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 آلمات ومصطلحات مستخدمة في ميدان السمع

 

 
 
 
 

وضعت هذه القائمة نظرا للحاجة إلى ترجمة آلمات أساسية .  آلمة129تشتمل قائمة المصطلحات على 
أنظر "اللغات األجنبية والناطقون ب  في مشروع. ومصطلحات تستخدم في ميدان السمع إلى عدة لغات

 بوضع هذه القائمة  بالتعاون مع اإلتحاد النرويجي للصمّمSkådalenقام مرآز الكفاءات  "إلى لغتي
آلمات ومصطلحات مستخدمة في ميدان " بعنوان  Nedre Gausensعلى أساس قائمة مصلحات

تم تمويل المشروع من موارد خارجة .  وترجمها إلى العربية واإلنجليزية واألردية2005لعام" السمع
 .(Helse og Rehabilitering)مؤسسة الصحة وإعادة التأهيل عن الميزانية بتمويل من 

 
). المصطلحات الواردة باللون األزرق(ُوضعت قائمة المصطلحات هذه وفقا للترتيب الهيجائي النرويجي 

يمكن قراءة .  مساعدة الوالدين الذين ليست النرويجية لغتهم األولىٌترجمت قائمة المصطلحات بغرض
زيعها على المترجمين  أنها مدخل موجز في هذا الميدان المتخصص ويمكن تو أساسعلىهذه القائمة 

 .  األممالذين يترجمون إلى لغته
 

 .ُوضع سطر تحت المصطلحات المشروحة في القائمة والتي تستخدم أيضا في مصطلح آخر
 

 2007يناير 



 
 

 

 المصطلحشرح  المصطلح
149 

Teksttelefon- 

tjenesten 

149 
 خدمة الهاتف الخطي

يعمل . Telenorابعة لتيلينور  بخدمة الهاتف الخطي التلالتصال 149 رقم اضرب
يعمل هؤالء بمثابة وسطاء . مرآز الهاتف أفراد حياديون ملتزمون بكتمان السرفي 

 وشخص آخر الهاتف الخطيفي مكالمة خطية وسمعية بين معاق سمعي يستخدم 
.  ساعة في اليوم24تعمل هذه الخدمة . قادر على السمع ويستخدم هاتف عادي

 الهاتف من (sms)رسالة الخطية  إرسال دمة عن طريقيمكن االتصال بهذه الخ
 بحيث ترسل الرسالة 149إبداء رسالتك بكتابة رقم . 2080المحمول إلى رقم 

 .إلى خدمة الهاتف الخطي
 .انترنت  Internett  والهاتف المحمول Mobiltelefon أنظر أيضا

1412 

Nødtelefonen

 الطوارئهاتف  1412

بخدمة الهاتف هاتف خطي لالتصال  teksttelefonن يستطيع الفرد االتصال م
حريق أو االتصال بالشرطة أو ب اإلبالغ  عندTelenorالخطي التابعة لتيلينور  

يستطيع مرآز الهاتف .  للحاالت الطارئة مخصصهذا الرقم. بسيارات اإلسعاف
 .تحديد موقع الشخص المتصل

Akustikk 
 صوتنوعية ال

توفر أن ت من الهام .نوعية الصوتتوفرة في مكان ما بتسمى الشروط الصوتية الم
نوعية صوت جيدة في األماآن التي يجري فيها تعليم المعاقين سمعيا، ولذا غالبا ما 

 .نوعية الصوت معايير تتوفر فيهايتطلب األمر تعديل نوعية الصوت بحيث 
Ansvarsgruppe

 مل المسئولفريق الع
 فريق عمل تدابير تربوية خاصة، يمكن تشكيل عندما يكون األطفال في حاجة إلى

عقد اجتماعات منتظمة لمناقشة المسائل الهامة التي والوالدين يمن األخصائيين 
 .تتعلق بالطفل

Artikulasjonstrening

 النطقتدريب 
تمرين أعضاء الجهاز الصوتي على تكوين الصوت بغرض التوصل /يعمل تدريب

 غالبا ما تستخدم الكلمة آمرادف للتدريب على .أسهل فهما/إلى نطق أآثر وضوحا
 .الكالم

Audiograf

 أخصائي السمعيات
يعمل أخصائي السمعيات على تحديد السمع باستخدام قياسات السمع وتكييف 

 hørselssentralيعمل أخصائي السمعيات بشكل رئيسي في . المعينات السمعية
 .مراآز السمع

Audiogram

 مخطط سمعي
تعد هذه . معى منحنى لمقدار فقدان السمع وفقا لرسم بياني معياريالمخطط الس

منحنى  Hørselskurveأنظر أيضا . المعلومات هامة إلعداد جهاز سمع مكيف
 .موزة الحديث talebanan، قياس السمع audiometri، السمع

Audiologi

 علم السمعيات
سمعية الفيزيائية تشريح األذن وعلم الفيزياء واإلصابات ال(علم السمعيات 

 ).والمشاآل االجتماعية والطبية التي تترتب على ذلك
Audiometer  

 مقياس السمع 
 جهاز لقياس السمع

Audiometri  
 قياس حدة السمع

 قياس السمع Hørselsmålingأنظر 



 
 

Audioingeniør

 سمعمهندس 
ة أجهزة أخصائي يعمل على ترتيب أساليب السمع الفنية، على سبيل المثال، رقاب

 ونوعية السمع ورقابة جهاز السمع وتطوير وتوصيل المعينات الفنية  حدةقياس
 .نوعية الصوت Akustikkأنظر . الخالصوت في الفصل الدراسي ، 

Audiopedagog

 مربي سمعي
يعمل المربون . أخصائي تخرج في التربية الخاصة في ميدان اإلعاقة السمعية

 في إدارة المدارس ودور الحضانة وفي مراآز السمعيون آمعلمين أو مستشارين
 .وسائل اإلعانة وبمراآز السمع وفي المستشفيات وبمراآز الكفاءات التابعة للدولة

Audiopedagog-
tjenesten 

الخدمة االستشارية التربوية 
 للصّم

 المربيين السمعيين مكتب خدماتقدم المقاطعة، ي/على طلب من القوميونبناء 
يختلف التنظيم . قين سمعيا والشبكات العاملة في ميدان اإلعاقة السمعيةإرشادا للمعا

 جزءا من مكتب الخدمات قد يكون. من محافظة ألخرىله اإلداري 
Kompetansesenter كون عة للدولة للمعاقين سمعيا أو أن ي التابمراآز الكفاءات
 .  في المحافظةمكتب خدمات قائم بذاته

