــري أنـّـه يســمع وهــذا 

مهــم.

ــع أن يكــون أكــر راحــة  • إذا كان طفلــك ســيحصل عــى زراعــة قوقعــة ثانيــة بعــد بضعــة أشــهر مــن األوىل، ميكنــك أن تتوقّ

ــه ســيحتاج بعــض الوقــت ليعتــاد عــى الّســمع بالزراعــة الجديــدة. خــالل جلســة الرمجــة، وعــى الرغــم مــن أنّ

ماذا عيّل أن أعمل يف الفرتة بن العمليّة الجراحيّة وتشغيل الجهاز؟

ماذا أتوقّع أن يحدث خالل لحظة التشغيل؟
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3 - نصا�

تختلــف املتطلّبــات ليكــون الفــرد مؤّهــالً لزراعــة القوقعــة مــن بلــد آلخــر ومــن مركــز زراعــة قوقعــة آلخــر. تبعــاً للظــروف، فــإّن 

طفــالً مــن ســتّة إىل اثنــي عــر شــهراً مــن العمــر ميكــن أن يحصــل عــى زراعــة القوقعــة بعــد اســتخدام املعيّنــات الّســمعيّة 

ببضــع أســابيع أو أشــهر. الكثــري مــن مراكــز زراعــة القوقعــة يعتــرون درجــة فقــدان الّســمع مــن حيــث القــدرة عــى ســامع 

وفهــم الــكالم أكــر مــن اإلجابــة عــى مســتويات محــّددة مــن الديســيبل )NDT فهــم الــكالم وادراكــه هــام شــيئان مختلفــان(. 

ــي مــا يُطلــب منــه. إذا كان طفلكــم ال يســتجيب  ميكنكــم ســؤال أخّصــايئ الّســمعيّات مــا هــي املعايــري، وإذا كان طفلكــم يلبّ

لألصــوات البيئيّــة مــع املعيّنــات الّســمعيّة، ميكنكــم اإلتّصــال مبركــز زراعــة القوقعــة للحديــث عــن حاجاتــه الّســمعيّة.

• التحــّدث قريبــاً مــن ميكروفــون معيّنتــه الّســمعيّة عندمــا تنظــرون يف كتــاب مــا معــاً، أو خــالل اللّعــب عــى األرضيّــة بألعابــه 

ــة، خــذ دقيقــة لإلنحنــاء بالقــرب مــن معيّنــة طفلــك  املفّضلــة، أو عندمــا تحضنــه أو عندمــا تتمتّعــون ببعــض األنشــطة العائليّ

الّســمعيّة عندمــا تتحــّدث.

ــك  ــع طفل ــال. ض ــاين األطف ــنِّ أغ ــراش. غ ــاب إىل الف ــد الذه ــاء عن ــاب. الغن ــع األلع ــاء جم ــاء أثن ــاء! غن ــاء، الغن ــاء، الغن • الغن

ــد مــاّم يســمع، لكــن ميكنــه أن يشــعر باإليقــاع قليــالً. ســيكون  بحضنــك  ومرجحــه عــى إيقــاع األغنيــة . قــد تكــون غــري متأكّ

ــة. ــة اللّفظي ــة مهــارات اللّغ ــداً جــداً يف تنمي هــذا مفي

• إلعــب مــع الصــوت! إســتخدام صوتــك بطريقــة مرحــة. قــل "فــوق، فــوق، فــوق، تحــت، تحــت"  أثنــاء رفــع الطفــل وضعــه 

عــى كــريس أو قــل "مرحبــاً" عنــد دخولــك املنــزل.

ــم. اللّغــة هــي جــزء مــن كّل يشء تفعلــه،  ــة ملســاعدته عــى التعلّ • زّود طفلــك بالكثــري مــن خــرات اللّعــب، والقــراءة اليوميّ

ــم كلــامت جديــدة، وأفــكار ومهــارات إذا مــألَت يومــه وســوف يفهــم طفلــك ويتعلّ

بالعديد من املحادثات واألنشطة. ميكنه أن يتعلّم الكثري من التحفيز اللطيف الذي توفّره األرسة هذه الفرتة. 

