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لماذا يحتاج طفلي إلى 
الخضوع لفحص آخر؟

تم فحص حاسة السمع لدى طفلك باستخدام فحص االنبعاثات الصوتية (OAE)، أو استجابات 
الجذع الدماغي السمعية (ABR)، أو كليهما. )ويكون الفحص عبارة عن فحص سريع لمعرفة ما 

إذا كان طفلك قادًرا على السماع(.

لم نتمكن من إجراء فحص جيد من المرة األولى إلحدى أذني الطفل أو لكلتيهما. يحتاج الكثير من 
األطفال إلى الفحص مرة أخرى. من الممكن أن تكون حركات طفلك أو الضوضاء في الغرفة أو 

دخول السوائل إلى األذن بعد الوالدة قد أدت إلى إظهار نتائج خاطئة. قد ال يكون طفلك مصابًا 
بفقدان السمع، ولكننا نحتاج إلى التحقق من األمر حتى نطمئن. 

من األفضل فحص سمع طفلك مرة أخرى خالل فترة تتراوح بين أسبوع واحد وشهر واحد من 
العمر. سيقوم أحد الموظفين في المستشفى بمساعدتك في اختيار موعد للعودة والقيام بذلك. أو 
سيتم إبالغك بمكان إجراء إعادة فحص حاسة السمع لدى طفلك الرضيع بالقرب من منزلك. 
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نتائج فحص حاسة السمع

______________________________________________________
الطفل اسم 

______________________________________________________
الوالدة حديث  لدى  السمع  فحص  تاريخ 

لم يجتز طفلك فحص السمع األول في: 
 األذن اليسرى  األذن اليمنى   كلتا األذنين 

زيارة إعادة فحص طفلك
ستتم إعادة فحص سمع طفلك في كلتا األذنين.

_________________________________________________ 
والتاريخ الوقت 

_________________________________________________ 
لمكان ا

_________________________________________________ 
االتصال رقم 

ABR       OAE    طريقة الفحص

مالحظات
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________



ماذا سيحدث بعد زياراتي؟
سيتم إعطاء النتائج إليك أو إلى طبيب طفلك أو العيادة الخاصة 
بكم أو المستشفى الذي ولد فيه طفلك. في معظم األحيان، يجتاز 

األطفال إعادة الفحص. ومع ذلك، سيحتاج عدد قليل من األطفال 
إلى فحص سمعي أكثر اكتماالً. عند الحاجة إلى ذلك، سيخبرك 

الشخص الذي أجرى إعادة الفحص بكيفية القيام بذلك.

يُرجى تحضير طفلك
من المفيد أن يكون طفلك نائًما أثناء إجراء الفحص. 

1. حاولي أال يأخذ طفلك قيلولة قبل الزيارة.   
2.  أطعمي طفلك قبل الفحص مباشرة. فهذا قد يجعله يشعر بالنعاس.  

3.  أحضري معك بطانية وحفاضات ومالبس للتغيير )غيارات( وتركيبة إضافية في حالة   
االستخدام.

من المهم الحفاظ على زيارة إعادة الفحص
إن إعادة الفحص تُمثل وسيلة لتتبع مدى جودة حاسة السمع لدى طفلك. إن حاسة السمع مهمة 

جًدا. إذ يحتاج طفلك إلى سماع األصوات حتى يتعلم كيفية التحدث ويتعرف على العالم من حوله. 
ويعتبر السمع حاسة مهمة جًدا في األشهر األولى من أجل تجنب المشكالت المحتملة التي قد تعيق 
اللغة أو العمل المدرسي الحقًا. وهذا هو سبب إخضاع جميع األطفال الرضع في والية نيويورك 

للتأكد من عدم تعرضهم لحاالت فقدان السمع المحتملة. 

في حال إذا فاتتك زيارة إعادة الفحص، فقد يتم االتصال بك من قبل المستشفى أو طبيب طفلك أو 
العيادة و/ أو برنامج التدخل المبكر في مقاطعتك. 
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السمع* حاسة  سالمة  من  للتأكد  المراجعة  قائمة 

تحقق من حاسة السمع لدى طفلك وقدرته على التحدث
حتى لو اجتاز طفلك الفحص، فمن المهم فحص حاسة السمع لدى طفلك بشكل متكرر. ستساعدك 
القائمة الواردة أدناه* على تتبع حاسة السمع لدى طفلك أثناء نموه. إن السمع الجيد يساعد السمع 

الجيد األطفال الرضع على فعل األشياء الموجودة في قائمة المراجعة هذه. إذا كانت لديك أي 
مخاوف بخصوص سالمة السمع لدى طفلك في أي عمر، فيُرجى االتصال بطبيب طفلك أو العيادة 

الخاصة بكم.

