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سيتم عرض سلسلة من الفحوص الصحية لطفلك خالل األسابيع القليلة 
األولى من حياته. يهدف أحد هذه الفحوص إلى الكشف عّما إذا كان لديه 

ضعف في السمع. 

سيتم عرض فحص السمع في أسرع وقت ممكن بعد الوالدة، ويمكن إجراؤه 
في المستشفى قبل أو بعد إخراجكما منه أو في أحد مراكز المجتمع 

المحلية.  

قد يرفض الوالدان إعطاء موافقتهما على فحص سمع وليدهما. سيتم 
تسجيل ذلك في سجل صحة طفلك الشخصي )الدفتر األزرق(. كما 

سُيطلب منك التوقيع على استمارة تؤّكد أنك رفضت الفحص عند عرضه 
عليك.

إذا اخترت عدم فحص طفلك فسيظل من المطلوب إخبارك عن الفحص 
وأهميته.

لماذا يتم عرض فحص السمع؟ 
يوجد ضعف كبير في السمع لدى حوالي طفل إلى طفلين من بين كل 

1000 طفل عند الوالدة.

من المهم معرفة مدى حسن سمع طفلك بأسرع ما يمكن كي يمكنك 
وطفلك الحصول على النصح والدعم الصحيحين. 

ببلوغ الطفل السن التي يمكنه فيها قول كلمته األولى يكون قد مضى عام 
كامل تقريباً وهو يستمع للطريقة التي نتحدث بها.

إذا كان الطفل ال يسمع بصورة جيدة خالل تلك المدة فقد يتأثر نمو النطق 
واللغة لديه.

إذا رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات أو إذا غّيرت رأيك وأردت 
اآلن أن يتم فحص طفلك يُرجى االتصال بمنّسق برنامج SWISH بأسرع ما 

يمكن.

ما الذي علّي فعله أثناء نمو طفلي؟
قد ال يظل السمع على حاله مع مرور الزمن.

من المهم متابعة نمو النطق واللغة لدى طفلك وكذلك مدى استجابته 
لألصوات.

يمكنك الرجوع إلى قائمة التأّكد في سجل الصحة الشخصي )الدفتر 
األزرق( أو قائمة التأّكد الموجودة على ظهر هذه الصفحة لمتابعة تقّدم 

طفلك.

إذا ساورك القلق بشأن سمع طفلك أو نمو النطق واللغة لديه في 
المستقبل يُرجى اإلعداد الختبار سمعه. عليك طلب إحالة من طبيب 

العائلة إلى الخدمة المناسبة لكي يتم اختبار سمعه.

يمكن اختبار السمع في أية سن.

لقد اخترت عدم فحص 
سمع طفلي. ما هي األمور 

التي يجب أن أعرفها؟
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للمزيد من المعلومات يمكن االتصال بـ 

 دائرة صحة نيو ساوث ويلز
(02) 9391 9900 (TTY) هاتف 9000 9391 (02)  طابعة مبرقة�

hearing@doh.health.nsw.gov.au بريد إلكتروني

 فحص سمع األطفال في كل الوالية
 )SWISH( برنامج السمع –

الخط الساخن: 175 551 1800

 الموقع اإللكتروني: 

www.health.nsw.gov.au/initiatives/swish

جهة اتصال محلية / تفاصيل الموعد

Statewide Infant Screening  
– Hearing (SWISH) Program

I chose not to have my baby’s hearing screened.  
What do I need to know?Arabic



يستجيب لألصوات المرتفعةمن الوالدة إلى 3 أشهر

يصبح هادئاً عند سماع األصوات المألوفة

يصدر أصوات مناغاة

يستجيب للكالم بالنظر إلى وجه المتكّلم

يدير عينيه أو رأسه نحو األصوات3 – 6 أشهر

يبدأ في إصدار أصوات شبيهة بالكالم

يضحك ويصدر أصواتاً للداللة على شعوره

يتلفظ بكلمات قصيرة غير واضحة تماماً مثل »دادا« و«ماما« و«بابا«6 – 9 أشهر

يصرخ/يصدر أصواتاً للفت انتباه اآلخرين إليه

يستجيب في الغالب لكلمة »ال« ولنداء اسمه

يستجيب للغناء والموسيقى

ً يقّلد أصوات كالم اآلخرين9 أشهر – 12 شهرا

يفهم كلمات بسيطة مثل »كرة« و«كلب« و«دادي«

يدير رأسه باتجاه األصوات الخفيفة

يقول كلماته األولى

ً يبدو أنه يفهم بعض الكلمات الجديدة كل أسبوع12 – 18 شهرا

يّتبع تعليمات لفظية بسيطة مثل »اجلب الكرة«

يشير إلى الناس أو أجزاء الجسم أو األلعاب عندما يُسأل عنها

يتعّلم باستمرار كلمات جديدة ليقولها حتى ولو بطريقة غير واضحة

ً لديه ما بين 100 و200 كلمة يستخدمها بصورة منتظمة18 – 24 شهرا

يصغي لقصص أو أغاني بسيطة

يجمع كلمتين أو أكثر في عبارات قصيرة مثل »عصير أكثر«

مالحظات:

قائمة تأّكد خاصة بالسمع
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