هــل تريــد أن يســتفيد طفلــك مــن زراعــة القوقعــة منــذ لحظــة التشــغيل؟ 

إذاً يجــب أن يكــون مســتعداً. حتــى عندمــا تكــون غــري متأكّــد ماّم يســمعه 

مــع املعيّنــات الّســمعيّة، ال يــزال هنــاك الكثــري مــاّم ميكنــك القيــام بــه.

ماذا ميكنني أن أفعل قبل أن يتلّقى طفيل عمليّة الزرع؟
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بعــد تشــغيل زراعــة القوقعــة، ال يســتطيع دمــاغ الطفــل أن يفهــم عــى الفــور الكثــري مــن األصــوات الجديــدة. يســتطيع معالــج 

الّنطــق أن يســاعد طفلــك عــى تعلـّـم اإلســتجابة عــى األصــوات ويســاعدك يف تطــّور مهاراتــه الّســمعيّة. غالبــاً مــا يعتقــد اآلبــاء 

ــة معزولــة ومــن  أّن املزيــد مــن جلســات العــالج تــرّسع يف تحســن الّســمع البنهــم. ومــع ذلــك، فــإّن عــالج الّنطــق هــو عمليّ

الــروري اإلســتمرار بهــا يف املنــزل. 

قــد يســتفيد طفلــك مــن معالــج نطــق متخّصــص للعمــل مــع األطفــال الذيــن لديهــم زراعــة قوقعــة. اذا مل يكــن هنــاك أحــد 

متــاح، فيمكــن البحــث عــن شــخص معنــي بفقــدان الّســمع، مــع خــرة عمــل مــع األطفــال، ومســتعد ليتــّم توجيهــه مــن قبــل 

غــريه مــن املتخّصصــن والعمــل جنبــاً إىل جنــب مــع الوالديــن. أطلــب مســاعدة مــن فريــق زراعــة القوقعــة لتحديــد معالــج 

 / )AVT( أو خبــرياً يف العــالج الّســمعي اللّفظــي ،)SLP( الّنطــق. قــّرر مــا إذا كنــت تريــد خبــرياً يف اضطرابــات اللّغــة والــكالم

ــارك مــع مــن  ــاء اآلخريــن إخب ــة. اطلــب مــن اآلب متخّصــص يف الّســمع والــكالم )LSLS(. اطلــب الخدمــة مــن املدرســة املحليّ

ــة. عملــوا بصــورة مرضيّ

ميكــن أن يكــون لطفلــك مواعيــد مــع أخّصــايئ الّســمعيّات، أخّصــايئ الّنطــق، معلّمــة الّروضــة أو متخّصــص يف التدّخــل املبكــر 

ــادل اإلســرتاتيجيّات  ــن تب ــة. يســتطيع املختّص ــه الفرديّ ــرتح الحتياجات ــة آخــر مق ــزّود خدم ــن أي م ــال، فضــالً ع ــب أطف وطبي

والتقاريــر مــع بعضهــم البعــض ومــع األرَُس. ميكنــك تطبيــق املعلومــات مــن مقّدمــي الخدمــات حــول الحيــاة اليوميّــة لطفلــك، 

والجمــع بــن نصائحهــم  يف الروتــن الطبيعــي. ميكنــك اإلشــارة وتنســيق الخدمــات للرّتكيــز عــى التطــّور العــام لطفلــك، وليــس 

ــة. فقــط يف بعــض مهاراتــه الفرديّ

ــامع  ــى س ــل ع ــدرة الطف ــة وق ــة القوقع ــول زراع ــكم ح ــتعلموا بأنفس ــة. إس ــن ويف العمليّ ــا واملتخّصص ــة يف التكنولوجي الثق

ــار  ــوا اختي ــة لطفلكــم. حاول ــة املحكيّ ــمع واللّغ ــة الّس ــن ومعالجــن يســتطيعون اإلرشاف عــى عمليّ ــاروا معلّم األصــوات. إخت

املتخّصصــن املســتعّدين للعمــل معكــم ومــع غريهــم مــن املتخّصصــن. كونــوا عــى علــم بــأّن العمليــة ســوف تســتغرق وقتــاً 

طويــالً، وثقــوا أنّكــم ســوف تقومــون بتطويــر مهــارات طفلكــم وأنـّـه ســوف يقبــل طــرق جديــدة للفهــم. ثقــوا يف القــرارات التــي 

ــة هــو أملكــم أّن طفلكــم ســيتطّور بنجــاح. ســوف تتّخذهــا عائلتكــم. وثقــوا مــن أّن الــيء األكــر أهميّ