Auditory-Verbal 
International 

منظمة ادوتوري فربيال 
 انترناشيونال 

هي منظمة تهدف أساسا تحقيق التقدم في تدريب االستماع والكالم لألطفال 
 .org.verbal-auditory.wwwالمعاقين سمعيا 

 

Auditory-Verbal 
training

 الشفهي -التدريب السمعي
AVT 

التدريب السمعي الشفهي نهج منتظم يقوم المربي عن طريقه بتوفير اإلرشاد إن 
 بحيث يتمكن هؤالء من مساعدة طفلهما في استخدام السمع والذي للوالدينوالدعم 

 .اللغة المنطوقةيعد الحساسة الرئيسية في تطوير 

Bilateralt hørselstap 
  فقدان سمع ثنائي

 .فقدان السمع في األذنين

Bildetelefon 
 الهاتف المرئي 

يستطيع الفرد عن طريق الهاتف المرئي التحدث . الهاتف المرئي هو هاتف بشاشة
 .لغة اإلشارة Tegnspråkمع اآلخرين ورؤيتهم مما يسهل التواصل عن طريق 

Blinklampe

 اللمبة الوامضة
ت ريق استخدام الضوء بدال عن صوأسلوب فني للفت نظر المعاقين سمعيا عن ط

 NAV أو vibrator الهزازأنظر أيضا . أجراس الهواتف أو األبواب الخ

sentralenHjelpemiddel   التابع للضمان االجتماعيوحدة المعينات التقنية 
NAV. 

Brukermedvirkning 
 مشارآة المستخدم 

 الخدمة والحائزون على النفوذ التي يتمتع بها الوالدان  تلكنعني بمشارآة المستخدم
ـ ليتوفر .  عروض الخدمةتصميم عملية اتخاذ القرار وفي في

Kompetansesenter إما مجلس المستخدمين أو منبر التعاونمراآز الكفاءات  .
 . FAU ولجنة العملالوالدينمجلس  ومجلس المستخدمين Brukerrådأنظر 

Brukerråd

 مجلس المستخدمين
كون من ممثلي مجموعات توجد مجالس مستخدمين في جميع مراآز الكفاءات تت

على أساس . المستخدمين المختلفة للمرآز وآذلك من مستخدمي المنظمات المهتمة
مصلحة المستخدمين، يعمل مجلس المستخدمين على إسداء النصح الضروري 
. لإلدارة فيما يتعلق بأعمال اإلدارة اليومية وتطوير العرض الذي يقدمه المرآز

 ).رآة المستخدممشا Brukermedvirkningأنظر (
CI ر أنظtatnCochleaimpla 

http://www.auditory-verbal.org/


 
 

Cochleaimplantat 

 ُطعم قوقعي
 

CI 

 والصم الخلقيالصّم ب  المصابين لألطفالةهو جهاز الكتروني يعطي طبعة صوتي
ُيعتبر .  والكبارالمراهقين وآذلك  بعد الوالدةوالذين أصيبوا بالصم ما قبل اللساني

 القطب الكهربائي في خلف األذن لوضع تجري عملية لحامله. جهاز سمع متطور
يتكون الجزء الخارجي من . (cochlea) والقنوات ألقوقعيهفي األذن الداخلية 

 في األذن الداخلية القطب الكهربائيُيوضع . الجهاز من ميكروفون وجهاز إرسال
غالبا ما يحقق الُطعم . مع أجزاء العصب السمعي غير المصابةبحيث يتم االتصال 

 .ي نتائج جيدة فيما يتعلق بفهم الكالمألقوقع
Cochleaklubben 

 نادي الكوشليا
لآلباء األطفال الذين يحملون ُطعم قوقعي منظمة مهتمة 

no.cochleaklubben.www  
Cochletten  

 آوسليتن
 .ز في أوسلويوجد هذا المرآ. اللغة المنطوقةهو مرآز خاص لحفز 

Decibel  
 ديسيبل

 .dBوحدة قياس قوة الصوت وغالبا ما تختصر الكلمة بـ 

Deltidsopphold

 اإلقامة لبعض الوقت
يستطيع التالميذ الذين يحصلون على تعليم في مكان إقامتهم طلب إقامة لبعض 

يجري تخطيط اإلقامة لبعض الوقت .  الكفاءات المخصصة للسمعمراآزالوقت في 
تتراوح فترتها . في حاجة إلى تعلم لغة اإلشارةيكونون ما وتمنح للتالميذ الذين مقد

يمكن تنظيم اإلقامة لبعض الوقت في نفس .  أسابيع خالل العام الدراسي5-1بين 
أنظر  " (Se mitt språk)وقت مشارآة اآلباء في الدورة التعليمية للغة اإلشارة

 .مرآز الكفاءات Kompetansesenterوأنظر أيضا " إلى لغتي
Døv

 أصم
من الناحية الصوتية، األصم شخص قد فقد قدرا آبيرا من السمع يمنعه من 

استيعاب الكالم عن طريق األذن أو يمنعه من التحكم في صوته إال بعد استخدام 
 .أو أو أساليب السمع التقنية األخرى/ وسماعات

Døvblinde

 أعمى-أصم
 
 

لذي يعاني من درجة عالية من فقدان النظر األعمى الشخص ا-نعني باألصم
 الخلقياألعمى -األصم. والسمع مما يجعله يواجه صعوبات آبيرة في الحياة اليومية

حواس أو أنه قد أصيب بهما قبل تمكنه في لغة لل  خلقييجمع بين فقدان
يعاني هؤالء الذين فقدوا حاستي السمع والنظر بعد الوالدة من . الكالم/الخطابة
 .الكالم/ع بين فقدان في الحاستين بعد تمكنهم من لغة الخطابةالجم
 Døvblindeأنظر  .فقدان الحس المزدوج Kombinerte sansetap أيضا أنظر
  no.statped.www:  األنترنتStatped على موقع "Fagområder"تحت 

Døvblitt 
اإلصابة بالصم في وقت 

 حقال

 . بعد تطوير لغة الخطابةأصم حالشخص الذي أصب
 

Døveforening

 الرابطة النرويجية للصّم
 Norges Døveforundـ ل تابعة ة إدارة محليهيالرابطة النرويجية للصّم إن 
 .  للصّمالنرويجيالتحاد ا

no.deafnet.wwwالصّماتحاداتن  توجد لجنة آباء في عدد م .  
Døvekirken

 آنيسة الصّم
هناك آنائس للصّم في . أبرشية الصّم جزء من الكنسية النرويجية/آنسية الصّم

 .no.dovekirken.wwwأنظر . أوسلو وستافنجير وبيرجن وترونهايم

http://www.cochleaklubben.no/
http://www.statped.no/
http://www.statped.no/
http://www.deafnet.no/
http://www.dovekirken.no/


