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  ات واعيةاختياراذ تّخا
 Aussie Deaf Kids :المصدر

 
. خالل حياة أبنائھماألنواع  مختلفيواجه اآلباء واألمھات قرارات من 

وكأب أو أم لطفل يعاني من فقدان السمع، قد تخص ھذه القرارات 

ال تعرف معظم األسر سوى القليل عن إذ  –ات جديدة عليك اختيار

وكثيراً ما يغشى . بفقدان السمعطفالھا أحد أالصمم حين يتم تشخيص 

ات الصائبة الضغط العصبي أو تضارب ختياراذ االّتخد المرء من اتأكّ 

ويمكن أن يكون . واألقارب واألصدقاء ّيينوجھات نظر االختصاص

ات ارختياذ االّتخكيف يمكنك ا. لطبيعة المعّقدة للكثير من المسائلل نظراً قدر المعلومات التي تتلقاھا غامراً 

  الصائبة؟

 

  الواعي؟ ختياراال ّيةما أھم
 صمّ ل األفالط اكثيراً ما يشعر والد. صمّ ة بالنسبة لألسر ذات الطفل األمھمّ الواعي مسألة االختيار إن مسألة 

ات مختلفة لو تم تزويدھما بجميع المعلومات ذات الصلة عن الخيارات اختيار نذاّتخيسأنھما ربما كانا 

الماضي، ربما كانت المعلومات التي يتلقاھا اآلباء واألمھات تعتمد على مكان إقامتھم أو في . المتاحة لھما

  .ما كان يظن موفر خدمتھم أنه األفضل

 

 توعيةيجب أن يتم . اذ القرارّتخا ّيةعلى جانب أساسي من عمل" الواعي ختياراال"تؤّكد كل من الكلمتين 

فقد ال . اختياراتيحتاج اآلباء واألمھات كذلك إلى .  يكفي، ولكن ھذا الاآلباء واألمھات بشأن خياراتھم

  .ولكن يجب أن تعرفھا حتي يمكنك موازنة خياراتك ،تكون االختيارات دائماً متاحة في منطقتك أو واليتك

 

 إال أن وضع ھذا. على سبيل المثال، تتبع معظم برامج فحص السمع لحديثي الوالدة مبدأ االختيار الواعي

إيماناً راسخاً بآراء معينة  ّيينفقد يؤمن بعض االحتراف. ع التطبيق قد ال يتحول دائماً إلى حقيقةضمو المبدأ

ويمكن أن يضع التمويل المحدود وانخفاض عدد العاملين ونقص المھارات . كليكون األفضل لطفقد ّما ع

في إخبار الوالَدين  ّيينقد تتسبب كل ھذه العوامل في تردد االحتراف. موفري الخدمة تحت ضغط شديد

 .يةواع اتاذ اختيارّتخمما يمكنه تقويض قدرتھما على ا ،ابخياراتھم

 نعم
 ال
 ربما
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  فھم االختيار الواعي
ذون بأنفسھم القرارات المتعلقة ّتخإن الھدف من االختيار الواعي ھو التأكد من أن جميع اآلباء واألمھات ي

 ،فكل أسرة تختلف عن األخرى. ممكنة بالرعاية التي تناسب احتياجات أطفالھم وأسرھم بأفضل صورة

  .ذھا رغبات ومعتقدات وقيم أسرتكّتخويجب أن تعكس االختيارات التي ت

   

الذي  يبينك وبين االحترافالقائمة العالقة ن إإذ . ذ ھذه القرارات وحدكّتخال يعني أن عليك أن تلكن ذلك 

خبراء في مجال فقدان  ّيونفاالحتراف. ينيرَ ة ويجب أن ُينظر إليھا كشراكة بين خبمھمّ بطفلك عالقة  ييعتن

ويتمّثل دور االحترافي في مساعدتك في التفكير خالل . خبير فيما يتعلق بطفلك واحتياجاتهالالسمع وأنت 

  .وتقييم خياراتك ّيةاذ القرار والتركيز على المسائل األساسّتخا ّيةعمل

  

  تلقي التوعية
توجد سبل كثيرة يمكنك . قي معلومات موثوق فيھاتل فمن الضرورياختياراً واعياً  ذّتخإن كنت تريد أن ت

  :بھا العثور على المعلومات التي تحتاجھا

 

 وموفري الخدمة ّيينالمناقشة وجھاً لوجه مع االحتراف •

 المعلومات المكتوبة •

 ث إلى آباء وأمھات آخرين لديھم أطفال صمّ التحدّ  •

 التحّدث إلى راشدين صمّ  •

 ومجموعات اإلنترنت ّيةإللكترونونات االمواقع والمدّ  •

 .مناقشة خياراتك مع األھل واألصدقاء •

 