هنــاك العديــد مــن العوامــل املشــرتكة يف تطويــر الــكالم لزراعــة القوقعــة. إذا كان الطفــل لديــه وعــي  صــويت وقليــالً مــن اللّغــة، 

ــة الفهــم وإنتــاج الــكالم أرسع مــن طفــل آخــر ال ميلــك هــذه املهــارات. إّن الطفــل الــذي يحصــل عــى  ميكــن أن تكــون عمليّ

زراعــة قوقعــة خــالل ســنته األوىل مــن العمــر ميكــن أن يطــّور اللّغــة املحكيّــة بوتــرية مختلفــة عــن طفــل ذو ســّت ســنوات مــن 

ــة. ثــّم أن  العمــر. ميكنــك أن تتحــّدث عــن املهــارات الّســمعيّة لطفلــك مــع الشــخص الــذي يعتنــي بــه ليعــرف قدراتــه الحاليّ

تســتفرس عــن مراحــل الّســمع والــكالم والّنمــّو وتحديــد مــا يحتــاج طفلــك للتقــّدم.

ما مدى الرّسعة التي يتحّدث بها األطفال؟

هل سيحتاج ابننا لعالج النطق؟

كيف ميكننا العثور عى أخّصايئ الّنطق املناسب؟

هل سيحتاج ابننا إىل خدمات خاصة بعد حصوله عى زراعة القوقعة؟

ما هو اليء األكر أهميّة؟
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إذا كان الطفــل يســتطيع أن يســمع قليــالً مــن الــكالم مــع معيّنــة ســمعيّة، فــإّن الجمــع بــن زراعــة القوقعــة واملعيّنــة الّســمعيّة 

ــّم توثيــق  ــات الّســمعيّة وزراعــة القوقعــة ومل يت ــاك توافــق يف اآلراء بشــأن اســتخدام املعيّن ــداً. ليــس هن ميكــن أن يكــون مفي

هــذه الفائــدة عــن طريــق البحــث. )NDT معلومــات قدميــة، عــى األقــل ظهــرت املنفعــة عنــد البالغــن(. ومــع ذلــك، فقــد ذكــر 

العديــد مــن األطفــال والكبــار أّن معيّناتهــم الّســمعيّة توفـّـر الّصــوت بشــكل تــرّددات متلــك عمقــاً وصوتــاً أكــر، يف حــن زراعــة 

ــاً بشــكل أكــر.  القوقعــة لديهــم توفّــر ســمعاً أفضــل عــى الــرتّددات العاليــة وأكــر وضوحــاً. يبــدو أّن الّنتيجــة هــي صوتــاً غنيّ

ميكنــك التحــّدث إىل أخّصــايئ الّســمعيّات عــاّم يســتطيع طفلــك ســامعه مــن أصــوات وكالم بواســطة املعيّنــات الّســمعيّة. رمّبــا 

ميكنــك التحــّدث عــن الفوائــد املحتملــة التــي تجعــل طفلــك يســتخدم زراعــة القوقعــة عــى جانــب واملعيّنــة الّســمعيّة عــى 

اآلخــر )وتســّمى الجانــب املقابــل، NDT(، ومتــى يكــون مــن األفضــل إدخــال هــذا التغيــري.

ــاً كبســاطة رشاء الجهــاز. يف كثــري مــن األحيــان يكــون لــألرسة آمــاالً  ــة متواصلــة وليســت حــالً فوريّ زراعــة القوقعــة هــي عمليّ

كبــرية للحصــول عــى كالم واضــح ورسيــع، ولكــن بشــكل عــام تبــدأ العمليّــة بالوعــي الصــويت والّســمع وفهــم الكلــامت وبعــد 

ذلــك بــدء إنتــاج الكلــامت.

ــد يســتغرق بضعــة أشــهر ألّن  ــم اإلســتامع. هــذا ق ــه أن يتعلّ ــل الزراعــة، يجــب علي إذا مل يكــن الطفــل يســمع أي صــوت قب

ــاً مــا تكــون خفيفــة وميكــن زيادتهــا عندمــا يشــعر الطفــل براحــة. إذا طــّور طفلــك مهــارات  ــة غالب األصــوات املحفــزة األوليّ

اإلســتامع قبــل تلقــي زراعــة القوقعــة، فمــن املمكــن أن يســتجيب لألصــوات برسعــة بعــد تشــغيل الجهــاز. ميكنــك اكتشــاف 

خــرات ســمعيّة جديــدة هاّمــة لإلســتامع لتكــون عمليّــة اكتشــاف البنــك. ميكنــك توثيــق مــا يســتجيب لــه والحديــث عــن ذلــك 

مــع فريــق زراعــة القوقعــة.

