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کودکان کم شنوا: مراکز و خدمات در استرالیا
بخشی تهرانبخشی اعصاب اطفال / دانشگاه علوم بهزیستی و تواندکترگیتامولّلی / استادیار مرکز توان

چکیده:
ذراندن دوره تکمیلی برنامه مامان غازه (برنامه فرانک در ایران) و اخذ مجوز رسمی آن  به مرکز تارالی در ملبورن استرالیا سـفر  پاییز سال گذشته جهت گ

آن شـرکت  کردم. تارالی و کیفیت خدمات موجود در آن براي کودکان کم شنوا به گونه اي مرا مسحور خود کرد که به لطف خدا در همه دیگر برنامه هاي 
ایطی بـراي  م و به همه مراکز موجود آن سر زدم. با توجه به کیفیت باالي خدمات موجود در استرالیا براي کودکان کم شنوا و با آرزوي ایجاد چنین شـر نمود

ربـوط بـه   همه کودکان کم شنوا، گزارش سفر خود را براي اطالع همه عالقمندان تدوین کردم. این گزارش در دو قسمت تهیه شـده اسـت کـه بخـش ا ول م    
خدمات مداخله زودهنگام  براي کودکان کم شنوا و قسمت دوم مربوط به مدارس است.

آسیب دیده شنوایی ، مداخله زودهنگامهاي کلیدي :واژه

شنوا در استرالیا:کمکودکانکلی به خدمات بهنگاهی
استرالیا یکی از پیشـروترین کشـورها در زمینـه خـدمات     

ــوا ــی و ت ــهنتشخیص ــی ب ــاالنبخش ــان و بزرگس ــمکودک -ک
شنواست. نخستین کاشت حلـزون در کشـور اسـترالیا انجـام     

هـاي سـاخت   شد و اکنون نیـز برخـی از بزرگتـرین شـرکت    
بخشی شنوایی در این کشور قرار تجهیزات تشخیصی و توان

هــاي اســترالیا و مراکــز پژوهشــی آن بســیار دارنــد. دانشــگاه
هـاي ارائـه   از بهتـرین مـدل  پیشرفته انـد و ایـن کشـور یکـی    

خدمات به افراد کم شنوا در جهان است. 
ــالگري   ــد، غرب همــه کودکــان در نخســتین روزهــاي تول

در مـاه اول  شـوند. در صـورت داشـتن مشـکل،     شنوایی مـی 
هــاي کننــد و وارد برنامـه تجهیـزات شـنوایی را دریافــت مـی   

هـا  ها با محوریت خـانواده شوند. برنامهمداخله زودهنگام می
ها والدین در کنار کارشناسـان  شود و در همه برنامهانجام می

کنند. پـس از گذرانـدن چنـد    و همراه هم با کودك کار می
سالی در مرکـز مداخلـه زودهنگـام، کودکـان وارد مدرسـه      

شوند و ورود آنـان بـه مدرسـه نیـز بـا کمـک و حمایـت        می
که نتوانند از سـمعک گیرد. همه کودکانیمرکز صورت می

ــد و واجــد  ــت  اســتفاده الزم را ببرن ــرایط اســتفاده از کاش ش
حلزون باشند، بدون استثنا با هزینه دولتی مورد عمل کاشـت  

گیرند. حلزون قرار می
هــاي کودکــان  هــا و کاشــت حلزونــی  همــه ســمعک 

سـالگی، از بهتـرین نـوع و بـا هزینـه      26استرالیایی از تولد تا 
سـالگی نیـز هزینـه    60دولتی و کامال رایگان اسـت. پـس از   

هـاي  تجهیزات شنوایی بـا مراکـز دولتـی اسـت. همـه برنامـه      
شود.اي کامال رایگان و با هزینه دولتی انجام میمداخله

شـنوا در اسـترالیا   مراکز ارائه خدمات به کودکان کـم 
فرست ویس 

همه خدمات الزم به کودك کم شـنوا/ ناشـنوا از طریـق    
فرسـت ویــس  بــه  گیــرد.مرکـز فرســت ویـس صــورت مـی   

گردد که هـدف  اي از مراکز و موسسات اطالق میمجموعه
بخشی در جهت بهبود زبان اصلی آنها تدارك خدمات توان

کشـور  گفتاري و شـنیداري کودکـان کـم شـنوا/ ناشـنوا در     
استرالیاســت. مراکــز مربوطــه بــه بــیش از هــزار کــودك در  

ین گروه کنند که بزرگتررسانی میاسترالیا و نیوزلند خدمت
کودکان کم شنوا/ ناشنوایی است که در کل جهان از مرکـز  

کنند. خدمات دریافت می
پنج مرکز تحت نظر فرست ویس عبارتند از: مرکز کورا 

درجنوب استرالیا، مرکز بشـنو و بگـو در کوئینزلنـد    1بارکلی
در ایالت ویکتوریا، مرکـز شـنوایی و   3، مرکز تارالی 2استرالیا

در نیوسـاوت  5غـرب اسـترالیا، مرکـز شـپرد    در 4گفتارتلتون
در 6»خانـه شـنوایی  «ویلز و مرکز استرالیا، فرسـت ویـس بـا    

