تاريخ امليالد:

اسم الطفل:
اسم األ ّم/و ّيل األمر :
اس ُتكمل فحص السمع لطفلك باستخدام استجابة الدماغ السمع ّية أو  االنبعاثات الصوت ّية آل ّياً بتاريخ
تظهر الفحوصات أنّ طفلك

 ت ّم تحديد موعد لطفلك

		األذن اليمنى
 اجتاز االختبار (انظر ظهر الورقة(
 مل يجتز الطفل االختبار ويلزمه فحص آخر
 تعذر استكامل االختبار ،ويلزم مزي ٌد من الفحص

نتائج كشف السمع املبكر

		األذن اليرسى
 اجتاز االختبار (انظر ظهر الورقة(
 مل يجتز الطفل االختبار ويلزمه فحص آخر
 تعذر استكامل االختبار ،ويلزم مزي ٌد من الفحص

يُرجى أخذ هذه البطاقة معك يف مواعيد
اختصايص السمع
طبيب طفلك و
ّ

)التاريخ/الوقت(
)العيادة/املستشفى(

)الهاتف(

 يُرجى االت ّصال بـ

)العنوان(

أو
)االسم/الهاتف(

لتحديد موعد

يجب أنّ يتم إجراء الفحص يف موعد
أقصاه شهر إن أمكن

ملزي ٍد من املعلومات أو للمساعدة يف البحث عن مق ّدمي خدمة املتابعة ،يُرجى االتّصال بربنامج الكشف عىل السمع املبكر والتدخّل عىل الرقم
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من  10إىل  15شهراًٍ

•
•
•
•

اجتياز االختبار ال يُعتدّ به طوال العمر .راقب هذه األحداث

يلهو بصوته ويستمتع به وبوقعه
يشير إلى األشياء أو الناس المألوفين أو ينظر إليهم عندما يُطلب منه ذلك
ٍ
كلمات بمعانيها
يقلّد الكلمات واألصوات البسيطة ،وقد يستخدّم بضع
يستمتع باأللعاب مثل لعبة النظرة الخاطفة ولعبة صنع الكعكة

من  15إىل  18شهراًٍ

•
•
•
•

”يتبع اإلرشادات البسيطة مثل “أعطني الكرة
يستخدّم الكلمات التي تعلّمها كثيرا ً
يستخدّم ُجمالً مك ّونة من كلمتين أو ثالث للتحدّث عن األشياء أو للسؤال عنها
يعرف من  10-20كلم ٍة

من  18إىل  24شهراً

•
•
•
•

يفهم أسئلة “نعم أو ال” السهلة هل أنت جائ ٌع؟
يفهم العبارات البسيطة في الفنجان”“ ،اجلس
يستمتع بقراءة القصص له
يشير إلى الصور عندما يُطلب منه ذلك

من  24إىل  36شهراً

•
•
•
•

يفهم “ليس اآلن” و انتهى
يختار األشياء حسب الحجم كبير ،صغير
يتبع التوجيهات البسيطة مثل ِ
أحضر حذاءك
يفهم العديد من كلمات الحركة اقفز ،ارقص ،اركض

حصل هذا املنشور عىل دعم جزيئ من جانب وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية مبوجب القرار رقم 1
هذا ويتحمل مؤلفو هذا املنشور وحدهم املسؤولية تجاه محتواه ،كام أن املحتوى H61MC04498.
.ال )يعكس بالرضورة أراء وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
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من الوالدة إىل  3شهو ٍر

•
•
•
•
•
•

يتفاعل مع األصوات العالية
يهدأ بسماع صوتك
يلفت رأسه إليك عندما تتكلم
يستيقظ بفعل األصوات الصاخبة
شخص ما
يبتسم عندما يتحدّث إليه ٌ
يبدو أنّه يعرف صوتك ويهدأ في حالة البكاء

من  3-6شهو ٍر

•
•
•
•
•
•

ينظر إىل أعىل ويلتفت تجاه الصوت الجديد
يستجيب لكلمة “ال” ،وللتغ ّيرات في نبرة الصوت
يقلّد صوته
يستمتع بالخشخيشات وباأللعاب األخرى التي ت ُصدر أصواتاً
يبدأ في تكرار األصوات (مثل“ :أووه” ،و”آآآه “ ،و”با-با(
يخاف من الصوت العالي

من  6إىل  10شهو ٍر
• ،يستجيب عند سامع اسمه ،ورنني الهاتف ،وصوت ٍ
شخص ما
حتى عندما ال يكون الصوت عالياً
• يعرف الكلمات المرادفة لألشياء الشائعة (كوب أو حذاء) وكلمة (“باي-باي (
• صدر أصوات ثرثرة ،حتى عندما يكون لوحدهُ
ٍ
لطلبات مثل تعال إلى هنا
• يبدأ باالستجابة
شخص ما عنها
ّث
د
يتح
عندما
األشياء
• ينظر إلى
ٌ
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اختصايص
اتّصل بطبيب طفلك إذا كانت لديك أي أسئل ٍة بشأن سمعه .للحصول عىل مساعد ٍة يف البحث عن
ّ
املتخصصة لألطفال التابع لجامعة إلينوي يف شيكاغو
 UIC-Specialسم ٍعُ ،يرجى االتصال بقسم الرعايةّ
 ehdi-pals.orgعىل الرقم  ،1-800-322-3722أو زيارة املوقع اإللكرتو ّين أو ized Care for Children