الــكالم الــذي نســمعه مــن خــالل زراعــة القوقعــة ليــس هــو نفســه الــكالم الــذي يدركــه الشــخص الــذي يســمع. هنــاك ســجالت 

تحــاول إظهــار كيــف ميكــن أن تُســمع األصــوات مــن خــالل زراعــة القوقعــة، ولكــن قــد يســمع طفلــك بطريقــة أخــرى. ســيدرك 

دمــاغ طفلــك تفســري األصــوات مــن خــالل زراعــة القوقعــة الخاّصــة بــه، ولكــن الطريقــة التــي يســمع هــو بهــا والتــي تســمع 

أنــت بهــا تختلــف. الدمــاغ يســمع األصــوات ويتــم تحويــل هــذه األصــوات لســمع طبيعــي لــدى الطفــل. لــن تعــرف كيــف 

يفهــم طفلــك األصــوات، ولكــن مــن املمكــن مراقبــة مــا يســمع. ميكنــك البــدء باســتخدام اختبــار "لينــغ" ســتّة أصــوات معــه بعــد 

تفعيــل زراعــة قوقعتــه لتوثيــق مــا يســمعه عــى مســافات مختلفــة.

كيف ميكننا معرفة ما إذا كان طفلنا يحتاج الستخدام زراعة القوقعة يف أذن واحدة أو بحاجة ملعيّنة سمعيّة يف األخرى؟

ماذا تتوقّع عندما يتّم تشغيل زراعة القوقعة؟

ما مقدار الرّسعة التي يستجيب بها األطفال لألصوات مع زراعة القوقعة؟

هل يدرك طفلنا الكالم كام نفعل؟
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ميكــن لزراعــة القوقعــة املزدوجــة )زراعــة قوقعــة يف جّهتــن( توفــري وعــي صــويت يف كاِل الجانبــن، وفهــم أفضــل للــكالم يف حــاالت 

وجــود ضجيــج يف الخلفيّــة. جــودة الــكالم يف زراعــة القوقعــة قــد تتحّســن عنــد اإلســتامع مــن الجهتــن، ولكــن الّنتائــج فرديّــة 

وغــري مضمونــة. زراعــة قوقعــة متزامنــة يعنــي تلقــي زراعــة قوقعــة ثنائيّــة يف نفــس الوقــت. زراعــة قوقعــة متسلســلة يعنــي 

الحصــول عــى زراعــة قوقعــة ثانيــة بعــد األوىل. ميكنكــم التحــّدث مــع اآلبــاء اآلخريــن الذيــن خضــع أطفالهــم لعمليّــة زراعــة 

قوقعــة ثنائيّــة )يف وقــت واحــد أو متسلســلة( واإللتقــاء مــع البالغــن الذيــن يســتخدمون زراعــة قوقعــة. 

ــة )يف وقــت واحــد أو متسلســلة( واإللتقــاء مــع البالغــن الذيــن  ــة زراعــة قوقعــة ثنائيّ اآلخريــن الذيــن خضــع اطفالهــم لعمليّ

ــن  ــت الزراعت ــد إذا كان ــة لتحدي ــة القوقع ــق زراع ــع فري ــا م ــات تلّقيتموه ــن معلوم ــوا ع ــة. تحّدث ــة قوقع ــتخدمون زراع يس

للقوقعــة هــي املناســبة لطفلكــم.