من  اً ن ھناك عددأإال . يجب أن تكون موضع ثقة وحديثة ومرتكزة على أبحاث جّيدةفأينما تجد المعلومات، 

اعتالل العصب  ناتج عنالاالضطراب الطيفي ومثل فقدان السمع األحادي الجانب (مناحي فقدان السمع 

ً . بحاث مستمرةاألحيث ال تزال ) عيالسم وقد ال تتمكن دائماً من  ،قد ال تكون األبحاث حاسمة دائما

 .الحصول على إجابات محددة

  

قد ال ترتكز المعلومات التي تحصل عليھا من آباء وأمھات األطفال الصّم اآلخرين على األبحاث، وإنما 

تأثير اختيار ما على طفلك  ّيةرات قّيمة عن كيفزودك بتبصّ يويمكن لھذا أن ". الُمعاشةالتجارب "على 
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تصطبغ برؤى الناصح وتجاربه، فال تعتمد إذن على ھذه  دولكن تذكر أن ھذه المعلومات ق. وأسرتك

الذين يعتنون  ّيينبل قارن تجاربه ومعلوماته بمصادر أخرى والتمس رأي االحتراف ،المعلومات وحدھا

  .بطفلك

 

وال . معلومات وما يعنيه كل خيار بالنسبة لطفلك وألسرتك اآلن وفي المستقبليجب أن تتأكد أنك تفھم ال

وناقش المعلومات مع . حين يستخدم أحد كلمة ال تفھمھا، اطلب منه تفسير معناھا. ج من طرح األسئلةتتحرّ 

  .ج من قول ما تظنه وما تعرفهال تتحرّ . اختصاصي محل ثقة واطرح أسئلة
 
 

 الخياراتمقارنة 
 الخيارات؟ما ھي  •

 ماذا سيحدث إن لم أفعل شيئاً؟ •

 ما الفوائد والمخاطر المحتملة لكل خيار؟ •

 كيف سيؤثر ھذا القرار على طفلي؟ •

 ؟سيؤثر ھذا القرار على أسرتيكيف  •

 اذ ھذا القرار؟ّتخكم لدي من الوقت ال •

 ؟قرارياذ ّتخھل لدي ما يكفي من المعلومات ال •
 
 
 اذ القرارت أمر صعبّتخا

 ّيينإن االحتراف. اذ القرارات وقد يغري المرء أحياناً التفكير في أن االحترافي أكثر درايةّتخائماً ال دال يسھُ 

خبراء في مجالھم وأحياناً ما يقتنعون بشدة بخيار ما أكثر من قناعتھم 

ً ويمكن أحياناً أن يكون ھذا محيّ . بآخر ولكنك تعرف طفلك . راً وصعبا

. ن يكون االختيار لك وحدكويجب أ. وظروفك أكثر من أي شخص

وإن كنت بحاجة لمزيد من الوقت أو  ،ثق في حدسك كوالد

 .ويدعموك في ھذا ّيونيجب أن يساعدك االحتراف ،المعلومات

 

. يمكنك أن تغير رأيك رغم زيادة صعوبة تغيير بعض القرارتلذا . رارت ليست محفورة في الصخرإن الق
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وال تلم نفسك إن . صغر طفلك قد ال تناسبه في مرحلة الحقة من العمرارت التي كانت تعّد صائبة في قرفال

يمكن . وربما تود اعتبار خيار آخر اآلن. ذت أفضل قرار ممكن في ذلك الحينّتخفقد ا. لم يفلح قرار سابق

ن اذ قرارات جيدة للمرحلة التالية مّتختقييم خياراتك ودعمك وإرشادك أثناء ا إعادةلالحترافي مساعدتك في 

 .حياة طفلك

 
 اذ القرارات بالنسبة ألسر المھاجرينّتخا

فقد ال تتاح المعلومات التي . ب القرار الواعي على أسر المھاجرين في أستراليا بصورة خاصةيصعُ 

ويجب أن تتأكد من فھمك لخياراتك وأنك قد تلقيت المعلومات والدعم المطلوب . ّيةتاجھا بلغتك األصلحت

ت باحتياجات طفلك وتعكس ثقافة أسرتك ومعتقداتھا ايجب أن تفي ھذه القرار. ائبةاذ القرارات الصّتخال

