
 تمديد الخدمات الدراسيه للطالب الصم وضعاف السمع
  

ھذا الطفل على الكميات الكثيره وبشكل مستمر من األصوات والكلمات واللغه  عند بداية مراحل الطفوله لطفل سوي يحصل

 .من خالل إستخدامه لقدراته السمعيه لتصبح ھذه المعلومات مثال لكيفية تواصل االنسان مع األخرين في المستقبل القريب

تعلم اللغه ومفرداتھا والذي يزيد من فإن ذلك سيعطيه الحافز ل وعند دعوة الطفل السوي للمشاركه في التواصل مع األخرين

وعند المقارنه بطفل أصم أو ضعيف للسمع نالحظ . تعريضه ألفكار جديده تساعده على تكوين عالقه جيده مع أسرته وأقرانه

ئ وھذا يعني بأن الطفل ضعيف السمع بطي. بأن ھذا الكم الھائل والتراكم من اللغه واألصوات يكون إما مفقود أو متوفر جزئيا

واللغه في بداية حياته مما يعرضه لمواجھة صعوبات مستمره في مواكبة أقرانه األسوياء والذي يزيد من خلق  في تعلم النطق

وألن ضعف السمع مستمر . مشاكل تساھم في بطئ معدل إكتساب الطفل االصم أو ضعيف السمع لمفردات الكلمات واللغه

  . تي يفترض أن يحصل عليھا الطفل بإستمرار سنه تلو األخرىاللغه وال كميةفي لھذا الطفل فنالحظ تقلص 

  

في الصيف يتطلع الطالب األسوياء إلى ثمانية أسابيع مليئه باللغه وسماع  وعند إنتھاء العام الدراسي وإغالق أبواب المدارس

في المقابل يحصل الطالب و. الكلمات الجديده وتعلمھا من خالل مشاركتھم اللعب مع بعض وتكوين الخبره والمعرفه وغيره

الكلمات الجديده في عطلة الصيف وبشكل ضئيل نسبيا ويرجع ذلك لعدم قدرته على التعلم من  األصم أو ضعيف السمع على

  .دون إستخدام الصيغه أو الطريقه التعليميه المباشره مما يخلق المزيد من الفجوات اللغويه بين الطالب األصم وأقرانه األسوياء

  

السمع في فترة الصيف من الطرق العديده والتي تساعدھم على  الخدمات الدراسيه الممدده للطالب الصم وضعافوتعد 

وتذكر الخدمات . إكتساب المزيد من الكلمات واللغه وكذلك تساعدھم على المحافظه على ما تم إكتسابه من لغة في السابق

امج التربوي الفردي وھو عباره عن خطه دراسيه توضع وتدون لكل السمع في البرن الدراسيه الممدده للطالب الصم وضعاف

وبذكر ھذه الخدمات . طالب من ذوي االحتياجات الخاصه تبين إحتياجات الطالب التعليميه والخدمات األخرى  للعام الدراسي

ال تعد ھذه الخدمات الدراسيه و. األصم على المزيد من التعليم إلى ما بعد العام الدراسي تكون ھنالك إمكانيه لحصول الطالب

الصم وضعاف السمع في فصل الصيف كدروس تقويه بل ھي طريقه لتقديم تعليم مناسب لھذه الفئه بحيث  والتى تقدم للطالب

تضمن وتحافظ على مستوى الطالب اللغوي وتضيف إليه المزيد من تعلم الكلمات والمھارات والتي تساعده على تقليص حجم 

    .الموجوده مع أقرانه األسوياء الفجوه اللغويه



أغلبية األطفال الصم وضعاف السمع يتأخرون في تعلم اللغه في بداية حياتھم  وعلى أولياء األمور معرفة إحتياجات أبنائھم ألن

 ولضمان الحصول على ھذه الخدمات الدراسيه الممدده. باألطفال األسوياء والذين يستمرون بتعلم اللغه برتم أسرعمقارنه 

يتطلب على أولياء األمور ذكر ذلك عند كتابة البرنامج التربوي الفردي للطالب األصم العتبارھا من أساسيات تطوير 

مرتبطه في  ويالحظ بأن عند مشاركة الطالب الصم في مرحلة الدمج فإن ھناك معوقات كثيره. المستوى اللغوي للطالب

غه وإستخدامھا عند الطالب األسوياء في مرحلة الصيف ويكون التطور مھارات التواصل وفي المقابل يستمر تطور فھم الل

لذلك وجود ھذه الخدمات الدراسيه مھم للحد من ھذا التفاوت اللغوي بين الطالب الصم . قليل أو ناقص عند الطالب الصم

 .واألسوياء
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 .بسرعه ويستمر الوالده قبل يتم السمعيه الحاسه خالل من األسوياء للطالب المعرفه تراكم إن

التعليم السمعي يبدأ بعد حصول . تراكم المعرفه يتم من خالل الحاسه البصريه بعد والدة الطفل
  .زراعة القوقعه الطالب على المعينات السمعيه كسماعات األذن أو
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