 
 

Døvekultur

 ثقافة الصّم
 

إن . إن ثقافة الصّم مثلها مثل الثقافات األخرى: ثقافة الصّم" لـال يوجد تعريف واحد
تشتمل .  لغة اإلشارة–العامل الهام الذي يميز ثقافة الصّم هو اللغة المشترآة 

مثل  المنتظمة واالحتفاالتأماآن اللقاء على رابطات الصّم وأندية الصّم الرياضية 
ية والشمالية المخصصة لمعسكرات أيام ثقافة الصّم والمهرجانات الثقافية الوطن

 . األطفال والشبيبة
 :للحصول على مزيد من المعلومات أنظر

 no.deafnet.www, no.visualis.www, org.wfdeaf.www, org.eudnet.www, 
com.deaflympics.www, no.hlf.www, no.teatermanu.www, 

no.dovekirken.www, /NDM/no.museumsnett://http  

Døveskole   
 معهد الصّم 

 .معهد المعاقين سمعياأنظر 

Døves media “Døves Media”"فيديو جرام"هي مؤسسة تنتج وتعير " وسائل إعالم الصم "
 NRKنامج أسبوعي على قناة تنتج وسائل اإلعالم للصّم بر. بلغة اإلشارة للصّم

 .يرسل عادة يوم االثنين بعد الظهر
Døvstum 

 "أطرش " 
 .سابقا آناية عن الصّم وال يستخدم آثيرا اليومتعبير آان يستخدم 

Elevkurs

 حلقة التلميذ الدراسية
Elevkurs االبتدائية عرض تربوي اجتماعي للتالميذ ثقيلي السمع في المدارس 

 Kompetansesenterتقدم . الذين يرغبون لقاء أطفال آخرين في نفس الوضع
 .العرض المعنية بالمعاقين سمعيا هذا مراآز الكفاءات

Enkeltvedtak 
 قرار فردي

القانون (القرار الفردي قرار قانون خاص بحقوق وواجبات فرد أو عدة أفراد 
في حالة المعاقين سمعيا الذين هم في حاجة إلى تعليم متخصص، ). اإلداري العام

ض لهم ، بتقديم عرخبيريكون في الوسع اتخاذ قرار فردي، على أساس تقييم 
 . معاهد معينةإلحاقهم ب بأوبتعليم خاص 

Ensidig hørselstap

 فقدان سمع من جهة واحدة
فقدان السمع من جهة واحدة هو عندما يستطيع الفرد السماع بأحد األذنين بشكل 

آما نستخدم أيضا تعبير فقدان السمع . عادي وانخفاض السمع في األذن األخرى
 .بشكل أحادي

FAU 
 ولجنة العملالوالدينمجلس 

 مشارآة المستخدمين Brukermedvirkning ولجنة العمل هيئة الوالدين مجلس
  في الدولةاالبتدائيةلدى جميع المدارس 

FM-anlegg

 FMجهاز 
عادة ما يستخدم المعلم ميكروفون والتلميذ جهاز استقبال . جهاز مقوي للصوت

 أو بوضعه مباشرة على T-coilيكون إما متصل بالمعين السمعي عن طريق 
هدف هذه المعدات هو نقل صوت المعلم إلى التلميذ بكل . (Microlink)ين السمع مع

والميكروفون الالسلكي هو أحد . وضوح ممكن وبأقل مستوي من التشويش
 . الحثدورة Teleslyngeأنظر , المعدات المماثل

Folketrygdloven §5-
10

 من قانون 10-5المادة 
 االجتماعيةالتأمينات 

نون تقديم طلب الحصول على منحة لتغطية تكلفة فحص ومعالجة يتيح هذا القا
يتعين . والمربيين السمعيينالكالم   معالج اللغة والكالم من قبل أخصائي فيالعجز

 .الحصول على إحالة من الطبيب قبل طلب هذه المنحة

http://www.deafnet.no/
http://www.deafnet.no/
http://www.visualis.no/
http://www.wfdeaf.org/
http://www.eudnet.org/
http://www.deaflympics.com/
http://www.hlf.no/
http://www.teatermanu.no/
http://www.dovekirken.no/
http://museumsnett.no/NDM/


 
 

Forsterkertelefon

 هاتف بمكبر للصوت
 من سماعته بشكل أعلى من تكبير الصوت الخارجل يةنامك يحتوي على إهاتف

 يتسنى آي االستقبال في جهاز telecoilتيليهكويل آما يمكن ترآيب . الهاتف العادي
 .”T”زر تحويل إلى حرف ) (سماعة(نقل الصوت إلى المعين السمعي 

Frekvens 
 تردد

تسمى . في الصوتيات، يعطي التردد قيمة الموجات الصوتية في الثانية. موجة
 .(Hz)رتز وحدة القيام ه

Fylkesaudiopedagog

 في المديريةالسمعيمربي ال
الخدمة  Audiopedagogtjenesten : أنظر.الخدمة االستشارية التربوية للصّم

 .االستشارية التربوية للصّم
Førspråklig

ما قبل اللساني
 

 في سياق فقدان السمع، تعني الفقدان الذي يصيب الفرد  هذه العبارةعندما تستخدم
وعادة ما يحدث هذا في أي وقت قبل بلوغ . قبل تطويره قدرات اللغة المنطوقة

آما هو الحال بالنسبة لعبارة ما قبل اللساني، . ثالث سنوات من العمرالسنتين أو ال
تشير عبارة ما بعد اللساني إلى فقدان السمع بعد تطوير قدرات اللغة األولى 

 .السنتين أو الثالث سنوات من العمرالمنطوقة، وعادة ما يحدث هذا بعد بلوغ 
Grunnstønad

 العالوة األساسية
 

 لتغطية التكاليف اإلضافية، علي االجتماعيةمخصصات مالية من مكتب التأمينات 
ينبغي أن تصل التكاليف الشهرية إلى . سبيل المثال، في حالة استخدام معينات تقنية

 مديرية العمل والشئون ا حددتهيالتمن المخصصات على األقل،  ،المستوى األول
االجتماعية إدارة التأمينات ( Arbeids- og velferdsdirektoratetاالجتماعية 

Rikstrygdeverket ينبغي تقديم الطلبات الموثقة بالتكاليف الشهرية إلى, )سابقا 
NAV Lokalt trygd )  القوميون الذي تسكنهفي )  سابقااالجتماعيمكتب الضمان. 