نیوزلند نیز در ارتباط نزدیک است. این مراکز کار تشخیص 

1-Cora Barclay: www.corabarclay.com.au
2-Hear and Say: www.hearandsay.com.au
3-Taralye: www.taralye.vic.edu.au
4-Telethon Speech & Hearing: www.tsh.org.au
5- The Shepherd Centre: www.shepherdcentre.org.au
6- The Hearing House: www.hearinghouse.co.nz
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بخشی کودکان کم شنوا/ ناشنوادر کشـور اسـترالیا را   و توان
آنهـا  تیم تخصصیاز بدو تولد تا پنج سالگی برعهده دارند و

شــفاهی، -شناســان، مربیــان روش شــنیداري شــنواییشــامل 
گفتاردرمــانگران، متخصصــان خــانواده درمــانی، مشــاوره و  

انـد. همـه ایـن مراکـز در     کارشناسان کودکان پیش دبسـتانی 
ــگاهی و   ــز پژوهشـــی و دانشـ ــا مراکـ ــاط تنگاتنـــگ بـ ارتبـ

باشند.هاي مجري عمل کاشت حلزون میبیمارستان
رســانی بــه بخشــی از هریــک از مراکــز، مســئول خــدمت

کشور است. بنابراین همه امکانات تخصصی در هر ایالـت و  
شـود و بـه ایـن ترتیـب     هر بخش در یک مرکز متمرکـز مـی  

رسد واز پراکنده شدن امکانات و کیفیت به باالترین حد می
شود. این سیاست در همه خـدمات  ها جلوگیري میتخصص

ــی    ــم م ــه چش ــز ب ــترالیا نی ــر در اس ــک دیگ ــورد: ی ــز خ مرک
بیمارستانی مجري کاشت حلزون در هر ایالـت، یـک مرکـز    

بخشی و مداخله زودهنگـام در هـر   توانتخصصی تشخیص،
ایالت و ... برنامـه راهبـردي فرسـت ویـس بـراي رسـیدن بـه        
هدف نهایی ارتقا خدمات بـه کودکـان کـم شـنوا/ ناشـنوا و      

هاي آنان است.  خانواده

کودکان کم شنواي مرکز فرست ویس:
کودکان کم شنواي فرسـت ویـس از تجهیـزات کمـک     

کننـد. امـا در کـل بیشـتر آنـان      شنوایی متفاوتی اسـتفاده مـی  
سمعک استفاده می کنند. پانزده درصد کودکان کم شنواي 

هـایی بـه غیـر از کـم     ثبت نام شده در فرست ویس معلولیت
شنوایی نیز دارنـد. یـازده درصـد کودکـان کـم شـنوا، زبـان        

درصـد آنـان بـه سـه زبـان      19لیسـی نیسـت و   شـان انگ اصلی
هــاي کودکــان غیــر از تــرین زبــانکننــد. مهــمصــحبت مــی

هـاي ایرانـی   انگلیسی، عربی، ویتنامی و چینی است (خانواده
هم در فرست ویس حضوردارند). نود درصد کودکـان کـم   

-هـاي فرسـت ویـس در پـنج    شنواي شرکت کننده در برنامه
ودکان شـنواي همسـال خـود    سالگی زبان و گفتاري مانند ک
رونـد. ده درصـد کودکـان بـه     دارند و به مدارس عـادي مـی  

هاي دیگر به مـدارس اسـتثنایی (ویـژه)    دلیل وجود معلولیت
روند.می

اهداف اصلی فرست ویس:
فتار ایده آل مورد نیاز است، دسترسی کامل داشته باشند.هاي آنان در استرالیا و نیوزلند به همه آنچه که براي دستیابی به زبان و گهمه کودکان کم شنوا و خانواده

هاي مبتنی بر شواهد در کشور و ارتباط و گفتگو با اجتماع ناشنوایان در کشورپژوهش

تشخیص زودهنگام کم شنوایی-6
دسترسی به کمک افزارهاي شنوایی(سمعک،کاشت حلزون و....)-5
آموزش به خانواده ها و ارائه خدمات حمایتی  -4
فرستادن کودك کم شنوا به مدارس تلفیقی-3
هاي مبتنی برشواهددرمان-2
هـاي  هاي ساکن در مناطق روستایی، دور افتاده و خـانواده ها، خانوادهکه همه کودکان به خدمات دسترسی دارند (به ویژه افراد از دیگر ملیتاطمینان از این-1

کم درآمد و محروم) 

حمایت دولت از شش اصل کلیدي

ارتقا آگاهی و دانش متخصصان
ارتقا درك عمومی جامعه
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: مرکز ارائه خدمات مداخلـه زودهنگـام   1مرکز تارالی
به کودکان کم شنوا

در استرالیا، هر ایالت یک مرکـز ارائـه خـدمات مداخلـه     
شـنوا  کـم کودکانهاي شفاهی برايزودهنگام دارد که برنامه

بینـد. تـارالی مرکـز ارائـه     ان تـدارك مـی  هـاي آنـ  و خانواده
ایالت ویکتوریـا  خدمات زودهنگام در ایالت ویکتوریاست.