هل زراعة القوقعة يف جهتن أفضل من واحدة؟ 



إّن املطلــوب مــن املرّشــح لــزرع قوقعــة يختلــف باختــالف البلــدان ونظــم مراكــز زراعــة القوقعــة. تبعــاً للظــروف، فــإّن الطفــل 

مــن ســتّة إىل اثنــي عــر شــهراً مــن العمــر يســتطيع الحصــول عــى زراعــة القوقعــة بعــد اســتخدام املعيّنــات الّســمعيّة لبضعــة 

أســابيع أو أشــهر. إّن الكثــري مــن مراكــز زراعــة القوقعــة يعتــرون درجــة فقــدان الّســمع مــن حيــث القــدرة عــى ســامع وفهــم 

الــكالم أكــر مــن األجوبــة عــى مســتويات محــّددة مــن الديســيبل )NDT إّن إدراك الصــوت والقــدرة عــى فهمــه هــام شــيئان 

مختلفــان(. ميكــن أن تســأل أخّصــايئ الّســمعيّات مــا هــي املعايــري، وإذا كان طفلــك يلبّــي املتطلّبــات. إذا كان طفلــك ال يســتجيب 

لألصــوات البيئيّــة مــع املعيّنــات الّســمعيّة، ميكنــك التّواصــل مــع مركــز لزراعــة القوقعــة للحديــث عــن حاجاتــه الّســمعيّة.

يــويص املتخّصصيــن بحصــول األطفــال عــى زرع القوقعــة مبجــرّد أن يقــرروا أنّهــم مرّشــحن لذلــك ويجــب أن ال ينتظــر اآلبــاء 

تغــرّي التكنولوجيــا. األطفــال الذيــن حصلــوا عــى زراعــة القوقعــة يف ســنوات التســعينات يبــدو أنّهــم يســتفيدون بقــدر اســتفادة 

األطفــال الذيــن يتلّقــون زراعــة القوقعــة اليــوم. ليــس مــن الــروري اإلنتظــار حتــى تتوفـّـر تقنيّــة جديــدة للجــزء الداخــيل مــن 

ــايئ الّســمعيّات لألطفــال. إذا حصــل  ــات الّســمعيّة ومســاعدة أخّص ــدأ مــع املعيّن ــك يب ــد مــن أّن طفل الجهــاز. ميكنــك أن تتأكّ

صغــريك عــى زراعــة القوقعــة، ميكنــك البقــاء عــى اتّصــال مــع مركــز زراعــة قوقعــة للحصــول عــى أي تحســينات تكنولوجيّــة 

خارجيّــة عندمــا تتوفّــر.  )NDT  رضوريّــة وفقــاً لتقديــر أخّصــايئ الّســمعيّات(

إذا كان الطفــل لديــه فقــط اإلعتــالل العصبــي الّســمعي، ســوف يســتفيد بالقــدر نفســه مثــل أّي طفــل آخــر مرشــح لزراعــة 

القوقعــة. إذا كان لــدى الطفــل احتياجــات أخــرى، يجــب تقديــر، بعنايــة، جميــع العوامــل لتحديــد مــا ســيفيده أكــر. عندمــا 

تفّكــر بزراعــة القوقعــة، يجــب مراقبــة ردود فعــل الطفــل تجــاه األصــوات وإبــالغ املتخّصصــن بشــكل مســتمر. كيــف يســتجيب 

ــّو  ــراه يف من ــاّم ت ــي يســمعها باســتمرار؟ تحــدث ع ــا هــي األصــوات الت ــة؟ م ــف يســتجيب عــى كلم ــة؟ كي لألصــوات الصاخب

مهاراتــه الّســمعيّة.

ــت  ــا إذا كان ــب الجــراح م ــم الطبي ــة. يقيّ ــج تربويّ ــج أو برام ــل وبرنام ــة، تأهي ــة جراحيّ ــم، عمليّ ــة تقيي ــة القوقع تشــمل زراع

ــم أخّصــايئ الّســمعيّات مســتويات الّســمع مــع وبــدون املعيّنــات الّســمعيّة.  ــة تســتوعب األقطــاب. يقيّ ــة األذن الداخليّ هيكليّ

ث بهــا مــن خــالل زراعــة القوقعــة. ميكــن ملوظفــي  يقيّــم معالــج الّنطــق مــا إذا مــن املمكــن أن يحــدث تحّســن باللّغــة املتحــدَّ

ــة، حيــث يوجــد تأمــن  ــة )NDT هــذا الجانــب هــو جــزء مــن الثقافــة األمريكيّ رشكــة التّأمــن التحــدث عــن الجوانــب املاليّ

صّحــي( ومستشــار ميكــن أن يقيـّـم قــدرة طفلــك عــى اإلســتفادة مــن زراعــة القوقعــة وتوقّعاتــك. يف البدايــة تحتــاج ملعلومــات 