Habilitering

 التأهيل
عمل يستهدف بناء ودعم الوظائف الجسدية والنفسية واالجتماعية لدى األطفال 

 إعادة خدمةإن تأهيل األطفال والشبيبة هو جزء محدود من . ذوي اإلعاقة الوظيفية
 . إعادة التأهيلRehabiliteringأنظر .  الكاملالتأهيل

Helsestasjon

 المحطة الصحية
 أفضل حالة صحية من الناحية علىة إلى آفالة نمو الطفل ترمي المحطات الصحي

لقد أصدرت وزارة الصحة والشئون االجتماعية عددا من . الجسدية والنفسية
تستطيع المحطات . التوصيات ترمي إلى تحديد فقدان السمع في مراحل مبكرة

مراآز سمع إن شكت في وجود فقدان في /الصحية إحالة المواطنين إلى أخصائيين
 .الطبية المدرسة وحدةأنظر . السمع

Hertz  
 هرتز

 ).التردد(وحدة قياس الموجات العالية والمنخفضة 

Hjelpemiddelsentralen

 خدمة المعينات الفنية
  NAVخدمة المعينات الفنية   NAV Hjelpemiddelsentralen أنظر

Hjelpestønad

 بدل العناية المستمرة
ألداء العمل اإلضافي الذي يترتب على  الجتماعياعالوة مالية يدفعها الضمان 

مكتب  (NAV Lokalt trygdترسل الطلبات إلى .  سمعيانالعناية بأطفال معاقي
 .في القوميون اإلقامة) الضمان االجتماعي سابقا



 
 

Hørselshemmedes 
Landsforbund 

اإلتحاد الوطني للمعاقين 
 سمعيا
HLF 

 بالصّم وبالذين يعانون االهتمام منظمة ذات (HLF)اإلتحاد الوطني للمعاقين سمعيا 
الذين أصبحوا صّم بعد / السمع شديد الثقلذويمنيير وباألفراد من الطنين ومرض 

فضال عن عدة لجان لهذا اإلتحاد توجد فروع في القوميون والمديريات . الوالدة
 باسم  صحيفةHLFيصدر اإلتحاد . على سبيل المثال آلباء األطفال المعاقين سمعيا

hørsel Din) سمعك .(no.hlf.www  
Høreapparat

 سماعة
معين سمعي الكتروني يقوي الصوت لهؤالء الذين يعانون من فقدان جزئي لحاسة 

 .يقوقعُطعم أنظر  . يمكن تشكيل السماعة بأشكال مختلفة. السمع
Høresentral 

 مستوصف السمع/وحدة
 .مرآز السمع Hørselssentralأنظر 

Hørselshemmede

 المعاقين سمعيا
 . الصّم Døv  والثقيل السمع ذوي Tunghørt وصف مشترك بين

 
Hørselsklasse

الفصل المدرسي المعني 
 بالسمع

ستهدف بشكل خاص التالميذ  القوميون أو فيما بين القوميون ت فية مدرسيخدمة
 .ادة في فصول مدرسية صغيرةيجري التعليم ع. المعاقين سمعيا

Hørselskurve

 منحنى السمع
 . قياس السمعمنحنى السمع رسم بياني يوضح نتيجة 

 .مخطط سمعيُيرسم المنحنى في 
Hørselsscreening 

 
 

 
 

Hørselsmåling

 قياس السمع

 otoakustiskeأنظر أيضا . هو فحص مبكر لسمع األطفال حديثي الوالدة
emisjoner و eamStraks t. 

 
 

اختبار سمع حيث ُيستخدم فيه جهاز قياس صوتي يرسل ترددات صافية من خالل 
يعطى المعاق سمعيا أشارة عند سماعه ). قياس الترددات الصافية(سماعات أذن 

 . صوتيمخططُيرسم هذا في . الصوت
 ).التردد (هرتز وديسيبلوحدات القياس المستخدمة هنا هي 

Hørselsscreening

 آشف السمع
 أذنيهانبعاثات أنظر . األطفال حديثي الوالدة هو فحص لسمع المبكرآشف السمع 

 .صوتية
Hørselssentralen

 مرآز السمع
يطلق عليه . مرآز السمع وحدة تابعة لجناح األذن واألنف والحنجرة في المستشفى

يجري في مرآز السمع قياس السمع . اسم مرآز السمع في بعض المستشفيات
عندما يواجه الفرد مشاآل في السمع يستطيع الطلب من . ماعاتوتكييف الس

 .الطبيب إحالته إلى مرآز السمع لفحص سمعه فيه عن آثب
Håndalfabet

 الحروف الهجائية اليدوية
عن طريقة وضع اليد أو اليدين في أوضاع  الحروف الهجائية لهجاء طريقة هي

. ة لرسم نفس الحرفهناك حروف هجاء مختلفة وهناك طرق مختلف. مختلف
تستخدم الحروف الهجائية اليدوية في لغة اإلشارة لهجاء، من بين جملة أمور، 

 .القانون النرويجي للتعليم هذا الحقينظم  .األسماء والكلمات
Håndbokstavering 

 التهجي األصبعي
 .األبجدية اليدوية Håndalfabetاستخدام 

http://www.hlf.no/
http://www.hlf.no/


 
 

Individuell  
opplæringsplan (IOP) 

  تعليم فرديخطة

توضع خطة تعليم فردي لجميع الذين حصلوا . خطة توضع لتعليم تالميذ فرديين
ُيقدم . يجب أن توضح الخطة هدف التعليم ومضمونه وتنفيذه.على تعليم خاص

 .ينظم قانون التعليم هذا الحق . تقرير مرتين في العام عن تقييم مدى التطور
Individuell plan (IP)

 خطة فردية
نح األفراد الذين هم في حاجة إلى خدمات طويلة األمد ومنسقة من جهاز الدعم ُيم

 القانون النرويجي للصحة هذه ينظم. العام الحق في وضع خطة فردية خاصة بهم
 .الحقوق

Inkludering

 التضمين
 توضع النبرة  .)Integreringأنظر  (اإلدماجمفهوم يستخدم بمعنى تعميق مفهوم 

 .المراهق الفعلية في المجموعة/ مشارآة الطفلفي التضمين على
Integrering

 اإلدماج
تستخدم العبارة عادة في اإلطار الدراسي حيث يتلقى األطفال والمراهقين ذوي 

 . المدارس/اإلعاقة الوظيفية تعليمهم بشكل عادي في دور الحضانة
Internett

 انترنت
ن سمعيا فائدة آبيرة من استخدام آما هو الحال بالنسبة للجميع، يستفيد المعاقو

إمكانيات التواصل الكتابي على االنترنت، على سبيل المثال البريد االلكتروني 
 ).ألخ MNS ،Skype (المختلفة" الدردشة"وبرامج 

Kombinert hørselstap

 فقدان السمع المرآب
 mekaniskأنظر  (ةتوصيلي سمعية إصابةيعني اإلعاقة السمعية المترتبة على 

hørselstap(و ) أنظرnevrogent hørselstap (ةعصبيأصابة سمعية..  
Kombinerte sansetap 