شرقی استرالیا قراردارد و دومین ایالـت پرجمعیـت   در جنوب
میلیـون جمعیـت را در خـود جـا     6استرالیاست که درحدود 

-تـرین مراکـز برنامـه   داده است. مرکز تارالی از شناخته شده
یداري در جهان است که هـدف آن ایجـاد   شن-هاي شفاهی

اي است.الگویی براي همه دیگر مراکز مداخله

گوش بده، بیاموز و حرف بزنمرکز تارالی:
هـاي آرام و سرسـبز شـهر    مرکز تارالی در یکی از محلـه 

آرام قـرار دارد. حیـاط بـزرگ و سرسـبز     ملبورن، در خیابانی
دهـد. ایـن   مـی یآرامـش خاصـ  به هر فرد تـازه وارد  تارالی، 

هـا در آن  خـانواده تـا حیاط سرسبز با این هدف ایجـاد شـده   
خانـه  ،اي از حیـاط . در گوشـه بیابنداحساس تعلق و آرامش 

هـاي داراي کـودك   کوچکی قرار دارد که گهگاه خـانواده 
کنند تا فرزندشان بتوانند شنوا مدتی را در آن زندگی میکم

هـاي  مومـاً خـانواده  هاي الزم را ببینـد. (ع چند وقتی آموزش
آیند.)هاي دور میمحروم یا مهاجر که از راه

تاریخچه:
متخصصان آموزش ها وگروهی از خانواده1968در سال 

شـنوا ایجـاد   کمکودکانو پرورش کودکان، تشکلی را براي
قرارداشت که متعلـق  3خانم مورداك،در راس آنها2کردند.

اي اسـترالیا بـود و نـوه وي    هبه یکی از ثروتمندترین خانواده
هـا و  شنوا تشخیص داده شده بود. ایـن گـروه از خـانواده   کم

شـنوا بایـد بـه    ن براین باور بودند که کودکـان کـم  متخصصا
هاي آموزشـی همسـان بـا کودکـان شـنوا دسترسـی       موقعیت

1-Taralye
2-Advisory Council for Children with Impaired Hearing
(ACCIH)
3-Murdoch

داشته باشند. تشکل اولیه اي که از ابتدا مرکز تارالی را ایجاد 
در راس هیـات مـدیره مرکـز قـرار     کرد، اکنون نیز کماکـان 

دارد(به جز خانم مورداك که در سال پیش چشـم از جهـان   
دیدگاه اصلی تارالی این است که یکی از مراکز فرو بست).

شنوا باشـد کـه الگـویی    ارائه خدمات شفاهی به کودکان کم
براي دیگر مراکز مجري در سراسر جهان قرار گیرد. اهداف 

ها، که همراه و همگام با خانوادهاستایناصلی مرکز تارالی،
هـاي  دیگر متخصصان و کل جامعه، از طریق ارتقـاي برنامـه  

ــه    ــه برنام ــام و ارائ ــخیص زودهنگ ــوین مداخلــه   تش ــاي ن ه
هاي حمـایتی، بسـتر را بـراي بـه     زودهنگام، پژوهش و برنامه

هاي اجتماعی، آموزشی ها و تواناییحداکثر رساندن مهارت
شنوا مهیا کند.و زبانی کودکان کم

هاي مرکز تارالی :برنامه
تشـخیص زودهنگـام   -الفهاي تارالی عبارتند از:برنامه

شنوایی (کلینیک شنوایی شناسی و گوش و حلق و بینی) کم
خردسـاالن و  برنامه ویـژه  -برنامه مداخله زود هنگام  ج-ب

ــتانی د  ــیش دبس ــان پ ــه-کودک ــژه  برنام ــاي از راه دور (وی ه
اي نقاط دورافتاده و محروم )هخانواده

تشخیص زودهنگام کم شنوایی :–الف 
ترین مراکز جهت انجام مرکز تارالی یکی از شناخته شده

هـاي تشخیصـی و غربـالگري شـنوایی در ایالـت      همه آزمون
ویکتوریا است که هدف آن تشخیص کم شنوایی بالفاصـله  

آزمـون 5500پس از تولد کودك اسـت و سـالیانه بـیش از    
مشاوره گوش و حلـق و بینـی را بـراي    700شناسی و شنوایی

دهد. میکودکان از بدو تولد تا هیجده ساله انجام

برنامه مداخله زودهنگام : -ب
شنوا بتوانند به همه تـوان بـالقوه   که کودکان کمبراي این
هاي مداخله زودهنگام دارند و نیاز به برنامه،یابندخود دست

با کودك دیگر دارد. یاي متفاوتهر کودکی نیازه
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: هاي مداخله زودهنگام در تارالیبرنامه
 تشخیص زودهنگام کم شنوایی
 استفاده بهینه از تجهیزات کم شنوایی
هاي شفاهی زبانی و گفتاريمهارت
  هـاي  مشارکت با خانواده در برنامه ها با توجه بـه تفـاوت

هاي آنان خانوادگی و فرهنگی و انتخاب
هـاي اولیـه   هایی براي بهبود مهارتراهم کردن موقعیتف