مــن العديــد مــن املتخّصصــن لتحديــد مــا إذا كان هنــاك فائــدة مــن زراعــة القوقعــة. ثــّم عليــك التّواصــل مــع مركــز زراعــة 

ــة اتّخــاذ القــرار. القوقعــة للقيــام بالتقييــامت. ستشــارك يف هــذه التقييــامت ألنّــك جــزء مــن عمليّ

هل ميكن عمل زراعة القوقعة لطفل حديث الوالدة أو لطفل ما قبل املدرسة؟

هل يجب علينا اإلنتظار حتى يتّم الحصول عى مزيد من التكنولوجيا الحديثة؟

هل سيستفيد طفلنا إذا كان يعاين من اعتالل العصب الّسمعي، وكيف ميكننا تقييم تقّدمه؟

من سيكون مشاركاً قبل الّزرع؟

2 - أسئلة
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الكشف:

ــدي اهتاممــاً أو رّدة فعــل عــى  ــاك وعــي أكــر لألصــوات. يســتطيع الطفــل أن يب املســتوى األّول لإلســتامع هــو أن يكــون هن

كميّــة متزايــدة مــن األصــوات. ميكــن للوالديــن لفــت انتباهــه إىل األصــوات املختلفــة ومحاولــة معرفــة إتّجــاه األصــوات لتحفيــز 

أكــر "لإلكتشــاف".

التّمييز:

املســتوى التّــايل مــن منــّو الّســمع هــو عندمــا يتــّم مالحظــة الفــروق بــن األصــوات. ميكــن للطفــل اآلن قــول "م  م  م  م" بعــد 

أن يقــول شــخص "يوممــم". مــا زال ال يفهــم معنــى الّصــوت، ولكنــه قــادر عــى "التمييــز" بــن األصــوات.

التّحديد:

يتكــّون التّحديــد يف ربــط يشء مــا مــع األصــوات. مــن املحتمــل أن ينظــر الطفــل نحــو البــاب عندمــا يقــرع أحدهــم عــى البــاب. 

رمّبــا مــا زال ال يعــرف أّن الّصــوت يشــري إىل أن جــّده هــو مــن يف البــاب، ولكــن يســتطيع أن "يحــّدد" مصــدر الصــوت.

الفهم:

فهــم مــا يتــّم ســامعه هــو مهــارة أكــر تعقيــداً تتطــّور بعــد اكتشــاف ومتييــز وتحديــد الهويــة. يف هــذا الوقــت يظهــر الطفــل أنـّـه 

يعــرف معنــى بعــض الكلــامت واألصــوات. يبحــث عــن الحــذاء عندمــا يتــّم ســؤاله ويحــاول ارتــداءه، هــو "فهــم" مــا قيــل لــه!

التكلّم

تشمل التوقّعات األولية للطفل مع زراعة القوقعة املزيد من اإلهتامم، واإلستامع والتّواصل.

ــة  ــرات اليوميّ ــن الخ ــري م ــع الكث ــهر. م ــابيع وأش ــهم يف أس ــن قياس ــة ميك ــة القوقع ــع زراع ــره م ــل أو عم ــمع للطف ــّن الّس س

والخدمــات الخاّصــة والّدعــم الّدائــم، الهــدف مــن ذلــك هــو أن تتزامــن قــدرات الطفــل الّســمعيّة  مــع عمــره الزمنــي مــع مــرور 

الوقــت. مــع مجموعــة الــكالم والّســمع، ميكــن للوالديــن توجيــه األطفــال مــن خــالل تجربــة منهجيّــة وناجحــة، أوالً وقبــل كّل 

ــدء  ــد ب ــدة، وهــي أّول خطــوة ممتعــة عن ــارة معّق ــم أن يكــون  "ســامع" هــي مه ــري. التعلّ ــّم يف التعب يشء باإلســتامع ومــن ث

اســتخدام زراعــة القوقعــة! ثــم تــأيت الكلمــة!

نصائح

بعض اإلقرتاحات املناسبة لألطفال الرّضع واألطفال يف سّن ما قبل املدرسة

• اللّعــب معــاً والتحــّدث أثنــاء اللّعــب. اســتخدام الكلــامت، واســتخدام أصــوات ترتبــط مــع الحــركات واخــرتاع 

ــوات لأللعاب. أص

• اإلستمتاع باألغاين، والقوايف، وجعل الجمل معروفة. تحفيز الطفل عى املشاركة.