فقدان حسى مزدوج
عادة ما يشير هذا التعبير إلى األفراد الذين يعانون بدرجات متفاوتة من فقدان 

 .Døvblind و Usher syndrom  أنظر أيضا .السمع وفقدان النظر
Kompetansesenter

 مرآز الكفاءات
مرآز الدعم الوطني للتربية تمثل مراآز الكفاءات للتربية الخاصة عناصر 

إن السمع هو أحد الفروع الرئيسية التي تغطيها مراآز . (Statped) الخاصة
 :الكفاءات الستة

 بمدينة ترونهايم Møllerمرآز الكفاءات  •
 بمدينة هولم ستراند  Nedre Gausenمرآز الكفاءات  •
 كفاءات بأوسلومرآز ال •
 بمدينة برجن  Statped Vestمرآز الكفاءات  •
 بمدينة أندبو AKSمرآز الكفاءات ومرآز المدرسة  •
 بمدينة ليير  Briskebyمرآز الكفاءات  •

 ومتابعة للتالميذ الذين  السمع الثقيلوذويصّم تالميذ التدير المراآز مدارس لل
 .يواظبون على مدارس محلية في مكان إقامتهم

) ميادين التخصص ("Fagområder"مواقع جميع مراآز الكفاءات تحت توجد 
 .no.statped.wwwبعنوان ) السمع (" Hørsel"و

Konsultativ avdeling

 الخدمات االستشاريةإدارة 
 وأطباء نفسيين مستشارينوحدة التواصل في مراآز الكفاءات التي تشتمل على 

المدارس التي يوجد بها أطفال معاقين / األسر ودور الحضانةيسدون النصحالذين 
. االستشارةتسمي بعض مراآز الكفاءات هذه اإلدارة بإدارة التواصل أو . سمعيا

 .الخدمة االستشارية التربوية للصّم Audiopedagogtjenesten أنظر أيضا

http://www.statped.no/


 
 

Kunnskapsløftet

  تعزيز المعرفة
LK06 

 في المدارس 2006آب /عرفة اسم لإلصالح الذي دخل في أغسطستعزيز الم
 من التعديالت  على عدددخل اإلصالح. اإلعدادية والثانوية النرويجيةاالبتدائية و

في مضمون وهيكل وتنظيم المدارس ابتداء من المرحلة األولى من المدرسة 
 Læreplaner مرسوف تست. االبتدائية حتى المرحلة النهائية في المدارس الثانوية

for døve 97 وتطور ابتداء من مناهج تعليم الصّمL. 
L97  1997أساس المنهج الذي دخل على المدارس االبتدائية واإلعدادية في عام .

أنظر . مناهج تعليم الصّم Læreplaner for døve يشتمل هذا أيضا على
Kunnskapsløftet تعزيز المعرفة . 

Lyttetrening 
 تدريب السمع

تدريب السمع هو تدريب منتظم لمهارات اإلدراك الحسي لدى المعاقين سمعيا 
 تفسير أو التعرف هيأمثلة على التدريب . ويقوم على أساس بقايا السمع المتوفرة

أنظر . الخالتمييز فيما بين األصوات المختلفة، و واتجاهاتهاعلى األصوات اليومية 
 .AVTأيضا 

Læreplaner for døve 
  تعليم الصّممناهج

 علي التالميذ الصّم الذين يتلقون تعليما ، وضع منهج خاص وُطبق1997في عام 
لغة اإلشارة : وضعت مخططات مناهج لما يلي). 6-2أنظر (في لغة اإلشارة 

أنظر .الصوتيوالنرويجية للصّم واالنجليزية للصّم والدراما واإليقاع 
Opplæringsloven وقانون التعليم  løftetKunnskaps 06 تعزيز المعرفةK . 

Mekanisk hørselstap

 فقدان سمع توصيلي
يحدث فقدان السمع التوصيلي على أثر انسداد أو سوء عمل األجزاء الخارجية أو 

 ديسيبل 60في حالة فقدان السمع التوصيلي ال تتجاوز اإلعاقة . الوسطى في األذن
 . السمع العصبيفقدان Nevrogent hørselstapأنظر أيضا . تقريبا

Menière

 مرض منيير
يصحب عن المرض . مرض مزمن يؤثر في آل من وظائف السمع والتوازن

يبدأ المرض عادة في الخمسينيات . غثيانفترات دوار ممتدة وطنين في األذن و
 .وليس معتادا لدى األطفال والمراهقين

Mobiltelefon

 الهاتف المحمول
 ال يستطيعون التحدث في الهاتف، تكون الرسائل بالنسبة للمعاقين سمعيا الذين

  وانترنت Internettأنظر أيضا . المكتوبة شديدة الفائدة آوسيلة اتصال

Teksttelefon 149. 
Monoauralt hørselstap 

 فقدان السمع وحيد القناة
 .فقدان سمع من جهة واحدة

Munnavlesning

 قراءة على الشفاه
. راءة ما يقوله الفرد من حرآات شفاهه وتعبيرات وجههتعني القراءة على الشفاه ق

 .يأتي هذا بشكل مكمل إلدراك الكلمات المنطوقة



 
 

NAV 
hjelpemiddelsentral 

 NAVوحدة المعينات التقنية 
HMS 

 مكتب خدمة توفره القوميون آافة بما في ذلك أوسلو NAVوحدة المعينات التقنية 
). إدارة الضمان االجتماعي سابقا(الجتماعية لمنظمة العمالة والشئون اوهي تابعة 

إنه مكتب خدمة تابع للدولة وهو مسئول عن اتخاذ الترتيبات وإدارة المعينات 
خدمة المترجمين للمعاقين سمعيا وللصّم  Tolketjenesten  للمعاقين سمعيا و

 . في المحافظاتالعمى
 في -السمع الثقيل للصّم ولذوي شاملالهدف هو المساهمة في توفير حل عادل و

وحدة المعينات التقنية إن . المنزل وفي أوقات فراغهم في المدرسة وفي العمل
NAV في قوميونك هي التي تتخذ القرار، على سبيل المثال، فيما يتعلق إعارة 

 FM المنظومات التي تعمل بجهازالمعينات أو تقديم الدعم لمنظومات اإلنذار و
أنظر . الحاسبات للصّم ولذوي السمع الثقيل/رونياتوالمعينات التي تعمل بااللكت

  no.nav.www. العالوة األساسية Grunnstønad أيضا
Nevrogent hørselstap

  فقدان السمع العصبي
أو لتدهور في عصب ) القوقعة(فقدان سمع يعزى لإلصابة في األذن الداخلية 

فقدان سمع  Mekaniske hørselstapأنظر أيضا . رالسمع بشكل أو بآخ
 .توصيلي

Norsk med tegnstøtte

 النرويجية بدعم من اإلشارة
NMT 

تأتي النرويجية بدعم من اإلشارة هو استخدام للغة اإلشارة واللغة المنطوقة حيث 
 ).من اإلشارة إلى الكلمة Tegn til tale أنظر. (اإلشارة لدعم  النرويجية

Norges Døveforbund

 الرابطة النرويجية للصّم
NDF 

 رابطة تابعة لالتحاد النرويجي 26توجد في النرويج . منظمة ذات اهتمام بالصّم
 .خاصة بالصّميصدر االتحاد النرويجي للصّم مجلة . للصّم
no.deafnet.www.  