ادبی، خواندن و نوشتن 
هاي کودکان هاي یادگیري و آموزشانجام تمامی برنامه

کم شنوا در کنار و همراه با کودکان شنوا.  
هـایی تـدارك   هـا، برنامـه  مرکز تارالی همراه بـا خـانواده  

شـنوا و  دیده است که بتوان بـه نیازهـاي همـه کودکـان کـم      
هایشان ، صرفنظر از محل زنـدگی (شـهر، روسـتا یـا     خانواده

هـاي مرکـز   مناطق بسیار دورافتـاده ) پاسـخگو باشـد. برنامـه    
شامل این موارد هستند: جلسات انفرادي کارشـناس مداخلـه   

هاي ارتبـاطی کـودك   زودهنگام با خانواده، ارزیابی مهارت
-کـودك بـه  شنوایی طور سالیانه، بررسی تجهیزات کمکهب

هاي داراي کـودك کـم   طور مرتب، ارتباط با دیگر خانواده
هاي ویژه)، مالقـات بـا خـانواده جهـت     شنوا (از طریق برنامه

ارائه خـدمات حمـایتی بـه کـودك در مراکـز محلـی ویـژه        
هـا و مراکـز شـنوایی،    کودکان، ارتباط و مشـاوره بـا انجمـن   

ــ  ه کاشــت حلــزون و ...، فــراهم کــردن دسترســی خــانواده ب
ــه ــژه کودکــان،  کتابخان هــاي تخصصــی و غیرتخصصــی وی

هاي کوچک ) براي کودك هاي ویژه گروهی (گروهبرنامه
شود:و خانواده که در زیر آورده می

هاي ویژه براي کودك و خانواده :برنامه
در مرکـز تـارالی   هاي حمایتی بـراي والـدین :  برنامه

ی براي والـدین  رسانهاي حمایتی و اطالعتعداد زیادي برنامه
شود. به عنوان مثـال بعـداز ظهـري بـا     ها برگزار میو خانواده

هـا، برنامـه سـالیانه    دردانـه 2هـاي ، عصرانه اي بـا مامـان  1باباها
زندگی پس از تارالی (برنامه آموزشی) که در آن کودکانی 
1- a dad's night
2- a pamper night for mums

انـد، تجربیــات خـود را بــا   کـه پـیش از ایــن در تـارالی بــوده   
گذارند. لی در میان میهاي فعکودکان و خانواده

:3ها)برنامه براي والدین تازه وارد( شکوفه
رسانی براي والـدینی  گروهی حمایتی و اطالعیک برنامه

اند. داده شدهشنواییکمتشخیصتازگیبهکه شیرخوارانشان
بـه درخواسـت برنامـه    2009این برنامه گروهـی در جـوالي   

دوین شـد و بـه اجـرا    ت4غربالگري شنوایی نوزادان ویکتوریا
هـاي  مالقات دیگر خانوادهدرآمد. اهداف برنامه عبارتند از:

گذاشتن تجربیات با یکدیگر،میاندرشنوا،کمکودكداراي
بازي کودکان با یکدیگر 

ها: سواالت مهمی کـه در برنامـه مطـرح    برنامه شکوفه
شود:  می

شنود؟هاي مرا میآیا کودکم صحبت
 کاشـت حلـزون او درسـت کـار     /کاز کجا بدانم سـمع

کند؟می
کار کنم تا بتوانم دستگاه کمـک شـنوایی او را بیشـتر    چه

روشن نگذارم؟
آیا کودکم صداي خودش را می شنود؟
کار کنم که دستگاه کمک شنوایی کودکم نیفتد؟چه
طور باید با کودکم صحبت کنم؟هچ
کودکم کی شروع به صحبت خواهد کرد؟
 خوابیدن هم باید سمعک بزند؟  آیا کودکم موقع

هاي بازي :گروه
کودکان ووالدینبرايرسانیاطالعوحمایتیبرنامهیک

هـا کـه در آن خـانواده بـا     شنوا و خواهران و بـرادران آن کم
کننـد، تجربیاتشـان را بـا هـم در میـان     یکدیگر مالقـات مـی  

هـاي  گـروه آموزنـد. مـی رامـوثر هايراهیکدیگرازودننهمی
هـاي بسـیار مـوثر در مرکـز تـارالی      ویژه بازي یکی از برنامه

شود والدین و کودکـان، آنجـا را از خـود    است که سبب می
3- Sprouts
4- Victorian Infant Hearing Screening Program (VIHSP)
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هـا  بدانند و احساس تعلق خاطر کنند.در این برنامـه، خـانواده  
بـا وصمیمانهبسیارمحیطیدرخودشنوايکمفرزندانباهمراه

-کـم فرزنـدان وهـا دهخـانوا دیگـر بـا مالقاتامکانآرامش،
هاي بسیاري بـراي کودکـان   کنند. بازيشنوایشان را پیدا می

شود که برخی در داخل اتاق و برخی در فضاي بـاز  ارائه می
بیرون اسـت. بخشـی از برنامـه بـه موسـیقی اختصـاص دارد.       