*مقتبس من قائمة المراجعة الخاصة بإدارة الخدمات الصحية في كاليفورنيا.

•  يصبح هادئًا أثناء التواجد بالقرب من أصوات األشخاص أو األشياء منذ الوالدة وحتى 3 أشهر
بصورة يومية

•  يتفاعل مع األصوات العالية: يفزع الطفل أو يرمش أو يتوقف عن 
الرضاعة أو يبكي أو يستيقظ

• يُصدر أصواتًا خفيضة أثناء اليقظة: غرغرة الطفل الرضيع

•  يُحول عينيه أو رأسه نحو األصوات: أصوات البشر أو األلعاب التي 3 إلى 6 أشهر
تصدر ضجيًجا أو نباح الكالب 

•  يبدأ في إصدار أصواٍت تشبه الكالم: "جا"، و"أوه" و"با" وأصوات 
تتضمن حرف الباء والميم

• يتفاعل مع التغيير الذي يطرأ على نبرة صوتك

• يستجيب لألصوات الهادئة، خاصة عند التحدث6 إلى 9 أشهر
• يستجيب السمه وينظر نحوك عند مناداته

• يفهم بعض الكلمات البسيطة: "ال"، "وداًعا"، "عصير"
• أصوات المناغاة: "دا دا دا"، "ما ما ما"، "با با با"

• يستجيب بثبات لكل من األصوات الهادئة والعالية9 إلى 12 شهًرا
• يكرر كلمات ُمفردة ويقلد أصوات الحيوانات

• يُشير إلى األلعاب أو األطعمة المفضلة حين يُطلب منه ذلك
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 يمكن فحص سالمة حاسة السمع لدى طفلك
 في أي عمر، وينبغي فعل ذلك.

• يستخدم 10 كلمات أو أكثر12 إلى 18 شهًرا
• يتبع التوجيهات المنطوقة البسيطة: "امسك الكرة"

• يُشير إلى األشخاص أو أجزاء الجسم أو األلعاب حين يطلب منه ذلك
• "يتقافز" مع الموسيقى

• يستخدم 20 كلمة أو أكثر18 إلى 24 شهًرا
•  يجمع بين كلمتين أو أكثر: "عصير أكثر"، "ما هذا؟"

•  يستخدم العديد من األصوات الساكنة في بداية الكلمات: ب، ج، م
• يستمع إلى األغاني والقصص البسيطة

• يستخدم جماًل مؤلفة من كلمتين أو ثالث كلمات عامان إلى 3 أعوام
 •  في سن العامين، يكون كالم الطفل مفهوًما في بعض األوقات

 (25%-50%)
 •  في سن 3 أعوام، يكون كالم الطفل مفهوًما في معظم األوقات

(50%-75%)
•  يتبع التوجيهات الُمكونة من خطوتين: "امسك الكرة وضعها في 

الصندوق"
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 المزيد من المساعدة
     من أجل طفلك

إذا كان طفلك يعاني من فقداٍن للسمع، أو من المحتمل 
أنه يعاني من فقداٍن للسمع، فقد تحتاجين إلى المزيد 

من المساعدة. يمكن لألطفال الرضَّع والصغار 
الدارجين ذوي االحتياجات الخاصة وعائالتهم أن 

يتلقوا المساعدة من برنامج التدخل المبكر (EIP) التابع 
 EIP إلدارة الصحة في والية نيويورك. يوفر برنامج

فحوصات واختبارات السمع ويقدم الدعم لك أنت 
وطفلك وعائلتك. لمعرفة المزيد، يُرجى االتصال 

بطبيبك أو عيادتك أو برنامج EIP في مقاطعتك أو 
منطقتك اإلدارية.

لمعرفة المزيد عن فحوصات السمع لحديثي الوالدة أو برنامج EIP، يُرجى االتصال بالرقم:
 (518) 473-7016

ر على:  أو قومي بزيارة صفحة الويب المخصصة لبرنامج التدخل المبّكِ
www.health.ny.gov/community/infants_children/

early_intervention/ 
للوصول إلى برنامج EIP المحلي لديك، اتصلي على: 

 الخط الساخن للنمو بصورٍة صحية
(Growing Up Healthy( المتاح على مدار الساعة

 1 -800-522-5006
Y1-800-655-1789 :(TTY)  9الهاتف النصي لضعاف السمع

ي مدينة نيويورك: 311
�ف

http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/ 
http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/ 


إذا ُولد طفلك في أحد 
مستشفيات والية نيويورك، 
فال داعي للتساؤل حول هذا 

األمر. فجميع أطفال نيويورك 
يخضعون لفحص السمع. 
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يرجى متابعتنا على: 
health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH
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