Opplæringsloven §2-6 

 مقانون التعلي
 

 الذين يتعلمون لغة االبتدائيةفقرة في قانون التعليم تخول التالميذ في المدرسة 
ينسحب هذا الحق . اإلشارة آلغة أولى الحق في تعلم لغة اإلشارة وتلقى التعليم بها

 .أيضا على األطفال في السن ما قبل الدراسي
Opplæringsloven §3-

9
 قانون التعليم

 

تخول تالميذ المدارس الثانوية الذين يتعلمون لغة اإلشارة فقرة في قانون التعليم 
، يظهر أنهم في حاجة إلى تعلم لغة اإلشارة، خبيرآلغة أولى أو، بعد وضع تقييم 

الحق في تعلم لغة اإلشارة وحق تلقي هذا التعليم في بيئة تستخدم فيها لغة اإلشارة 
 .لثانويةأو الحق في استخدام مترجم لغة اإلشارة في المدارس ا

Opplæringsloven  

§§ 4A-1 og 4A-2

 قانون التعليم

مواد في قانون التعليم النرويجي تتعلق بحق الكبار في التعليم االبتدائي واإلعدادي 
 .والتعليم الخاص في المراحل االبتدائية واإلعدادية

Opplæringsloven §5-1 

 5.1 المادة  قانون التعليم
 spesialundervisningـ  قانون التعليم النرويجي بيتعلق الفصل الخامس من

 : على ما يلي5-1تنص المادة . التعليم الخاص
 من التعليم العام االرتياحيحق للتالميذ الذين ال يستفيدون بشكل يبعث على "

  ."الحصول على تعليم خاص

http://www.nav.no/
http://www.deafnet.no/


 
 

Opplæringsloven §5-7

 5.7 المادة قانون التعليم
 

اقتباس من نص .  األطفال في السن ما قبل المدرسيتتعلق هذه المادة بحقوق
 :القانون

يحق لألطفال الذين هم دون سن التعليم اإللزامي والذين لديهم احتياجات تربوية "
يشتمل هذا الدعم على عرض إسداء النصح . خاصة الحصول على مثل هذا الدعم

لسيكولوجي أو من  اإلرشاد التربوي واوحدةيجوز تقديم الدعم من  [...] .للوالدين
  وتقييم خبير Sakkynding vurdering أنظر." خبراء أخرىقبل آية هيئة 

Kompetansesenter مرآز الكفاءات .    
Otoakustiske 

emisjoner

 انبعاثات صوتية

 إشارات صوتية شديدة الضعف تتكون في -انبعاثات صوتية من األذن الداخلية
يمكن قياسها بدون ألم منذ الوالدة وتوفر أساسا . الخاليا الصغيرة من شعر القوقعة

 احتمال وجود فقدان في السمع الذي يمكن متابعته إلى أن يتم لتقييمموضوعيا 
 Straks و فحص السمع Hørselsscreeningأنظر . التوصل إلى تشخيص نهائي

team فريق STRAKS . 
Otosklerose

 تصلب األذن
األذن الداخلية والتي تؤدي إلى فقدان مرض يتسبب في نمو غير عادي لعظمة 

 .السمع
Pedagogisk-

psykologisk tjeneste

-وحدة اإلرشاد التربوي
 السيكولوجي

PPT

 

 جهة التوجيه والخبرة في هي  (PPT)السيكولوجي -وحدة اإلرشاد التربوي
القوميون المعنية بالمسائل الخاصة باألطفال والمراهقين والكبار الذين يواجهون 

إنها الهيئة األولى المعنية بتقييم . يواجهون مشاآل في النموبات في التعلم أو صعو
 تقييم الخبير Sakkyndig vurdering أنظر أيضا. االحتياجات التربوية الخاصة

 . مرآز الكفاءات  Kompetansesenter و

Rehabilitering

 إعادة التأهيل
 صابة التي تقع بعد تطور طبيعيإعادة التأهيل هو العمل على نتائج المرض أو اإل

 (Statenes helsetilsyn)) إدارة الصحة النرويجية.( 
Rentoneaudiometri

 بنبرة حدة السمعقياس 
 صوتية صافية

 .قياس السمع audiometriأنظر 

Rådgivningskontoret 
for hørselshemmede

مكتب اإلرشاد الخاص 
 بالمعاقين سمعيا

معاقين سمعيا تابع لوحدة القوميون الصحية بأوسلو مكتب اإلرشاد الخاص بال
. وبرجن وترونهايم ويستهدف المعاقين سمعيا من المراهقين والكبار في هذه المدن
توفر المكاتب المعلومات واإلرشاد للمعاقين سمعيا وأسرهم وآلية الدعم الالزمة 

للتدابير الخاصة والمرافق الطبية وخدمات طب الممارسة العامة 
)allmenlegetjenste ( والخدمات الطبية للزائرين)helsesøstertjeneste (

 .والخدمات اإلجتماعية والتعليم والعمل
Sakkyndig vurdering

 تقييم خبير
تقييم متخصص، من بين جملة أمور، لتحديد احتياجات التالميذ ونوع التعليم الذي 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) تضع. يتعين عرضه عليهم
ذا التقييم في القوميون عادة ه(PPT) السيكولوجي المحلية -حدة اإلرشاد التربويو

مرآز  Kompetansesenterستطيع ي. المتخصص وتعد الجهة ذات الخبرة
 (PPT) السيكولوجي المحلية-تقديم يد المساعدة لوحدة اإلرشاد التربوي الكفاءات

 . باإلرشاد والتقييم



 
 

Sekretorisk otitt

التهاب األذن الوسطى 
 اإلفرازي

 

 من سائل في األذن  الصمغيةاألذن أو التهاب األذن الوسطى اإلفرازييتسبب 
 50-20فقدان توصيلي قدره (الوسطى يؤدي إلى انخفاض السمع بشكل مؤقت 