کننـد و همـه   هـا را بـه یکـدیگر معرفـی مـی     مربیان، خـانواده 
دهنـد. خـواهران و   ان قرار میوسایل مورد نیاز را در اختیارش

توانند در جلسه حضور پیـدا  شنوا هم میبرادران کودك کم
شـود و  کنند. غالباً یک سخنران مهمان در جلسه حاضـر مـی  

-هـا صـحبت مـی   در مورد موضوعات خاصی براي خـانواده 
کنند. 

هاي ویژه بازي :اهداف گروه
د:نشـو هاي بازي ایـن اهـداف دنبـال مـی    گروهدر

شــنوا بــا یکــدیگر، در میــان ات والــدین کودکــان کــممالقــ
هاي جدیـد بـین   گذاشتن تجربیات با یکدیگر، ایجاد دوستی

هـا، یـاد گـرفتن از یکـدیگر، رد و بـدل      کودکان و خـانواده 
هاي زندگی خود با یکدیگر، آگاه شدن از راه کردن داستان

اند. هایی که دیگران براي مشکالت خود یافتهحل

:1هم بپیوندیمبرنامه به 
این برنامه در ابتداي تشخیص کم شنوایی کـودك اجـرا   

شود. در این برنامه والدین با مفاهیم فرزندپروري، تربیت می
-کودکان و گذاشتن حد و حدود، دلبستگی و ... آشـنا مـی  

شوند. برنامـه بسـیار صـمیمی و دوسـتانه اسـت و بـه والـدین        
ر عین حال با کند به پذیرش کودکشان برسند و دکمک می

بسیاري از مفاهیم فرزند پروري آشنا شـوند. برنامـه در یـک    
شود. اجراي برنامـه بـر عهـده دو    اتاق ساده و راحت اجرا می

ــی اســت. یکــی از آن ــد کارشــناس مداخلــه هــا مــیمرب توان
شناس، مددکار اجتمـاعی یـا   زودهنگام و دیگري یک روان

دبستانی باشد. کارشناس پیش

1-Make the Connection

:محتواي برنامه
-ابتدا آهنگی براي معرفی والدین به یکدیگر خوانده می

ــیلم   ــورد گــرفتن ف ــان در م هــاي شــود. ســپس یکــی از مربی
کنـد و والـدین را تشـویق    ویدئویی از فرزندان صـحبت مـی  

ها در مورد خواندن کند فیلمبرداري کنند. سپس براي آنمی
-هاي تصویري جذاب براي کودکان توضـیحاتی مـی  کتاب

ــد و از  ــی ده ــا م ــه آنه ــعرهاي کودکان ــد ش ــه خواه اي را ک
هـاي  انـد بـراي جمـع بخواننـد. لـوح فشـرده آهنـگ       آموخته

اي کـه پـیش از ایـن در اختیـار والـدین      کودکانه بسیار ساده
شـود و بـه آنهـا    گذاشته شـده اسـت، بـراي آنهـا پخـش مـی      

همراه با پخش لـوح فشـرده شـعر بـا     تا شود آموزش داده می
هـاي  شـعر بخواننـد. در مـورد بـازي    کودکان بـازي کننـد و   

شـود. سـپس   ممکن با این شعر براي والدین توضیح داده می
اي کـه در ایـن   شـود. مباحـث عمـده   مبحث اصلی آغاز مـی 

بـین کـودك و   2شود عبارتنـد از: دلبسـتگی  برنامه مطرح می
که بتوانـد احسـاس خـوبی    مادر، کمک به کودك براي این

کمک به کـودك بـراي   ي،داشته باشد. الگوهاي فرزندپرور
درك بهتر و تشویق او براي حرف زدن با والدین، یادگیري 

کمـک بـه   کـودك، هـا بـراي  چگونگی اجراي محـدودیت 
کشف دنیاي پیرامون خود. کودك براي

شودهر یک از این شش مبحث در یک جلسه مطرح می
شناسـی بـراي   تا والدین از همان ابتدا با مفاهیم ضروري روان

زنــدان خــود، تربیــت صــحیح و نیازهــاي روانــی پــرورش فر
طـور کامـل و   که مباحث بـه نوزادشان آشنا شوند. پس از این

با زبان سـاده بـراي والـدین مطـرح شـد بـار دیگـر شـعرهاي         
شود و مادرهـا بـا فرزندانشـان بـازي     دار ساده پخش میبازي

گیـرد و والـدین بـا    کنند. پذیرایی مختصري صورت مـی می
نشـینند.  ی صمیمی و ساده بـه گفتگـو مـی   یکدیگر در محیط

کنند. کودکان هم با یکدیگر بازي می

»3جاي پاي دیگران« برنامه 
شـود تـا   ها فراهم مـی در این برنامه موقعیتی براي خانواده

2- Attachment
3-Foot Steps
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هاي دیگـري را مالقـات کننـد کـه بـیش از ایـن در       خانواده
رنامـه  ها در این باند. خانوادهجایگاه و موقعیت مثل آنها بوده

شوند و تجربیات والدین کودکـان بزرگتـر بـه    با هم آشنا می
شـود.  والدین کودکان تـازه تشـخیص داده شـده منتقـل مـی     

هـایی کـه   اهداف برنامه عبارتند از: مالقات با دیگر خـانواده 
ها، شـنیدن  اند، صحبت تلفنی با خانوادهموقعیتی مشابه داشته

تجربیات مفید دیگران.