ً لاط. وقيمھا ا ّيينإن لم يكن ھذا متاحاً فاطلب من احتراف. واطلب معلومات بلغتك األولى. ب مترجماً شفھيا

 .مساعدتك في العثور على المعلومات بلغة أو ببنية تفھمھا

 
 فّعاالً كن صاحب قرار 

بطرح األسئلة وإعطاء آرائھم  –اذ القرار ّتخا ّيةة في عملفّعالاء واألمھات الذين يشاركون بصورة اآلبإن 

 .ذون قرارات أفضلّتخي –بير عّما يقلقھم عوالت

 

. بالتماس المعلومات عن خياراتك من مجموعة متنوعة من المصادر فّعاالً يمكنك أن تصبح صاحب قرار 

يتردد بعض . اطرح ھذه األسئلة وانتظر لھا إجابات. لى موفر خدمتكقم بتحضير أسئلتك قبل الذھاب إ

 جھالء أو أن ُيفھم تساؤلھم كتحدٍ فھم يقلقون من أن يظھروا بمظھر ال. اآلباء واألمھات في طرح األسئلة

ً تذّكر أنه ال يوجد ما يُ . لسلطة االحترافي ك طفلك ومن قدرتلكن واثقاً في معرفتك كوالد . عّد سؤاالً سخيفا

 .اذ القرارّتخا ّيةفي عمل فّعالعلى أداء دور 

 
 ً  ما يجب أن تفعله إن لم يكن اختيارك متاحا

كل  ّيونلكي تتم توعية اآلباء واألمھات بصورة كاملة بشأن اختياراتھم وخياراتھم، يجب أن يناقش االحتراف

ي أو يمنع المعلومات أو نتقيال يليق باالحترافي أن . ألسرتك بسھولةمنھا االختيارات، حتى غير المتاحة 

 .ت تناسب الخيارات المتاحة بصورة مريحةااذ قرارّتخيدفعك برفق ال

 

 ً ً  الواقع ھو أن االختيار أو الخيار الذي تقرر أنه األفضل لك قد ال يكون دائما ھناك عدد من األمور . متاحا



 5

 :ي يمكنك فعلھا في مثل ھذا الموقفالت

 .ترى ما إن كان يمكن توفير اختيارك ا لكيّييناطلب الدعم من احتراف •

ً وسط يمكنك أن تضع في االعتبار حالً  •  .تشعر بأنه مقبول ا

 .اذ خطوة كبرى واالنتقال إلى منطقة حيث تتوفر الخدمة التي تريدھاّتخيمكنك أن تفكر في ا •

في فقد تم إنشاء الكثير من خدمات األطفال الصّم . يمكنك أن تحاول كسب التأييد إلحداث تغيير •

تقديم ھذه لموفري الخدمة والحكومات  ناشدواأستراليا ألن اآلباء واألمھات عرفوا بشأنھا ثم 

يمكنك أن . والجھدوھذا ليس بالدرب الممھد ويمكنه أن يستنفد الكثير من الوقت . الخدمات ألطفالھم

يتم توفيرھا في  ة لكيتفكر في االلتقاء بآباء وأمھات آخرين يريدون خدمة مماثلة وأن تقيموا الحجّ 

 .منطقتكم
 
 

 ...ذ قراراً اسأل نفسكّتخقبل أن ت
 ھل تم إخباري بكل الخيارات، وليس فقط المتاح منھا بسھولة في منطقتي؟ •

 الذين يعتنون بطفلي؟ ّيينھل تم إخباري بمميزات وعيوب كل الخيارات، وليس فقط آراء االحتراف •

صرحاء وصادقين بشأن  االحترافيونھل كان فإن كانت بعض الخيارات ليست متاحة في منطقتي،  •

 ووضعوا في االعتبار ما قد يمكننا فعله حيال األمر؟ ذلكأسباب 

 فرصة الحديث إلى مصادر نصح ودعم مستقلة؟ھل تم منحي  •

ما أوجه الدعم األخرى المتاحة لمساعدتي في فھم المعلومات بصورة كاملة ومناقشتھا وتحديد  •

 االختيارات ألسرتي؟

 

Helping you choose: Making Informed Choices for You and your Child2: درصالم

 
 

 باختصار
ت ومعتقدات وقيم أسرتك حين تكون لديك معلومات ُيعتمد ذ قرارات واعية تعكس احتياجاّتخيمكنك أن ت

رشاد غير ويمكن الحصول على ھذه من مصادر معلومات محل ثقة ومن الدعم واإل. عليھا عن كل خياراتك

 .الذين يعتنون بطفلك ّيينالمتحيزين من االحتراف
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