طبلة األذن في ) انبوبة تهوية(إن استمرت هذه الحالة، يوضع مرسان ). ديسيبل
 . لسحب السائل

Se mitt språk

 أنظر إلى لغتي
 أسبوعا في لغة اإلشارة 40لفترة برنامج تدريبي يستمر " أنظر إلى لغتي"

.  عاما16-0 عمرهم بين يتراوحوالدي األطفال المعاقين سمعيا الذين مخصص ل
المعهد الشعبي  ومراآز الكفاءات kompetansesenterيجري التدريب في 

غة اإلشارة وعلى مواضيع أخرى تعني آباء يشتمل البرنامج على ل.  Ål العالي
 ".أنظر إلى لغتي"أنظر . األطفال المعاقين سمعيا

Sentralt brukerforum 

المنبر المرآزي للمستخدمين
في ) الوزارات(مكان تلتقي فيه منظمات المستخدمين ومقدمو الخدمة والسلطات 

 .ميدان التربية الخاصة
Signo

 سيجنو
وهى مؤسسة شماسية مستقلة داخل الكنسية ) سابقا" لصّمبيت ا("مؤسسة سيجنو 

تعمل المؤسسة بين الصّم والصّم العمى الذين يحتاجون تدابير وخدمات . النرويجية
.  نشاطات في أوسلو وفيستفول وبرجن وترونهايم9تجري المؤسسة اليوم . مكيفة

ذلك تعرض المؤسسة خدمات في ميدان العمل والتدريب والسكن والعناية وآ
تعمل مؤسسة سيجنو أيضا في أعمال . خدمات مراآز الكفاءات وخدمات التوعية

 no.signo.www .الدعم على الصعيد الدولي

Skole for 
hørselshemmede

  المعاقين سمعيامدارس

هما النرويجية هي مدارس ابتدائية وإعدادية للمعاقين سمعيا حيث تلقن فيها لغتين 
مدرسة "لم يعد اسم . يستمر التعليم فيها لفترة عام أو لبعض الوقت. ولغة اإلشارة

سائدا اليوم، ولكنه ال يزال يستخدم المفهوم فيما يتعلق بالمدارس المختصة " الصّم
 للمعاقين سمعيا في أندبو وبرجن وفريدرك ستاد توجد مدارس. بالمعاقين سمعيا

مرآز  kompetansesenterأنظر . وستافنجير وترونهايموهلمستراند وأوسلو 
 . اإلقامة لبعض الوقت Deltidsopphold  والكفاءات

Skolehelsetjenesten

 وحدة المدرسة الطبية
تستخدم وحدة المدرسة الطبية ممرضات في المدرسة للعمل، بالتعاون مع المنزل 

في بداية السنة . التالميذوالمدرسة وأجهزة دعم التالميذ األخرى على حل مشاآل 
حص للسمع لكل تلميذ وعندما يتبلور شك في وجود إعاقة الدراسية، يجري ف

  .مرآز السمع/سمعية يحال التلميذ إلى أخصائي
Skrivetolk

تحريري للغة مترجم 
 المنطوقة

؛ على سبيل المثال، يستخدمه إلى آتابةهو مترجم يترجم اللغة النرويجية المنطوقة 
  أنظر. ذوي السمع الثقيل أثناء االجتماعات والمحاضراتالصّم و

Tolketjenesten خدمة المترجمين للمعاقين سمعيا وللصّم البكم. 
Spesialundervisning

 تعليم خاص
 يجري.  بشكل يبعث على االرتياح من التعليم العامتعليم للتالميذ الذين ال يستفيدون

individuell opplæringsplan في  لجميع الذين يكونونة تعليم فرديةإعداد خط 
 .حاجة إلى تعليم خاص

http://www.signo.no/


 
 

Statlig 
spesialpedagogisk 

støttesystem 

 للتربية الوطنيمرآز الدعم 
 الخاصة

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)  مرآز الدعم العام للتربية
ن جملة أمور، في الخاصة يقدم اإلرشاد والدعم للقوميون والمديريات، من بي

النفسية حاالت مشاآل السمع والنظر ومشاآل التعلم المعقدة والمشاآل االجتماعية و
أنظر . مديرية التربية إداريا Statpedيتبع . ومشاآل الكالم والكتابة والقراءة

kompetansesenter  مرآز الكفاءات ،no.statped.www 

Statped العام للتربية الخاصةالوطنيمرآز  أنظر . 
Stemmetolking

 ترجمة شفهية
خدمة المترجمين  Tolketjenesten أنظر. مترجم يترجم لغة اإلشارة إلى آالم

 .للمعاقين سمعيا وللصّم البكم
STRAKS tilbud 

العاجلةالخدمة المساندة 
STRAKS) تدخل المبكر لمساندة اآلباء هو األسم الذي يطلق على خدمة ال) العاجلة

 STRAKSإن فريق .  بفقدان السمع لهمذوي أطفال رضع الذين جرى تشخيص

 من مرشدين يقومون بمتابعة الوالين في الفترة األولى  يتكونمتعدد التخصصات
مع ترآيز خاص على التواصل مع الطفل، وأيضا في ميدان المسائل المختلفة 

عرض تتقدم به مراآز  STRAKSإن . فل وتعليمهالمرتبطة بالتطوير المبكر للط
 أنظر أيضا. المختصة بالمعوقين سمعيا  senterKompetanse الكفاءات

hørselsscreening و emisjoner Otoakustiske. 

Taleaudiometri

 ع الصوتاسمحدة قياس 
لمعاق اع الصوت هو قياس للسمع حيث يقاس فيه مدى إدراك اسمحدة قياس 

  للحديثمخطط سمعيتدون النتيجة علي . كلماتسمعيا لل
Talebanan

  الحديثةموز
جاء هذا . (مخطط صوتيوصف لموقع األصوات من اللغة المنطوقة ينعكس في 

  !). الذي تأخذه مساحة المخطط الصوتيةاالسم من شكل الموز
Tegn som støtte  

(til munnavlesning) 

 اإلشارة عامل مساند
 )لشفاهللقراءة على ا(

 وغالبا من يسمى هذا األسلوب . أسلوب تواصل ُتستخدم في اإلشارة لعكس ما يقال
TSSأنظر .  وآان قد تم تطويره سابقا للكبار وللذين أصبحوا صّم بعد الوالدة
  .النرويجية بدعم من اإلشارة Norsk med tegnstøtte أيضا

Tegn til tale

 من اإلشارة إلى الكلمة
أنظر أيضا . ن لغة إشارة الصّم وتستخدم في اللغة المنطوقةإشارات ُأخذت م

Norsk med tegnstøtte النرويجية بدعم من اإلشارة. 
 