:1دك مامان غازهبرنامه والد کو
شنوا و والدین آنهـا کـه   برنامه گروهی براي کودکان کم

هاي گویی براي بهبود مهارتها و قصهدر آن از شعرها، ترانه
هاي برقراري ارتباط و تواناییيفرزندپروري والدین و ارتقا

اهـداف  شـود. هـاي اجتمـاعی کودکـان اسـتفاده مـی     مهارت
بهبـود رشـد زبـانی کـودك،    برنامه مامـان غـازه عبارتنـد از:   

آموزند چگونه کودکانشـان را آرام کننـد و بـه او    میوالدین
آرامش بخشند، بهبود رابطه عاطفی والـدین بـا فرزندانشـان،    

هـایی کـه در هـر جـا و در هـر زمـان قابـل        یادگیري مهارت
هـاي داراي کـودك   استفاده است و مالقات با دیگر خانواده

شیرخوار/ خردسال.

آشپزي کودکان :برنامه 
یک برنامه تلفیقی گروهی با موضوع غذا و آشـپزي. هـر   

شـود. سـپس کودکـان آشـپزي     جلسه با یک قصه آغـاز مـی  
خورنـد.  کنند و مـی کنند و غذاهایشان را با هم تقسیم میمی

همیشه یک خرس اسباب بـازي در جلسـات حضـور دارد و    
کـان  بسیاري از گفتگوها از زبان اوست . همه کارهـاي کود 

هـا قـرار   شود و در اختیار خانوادههایی یادداشت میدر برگه
گیرد. اهداف برنامه آشپزي کودکان عبارتنـد از: تمـرین   می

صــحبت کــردن و گــوش دادن در گــروه همســاالن، تجربــه 
هاي اجتماعی در یک جمع کوچک، تمرین حضـور  مهارت

گـویی گروهـی، گسـترش دادن گنجینـه     در یک جلسه قصه
هاي آشپزي.انجام فعالیتواژگان و 

1-Parent Child Mother Goose Program

گویی):جلسات کتاب خوانی (قصه
گویی که هدف آن ایجاد عشـق و  هاي تلفیقی قصهبرنامه

عالقــه بــه کتــاب و افــزایش دانــش زبــان کودکــان و بهبــود  
هاي خواندن و نوشتن و آشنایی با کتابخانه اسـت. دو  مهارت

شـود کـه یکـی    گویی در تارالی برگـزار مـی  نوع جلسه قصه
ي خود کودکان و دیگري براي والدین آنهاست. اهـداف  برا

آمـوزد  کودك میعبارتند از:هاساله4-6گویی برنامه قصه
طور قصه تعریف کند، گنجینه واژگان کـودك افـزایش   هچ

کند، کودك بـا  یابد، کودك از زبان انتزاعی استفاده میمی
شـود، کودکـان  امانت گـرفتن کتـاب از کتابخانـه آشـنا مـی     

دهنـد و بـا هـم    هاي هم گوش مـی طور گروهی به صحبتهب
برند.ها لذت میکنند و کودکان از خواندن قصهگفتگو می

شـنوا  کـم گویی براي والدین کودکـان اهداف برنامه قصه
گـویی جهـت   هـاي قصـه  نیز شامل این مواردنـد: بـا تکنیـک   

-شـوند و مـی  افزایش گنجینه واژگـان فرزندشـان آشـنا مـی    
گویی بیامیزند تا زبان و تجسم ونه بازي را با قصهآموزند چگ

کودك افزایش یابد.  

-برنامه ویژه گـروه خردسـاالن و کودکـان پـیش    -ج
دبستانی:

هاي ویـژه کودکـان را بـراي    مرکز تارالی طیفی از برنامه
کند که در آن کودکان هاي ساکن در محل ارائه میخانواده

ن خود به بازي و آمـوزش  توانند همراه با همساالشنوا میکم
بپردازند.  

هاي ویژه کودك :آموزش
هـاي آموزشـی   تارالی مانند دیگـر مراکـز مجـري برنامـه    
هـاي مطـابق بـا    دوران کودکی ایالت ویکتوریاست و برنامـه 

هـاي آموزشـی   کنـد. برنامـه  سن و رشد کودك را ارائـه مـی  
2-4شامل دو برنامه گروهی مبتنی بـر بـازي بـراي کودکـان     

-ساله2-3(براي 2هاي آنهاست. برنامه دوگامله و خانوادهسا
ها) غالباً نخستین تجربه گروهی کودکان است که هدف آن 

2- Two steps
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ایجاد اعتماد بـه نفـس کـافی در کودکـان بـراي حضـور در       
هــاي جمــع و گــروه اســت. همچنــین جهــت بهبــود مهــارت 

اجتماعی و آگاهی از قـوانین و مقـررات انضـباطی و تربیتـی     
عبیه شده است . کودکان ت

ها) یـک برنامـه گروهـی    ساله3-4( براي 1برنامه سه گام
هاي دوران کودکی است که کودکان با هدف ارائه آموزش

