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 .1امکان دسترسی زود هنگام ،به موقع و برابر به خدمات تشخیصی
 پیروی از دستور العمل های رسمی غربالگری شنوایی
 اطمینان از دسترسی به یک شنوایی شناس با تجربه کودکان
 ارائه خدمات جامع بدون در نظر گرفتن درآمدد فرهند و مادان
جغرافیایی
مشارکت کامل

خاانواده(وا ارائاه دهنادنان خادمات

 .2تسهیل و تشویق
الزم)
انعطددا پددذیری
 رابطدده متبابددل ادتمدداد متبابددل صدددا،
پاسخگویی به اشتراک گذاری وظایف(تبسیم وظایف) و ادتباد بده
،درت خانواده
 حمای از مداخالت درمانی خانواده محور نه فبط مدداخالت کودک
محور
 اهمی دادن به نگرانی ها امیدها رویاها و نیازهای شنا سایی
شده خانواده
 شناسایی نباط ،وت و سبک زندگی ویژگی هدای فرهنگدی و میداان
یادگیری خانواده
 .3تشویق خانواده به تصمیم نیری و انتخاب آناهانه
 ارائه اطالدات بی طرفانه در مورد همه فرصد هدا و رویاردهدای
ارتباطی و آموزشی
 آموزش خانواده ها در ارتباط با معایب(ریساها) اصدو کیدی و
ددم ،طعی های مربوط به گاینه های موجود
 حمای از چشم انداز برنامه در آینده انعطا پذیری در برابر
برنامه ها نشان دادن فرایند تصمیم گیدری کده درحدا حاضدر
دارد اجرا میشود
 اطالع رسانی به خانواده در مورد تضمین های ،انونی
 .4ارایه حمایت های اجتماعی و عاطفی به خانواده
ایجاد یا استفاده از سیستم های حمایتی رسدمی و غیدر رسدمی؛

کمک به شناسایی شباه های اجتمادی موجود
 توجه به نیازها و ارزش های هر خانواده برای استفاده از شباه
های حمایتی
دانی و
ده درمد
ددیری برنامد
دتن مد
ده کاربسد
درفتن و بد
در گد
در نظد

سازماندهی آن از سوی والدین

 .5تالش درجهت بهبود تعامل خانواده و کودک






افاایش ادتماد به نفس خانواده در زمینه بهبود و ایجاد محیط های
زبانی غنی برای کودک
به کار بردن امور روزمره و بازی و تعامالت نودی به منظور ارتباء
رشد ارتباطی کودک
کمک به درک کردن و حساسی والدین نسدب بده کدودک؛ برگایددن و
باار گیری اطالدات ازسوی آنان به منظور پرورش مناسب کودک
اطمینان از ایناه ارتباطات خانواده برای کودک ،ابل دسترسی اس

 .6استفاده از تکنولوژی های کمکی و حمایت از روش ارتباطی انتخاب شده
ازسوی خانواده
 اطمینان از مهارت ارائده دهنددگان خددمات در اسدتفاده و بده
کارگیری تانولوژی های کمک شنوایی و تانولوژیهای بینایی و هدم
چنین تانولوژی های جایگاین و یا اضافی
 اماان دسترسی ارائه دهندگان خدمات به باالترین سدط دا نش و
مهارت در روش ارتباطی انتخاب شده
 .7اطمینان ازصالحیت ارائه دهندنان خدمات
 دسترسی به افرادی با دانش و مهارت خاص در حوزه ناشدنوایی /
کم شنوایی ؛ و دسترسی به درمانهای مناسب
 اماان ارزیابی و کنتر کیفی برنامه ها
 تشویق یا ترویج ارزیابی خود و دادن بازخورد به خود
 .8استفاده از کار تیمی مشترک
 انتخاب افراد تیم بر اساس انتظار و نیاز خانواده
 درک ارزش اجتمادات حمایتی برای بارگساالن ناشنوا یا کم شنوا
 به کار گیری رویارد های فرارشته ای
 کار کردن همراستا و همراه با دیگر خدمات مورد نیاز کدودک و
خانواده

 .9هدایت ارزیابی و کنترل پیشرفت
 ارزیابی مرتدب و ،ابدل اطمیندان رشدد کدودک بدا اسدتفاده از
رویاردهای مختیف
ادتماد به نفس و وضعی خانواده
 بررسی رضای
 توانایی نشان دادن اطالدات حساس به خانواده
 توسعه و تامل در برنامه و اصالح آن درصورت لاوم
.10هدایت کنترل برنامه
 استفاده از تضمین کیفی برای کنتر اجااء برنامده؛ اطمیندان
از هماهنگی برنامه ها با اصو خانواده محور
 ثب اطالدات مربوط به کودک و خانواده و نتیجه مداخیه
 منظور کردن ماانیام های بازخورد والدین
 استفاده از شیوه های ادتبار سنجی مداوم
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