Tegnspråk

 لغة اإلشارة
لغة اإلشارة النرويجية لغة تمكن الفرد من التعبير عن نفسه باأليدي وتعبيرات 

ف عن لغة اإلشارة هناك قواعد لغة في لغة اإلشارة وتختل.  الجسدالوجه وبحرآات
 .المستخدمة في البلدان المختلفة آما هو حال اللغات األخرى

Tegnspråkopplæring 
for foreldre

 للوالدينتعليم لغة اإلشارة 

 ."أنظر إلى لغتي Se mitt språk " أنظر 

Tegnspråktolk

 مترجم لغة إشارة
ة المستخدمة مترجم لغة إشارة هو شخص متخصص متمكن من األساليب المختلف

أو الصم العمى وتستخدم في الحديث بين القادرين /في تواصل المعاقين سمعيا و
: أنظر. ويدعى أيضا مترجم الصّم. العمىالصم /على السمع وبين الصّم

Tolketjenesten  و  العمىخدمة المترجمين للمعاقين سمعيا وللصّم NAV 

Hjelpemiddelsentralen وحدة المعينات التقنية VNA 

http://www.statped.no/


 
 

Teksttelefon

 الهاتف الخطي
يستطيع . للمعاقين سمعيا غير القادرين على استخدام هاتف عادي" هاتف خطي"

المرء الكتابة مباشرة إلى اآلخرين الذين يتوفر لهم هاتف خطي خاص بهم أو أن 
 149أنظر (خدمة الهاتف الخطي لتيلينور يتلقى نصا أو صوتا عن طريق 

ي يستخدم أيضا الهاتف المحمول لإلرسال رسائل مكتوبة هناك الكثير الذ).أعاله
)sms( .أنظر Hjelpemiddelsentralen وحدة المعينات التقنيةNAV. 

Teleslynge

 دورة الحث 
ُترآب دورة الحث . أحد المعينات السمعية المستخدمة في التعليم في المدارس

)Teleslynge (عن . اع والتليفزيونفي البيت أيضا وتستخدم لالستماع إلى المذي
طريق دورة الحث يستطيع مستخدمو السماعات تلقي صوتا صافيا وخاليا من 

عند استخدام جهاز دورة الحث، يجب ضبط . (التشويش مباشرة في سماعته
  .FMجهاز  anlegg-FM أنظر). ”T”السماعة على حرف 

Tilpasset opplæring 

 التعليم المكيف حسب الفرد
يشار غالبا إلى هذا .  يكيف التعليم وفقا لقدرات واستعداد التالميذليملقانون التعوفقا 

 . الفرد احتياجاتالمكيف حسببالتعليم 
Tinnitus

 الطنين
الطنين هو سماع صوت ال ينبع من مصدر صوتي خارجي، ولكنه يصدر من 

 .وغالبا ما يشار إليه بوش األذن. نظام السمع في المخ
Tolk

 مترجم
خدمة المترجمين  Tolketjenesten و مترجم لغة إشارة Tegnspråktolk أنظر

 .للمعاقين سمعيا وللصّم البكم 
Tolketjenesten for 

hørselshemmede og 
døvblinde

خدمة المترجمين للمعاقين 
 سمعيا والصّم العمى

 أثناء التعليم والعمل وفي أوقات مترجميحق للمعاقين سمعيا والصّم العمى استخدام 
 NAV  تعطي  . في المحافظة طلب وتنسيق إجراءات المترجمNAVتتولى . راغالف

Hjelpemiddelsentralen  التقنيةوحدة المعينات NAV . أنظرTegnspråktolk 
 .مترجم لغة إشارة

Tunghørt

 ذوي السمع الثقيل
فرد يعاني من فقدان في السمع ويستطيع استغالل بقايا السمع لفهم الكالم وللتحكم 

يتم هذا سواء عن طريق سماعة أو بدونها أو باستخدام جهاز سمع .  صوتهفي
  .آخر

TSS للقراءة على الشفاه (اإلشارة عامل مساند أنظر.( 
Usher syndrom

 متالزمة آشر
يعاني األفراد الذين يولدون بهذه المتالزمة من ثقل السمع أو من الصّم و من 

 retinitisن التهاب الشبكية المخضب ضعف في النظر الذي ينتج عن مرض العيو
pigmentosa . الصّم العمىأنظر. 

Variabelt hørseltap

 فقدان سمع متقلب
قد يحدث . فقدان سمع حيث تتغير فيه درجة انخفاض السمع خالل فترات زمنية

  .التهاب في األذن الوسطي بشكل متكررهذا، من بين جملة أسباب، عند وجود 
Varslingsanlegg

 هاز اإلنذارج
 

يستطيع هؤالء الذين ليس في وسعهم سماع صوت المنبه أو جرس الباب أو آلة 
تطلب هذه . ةمضاوباللمبات  الأو /إنذار الدخان استبدال هذه المعدات بهزاز و

 في NAVحدة المعينات التقنية  NAV Hjelpemiddelsentralen والمعينات من 
 .المحافظة التي تقيم فيها



 
 

Videregående 
opplæring for 

hørselshemmede

التعليم الثانوي للمعاقين 
 سمعيا

هناك عدة مدارس ثانوية مهيأة بمرافق الستقبال المعاقين سمعيا؛ مرآز آفاءات 
Briskeby والمدارس الثانوية التابعة للمديرية في ساندفيور وترونهايم وبرجي 

فهي مجهزة . آز اتصالتعمل مدارس المديرية بمثابة مرا. وستافنجير وأوسلو
هناك مدرسة . بالمعينات التقنية وتوفر تعليم في لغة اإلشارة بمترجمين أو بدونهم
أنظر . في مدينة بودو تشتمل على فصل للتالميذ ذوي السمع شديد الثقل

9-3Opplæringsloven §  3-9قانون التعليم المادة. 
 المعاقين سمعيا في المعاهد في الوسع توفير خدمات ترجمة أو معينات تقنية للطلبة

 .العليا والجامعات
Øresus

  األذن"وش"
 .طنينأنظر 

Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve

المعهد الشعبي العالي 
 Ålومرآز آفاءات الصّم 

إن المعهد .  في هالينجدالÅlيوجد المعهد الشعبي العالي الوحيد في الدولة في 
رة وثقافة الصّم والتاريخ ويوفر برنامج للصّم متخصص في لغة اإلشامرآزا 

 Norgesتمتلكه . وللقادرين على السمع في بيئة لغة إشارة مثيرة للتحدي

døveforbund الرابطة النرويجية للصّم ، no.deafnet.www أو 
no.fhs.al.www. 

 

http://www.deafnet.no/
http://www.al.fhs.no/
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