-هاي بزرگتر در کودکسـتان آمـاده مـی   را براي تجربه گروه
رود. آموزد که چه انتظاراتی از آنها میکند و به آنها می

کودکستان :
ی کودکـان را در محیطـی قــرار   برنامـه کودکسـتان تـارال   

توانند به خوبی آمـوزش ببیننـد و در معـرض    دهد که میمی
هـاي بسـیاري   تحریکات حواس مختلف قرار گیرنـد. برنامـه  

شود کـه  براي کودکان سه و چهار ساله ساکن محل اجرا می
اساس همگی بر بازي است و از بازي براي ارتقـاء یـادگیري   

شود. کودکان استفاده می

هایی بر اساس رشـد کـودك و   مربیان کودکستان، برنامه
هـا عالئـق   کنند در این برنامههاي یادگیري آنها اجرا میمدل

شود تا بتـوان  ها، کامالً در نظر گر فته میکودکان و خانواده
یادگیري کودکـان را بـاال بـرده و یـادگیري بـراي کـودك       

ــادگیري  ــردد و از ی ــاتر گ ــدگی رپرمعن ــا در زن ــرهه اش وزم
استفاده کند.  

برنامه انتقال به مدرسه :
شنوایی است که به زودي به این برنامه براي کودکان کم

1- Three steps

هاي روند. در این برنامه تاکید اصلی روي تواناییمدرسه می
هـاي ادبـی، زبـانی، اجتمـاعی و     خواندن و نوشـتن و توانـایی  

ی هاي استقالل کودك است . برنامـه بـراي کودکـان   مهارت
هـاي اضـافی   در نظر گرفته شده اسـت کـه نیازمنـد حمایـت    

جهت انتقال موفق از کودکسـتان بـه مدرسـه انـد. در جلسـه      
پایانی این برنامه، مربی همراه با کودك و والدین به مدرسـه  

رود و یـک کارگـاه آموزشـی بـراي معلـم و      مورد نظـر مـی  
شود. مسئوالن مدرسه اجرا می

بـراي کودکـان عبـارت    اهداف برنامـه آمـادگی مدرسـه   
شـرکت در  است از: ایجاد احساس مثبت نسبت بـه مدرسـه،  

هاي متعددي براي آشنا شدن با تجربـه مدرسـه رفـتن،    برنامه
اي متناســب بــا نیازهــاي هــاي آموزشــی ویــژههمچنـین بســته 

توانند گیرد که همواره میکودك در اختیار والدین قرار می
ــ   ــرا ب ــب آن ــد و مطال ــه کنن ــه آن مراجع ــز  ب ــد و نی ه کــار بندن

شـنوا، تجهیـزات   هاي خاصی در مورد کـودك کـم  آموزش
شــنوایی او، نیازهــایش و محــیط مــورد نیــازش بــراي اینکــه  
بتوانند به خوبی بشنود، در اختیـار معلـم و مسـئوالن مدرسـه     

گیرد. قرار می

هاي از راه دور :برنامه-د
است که کـار تـدارك  2تارالی بخشی از برنامه ویدکیدز
هـاي سـاکن منـاطق دور    خدمات مورد نیاز را بـراي خـانواده  

دست و محروم ایالت ویکتوریا و تاسمانی را به عهـده دارد.  
ارائه این برنامه به این دلیل است که کشور استرالیا نیـز ماننـد   

-انی بسـیار وسـیع در بخـش   بایران داراي مناطق کویري و بیا
اطراف و در هاي مرکزي خود است و شهرهاي آن بیشتر در

کنار اقیانوس قرار دارند.  
هدف این برنامه این است که خدماتی را براي کودکـان  
با آسیب شنوایی یـا بینـایی در منـاطق دورافتـاده اجـرا کنـد.       

گیـرد.  خدمات مورد نیاز از طریق ویدئو کنفرانس انجام مـی 
شـود.  طور آزمایشی انجـام مـی  به2014این برنامه تا جوالي 

ه این خدمات، مراکز چندي بـا یکـدیگر همکـاري    براي ارائ

2- Vidkids

اهداف برنامه مامان غازه عبارتند از: 
آموزند چگونه میوالدینبهبود رشد زبانی کودك،

کودکانشان را آرام کنند و به او آرامش بخشند، بهبود رابطه 
هایی که در هر عاطفی والدین با فرزندانشان، یادگیري مهارت

زمان قابل استفاده است و مالقات با دیگر جا و در هر
هاي داراي کودك شیرخوار/ خردسالخانواده

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 w
w

w
.e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir 

at
 1

1:
00

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
Ju

ne
 1

4t
h 

20
15



123پیاپی  –1شماره -1393–چهاردهمسال 

56

کنند و خدمات ارائه شده عبارتند از خدمات تشخیصـی،  می
افزارهاي شنوایی/ بینـایی، آمـوزش و   مشاوره، تجویز کمک

دیگر خدمات حمایتی. همه خدمات در منزل افراد محلـی و  
شود. خدمات فـوق  افراد ساکن در مناطق دورافتاده انجام می