• قراءة الكتب. تغيري نرة الصوت و استخدام مستويات مختلفة من األصوات وأمثلة صوتيّة. 

• التحّدث عاّم يقوم به طفلكم. إذا كان ينظر إليكم صفوا ما تقومون به.

• اإلستامع والتحرّك حسب املوسيقى. استخدام ألعاب تصدر أصواتاً : تشغيلها وإيقافها.

• اإلشارة إىل األصوات التي تحدث يف الداخل والخارج وخاّصة األشياء التي تروق للطفل.

• أخذ قسط من الراحة قبل إتاحة الوقت للطفل للتفكري ثم الرد عى األصوات والكلامت.

3



لقوقعــة ا عــة  را ز حــول  ت  معلومــا

1
2
3

املراحل

األسئلة

الّنصائح

مــن  العديــد  عــادًة  العائــالت  لــدى 

 )IC( ــة ــة القوقع ــاوف حــول زراع املخ

لطفلهــم. اآلبــاء ليســوا متأكديــن متــى 

ســيتمّكن  ومتــى  الّتغيــريات  ســريون 

الطفــل مــن التكلّــم ولكــن لهــم دور يف 

مســاعدة الطفــل عــى تطويــر سلســلة 

زاد  كلــام  الســمعيّة.  املهــارات  مــن 

ــام  ــم، كل ــتامع والفه ــن اإلس ــل م الطف

زادت قدراتــه الكالميّــة.

التوقّعات األوليّة لطفل لديه 

زرع قوقعة األذن 

الرمجة 

1 - املراحل 

األصــوات التــي تنتقــل عــن طريــق زراعــة القوقعــة ليســت هــي نفســها التــي تســمع مــن خــالل املعيّنــات الّســمعيّة. دمــاغ الطفــل 

أن يجــب أن يعتــاد عــى التعــرّف عــى هــذه األحاســيس الجديــدة كصــوت.

بعــد عمليّــة زراعــة القوقعــة هنــاك العديــد مــن املواعيــد للمراقبــة أو القيــام بالرمجــة. عندمــا يتــّم تشــغيل زراعــة القوقعــة للمــرة 

األوىل قــد ال يــوايل الطفــل إهتاممــاً لألصــوات، وغالبــاً مــا يقلــق اآلبــاء ويعتقــدون أّن زراعــة القوقعــة غــري ناجحــة.

ــة أو قــد ال توجــد. ومبجــرّد إنتهــاء  ــه يف البدايــة ســتكون رّدة الفعــل قليل ــاً واألرسة يجــب أن تعــرف أنّ فهــم الّســمع يســتغرق وقت

ــمعيّات كل 3-4 أشــهر. ــايئ الّس ــون ألخّص ــال يذهب ــة األطف ــإّن غالبيّ ــة، ف الرمجــة  األوليّ

ــى  ــالت واملعلمــن واملعالجــن يســتطيعون أن يســاعدوا ع ــل. العائ ــات الطف ــات إلجاب ــمعيّات توقّع ــايئ الّس ــرتح أخّص ــن أن يق ميك

ــات. ــة الطفــل عــى هــذه التوقّع ــة إجاب ــق املالحظــات حــول كيفيّ توثي

اإلستامع
ــاع نفــس خطــوات  يكتشــف الطفــل مــع زراعــة القوقعــة ويســتخدم الّصــوت بإتّب

منــّو الّســمع لــدى طفــل طبيعــي الّســمع. خــالل األشــهر الثالثــة األوىل بعــد تشــغيل 

زراعــة القوقعــة، ميكــن للوالديــن مراقبــة ردود الفعــل العفويـّـة للطفــل عنــد ســامع 

بعــض األصــوات. ومــع الوقــت يبــدأ الطفــل بالبحــث عــن الصــوت عندمــا ينظــر 

باتّجــاه مــا يســمع. فالطفــل يفهــم مــن خــالل اإلســتامع لحــوار الوالديــن والغنــاء 

واإلشــارة لألصــوات. حــامس األرسة لألصــوات  ميكــن أن يشــّجع الطفــل أن يكــون واع 

وأن يتأثــر بالعديــد مــن األصــوات املحيطــة بــه.

مراحل التطور هي:

• الكشف

• التمييز

• تحديد الهوية

• الفهم
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