هاي شنوایی و/ یـا بینـایی   ساله با آسیب0-18ان براي کودک
شدید است که به دلیل دور بودن از مناطق شـهري دسترسـی   

تخصصی ندارنـد. گـاهی مواقـع آمـوزش، از     کافی به مراکز
اي بـه رایانـه   گیـرد. اگـر خـانواده   طریق اسکایپ صورت می

دسترسی نداشته باشد، کارشناسی در یک مرکز بهداشت یـا  
کنـد و از رایانـه موجـود    دیک آنها را دعوت میدرمانگاه نز

شوند. برنامـه آمـوزش راه   در مرکز جهت ارتباط استفاده می
شود که در آموزانی اجرا میدور گاهی براي برخی از دانش

کننـد و داراي آسـیب   مدارس بسیار دور افتاده تحصـیل مـی  
شنوایی و / یا بینایی هستند. 

الی :دیگر برنامه هاي موجود در تار
هاي ذکر شـده ، یـک سـري    مرکز تارالی عالوه بر برنامه

هاي خود دارد. گرچـه  هاي جذب درآمد جهت هزینهبرنامه
-هاي دولتی تامین میهاي مرکز تارالی از بودجهبیشتر هزینه

) امـا خـود اعضـاي مرکـز همـراه بـا       درصد80شود (بیش از 
هایی در هاي تفریحی و شاد، جشنوالدین با برگزاري برنامه

هاي نمایشی، بازارچـه  هاي خاص، مسابقات و برنامهمناسبت
هاي بسیاري را براي آموزش کودکان کـم  خیریه و ... هزینه

آورند. دست میشنوا به
همچنین تارالی مستقیماً با بسیاري از مراکز دانشگاهی در 

ایـن هاي بسیاري درارتباط نزدیک است و هر ساله پژوهش
هـا  هـا بـه ارتقـاي برنامـه    شود و نتایج پژوهشمرکز انجام می

کند. مربیان مرکز تارالی همچنین در ارتباط بسیار کمک می
5-6باشـند و کودکـان   نزدیک با مدارس عادي و ویـژه مـی  

کننــد و در ســاله خــود را بــراي ورود بــه مدرســه آمــاده مــی
ریـزي آموزشـی بـراي کودکـان بـا معلمـان و مـدیران        برنامه

تباط کامل هستند. مدارس در ار

سخن آخر:
شنواي مرکز تارالی هنگام ورود بـه مدرسـه   کودکان کم

از نظر زبانی و گفتـاري درحـد کودکـان    )سالگی5در سن (
شنوا و گاهی باالتر از آنها هستند. نگاهی عمیق به تجربیـات  
چنــین مراکــزي نشــان دهنــده ایــن حقیقــت اســت کــه اگــر  

اي بهنگـام، سـریع و   هشنوایی و اقدامات مداخلـ تشخیص کم
شـنوا تـوان بـالقوه    گیـرد همـه کودکـان کـم    صحیح صورت

-اکتساب کامل زبان و گفتار و در نتیجه استفاده از آمـوزش 
هاي بعدي در مدرسه، دانشگاه، شغل مناسب و ... را دارند و 

هـاي  با این اقدامات نه تنهـا کـودك و خـانواده بـه موفقیـت     
هاي بعدي بـه آنهـا    ي هزینهیابند و از بسیاربسیاري دست می

شــود بلکــه در واقــع از ورود آنهــا و بــه جامعــه تحمیــل نمــی
صورت یک معلـول در جامعـه بـا تـوان پـایین جلـوگیري      به

شود و هریک از پس زندگی آتی خود مانند همـه دیگـر   می
افراد برخواهند آمد.  

هـاي مرکـز تـارالی بـه چشـم      نکته مهمی کـه در فعالیـت  
ها با هم، عدم دوباره کاري خورد، هماهنگی همه سازمانمی

و تداخل اقدامات باهم و همکاري در حد اجراي کامل همه 
شـود،  وظایفی است که برعهده هریک از مراکز گذاشته می

هـا همزمـان   ریزي براي کودك همه جنبـه همچنین در برنامه
شناسی تنها محدود بـه جلسـات مشـاوره    شود. رواندیده می

شناســی تنهــا تجــویز ســمعک و وصــی نیســت، شــنواییخص
گفتاردرمــانی محــدود بــه جلســه هفتگــی نیســت. بلکــه ایــن 

طور تنگاتنگی با یکـدیگر تعامـل و همفکـري    متخصصان به
اي مناسـب بـراي کودکـان ایجـاد شـود. همـه       دارند تا برنامه

کودکان سمعک،کاشـت حلـزون و/ یـا هـردو را (رایگـان)      
هـاي  ام دارنـد. ارزیـابی  دسـتگاه اف دارند و همه خردسـاالن  

-هاي استاندارد مرتباً صـورت مـی  زبانی و گفتاري با آزمون
ها مبتنـی بـر بـازي و خـانوادگی اسـت.      گیرد و همه آموزش

هیچ آموزش رسمی وجود ندارد.
هـا  به امید روزي که همه کودکان ما از بهتـرین آمـوزش  

باشند تا به توان کامل خود دست یابند.برخوردار
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