
 There are lots of things that can be done in the classroom that can help deaf/ hard of hearing children

:learn. Here are some simple things that can improve listening conditions in a classroom

 Avoid sitting a deaf/ hard of hearing child in a noisy part of the classroom. For example  • 
.make sure they are away from noisy equipment, such as air conditioners or computers

 Close the classroom door when the corridor becomes noisy or close the windows and  • 
.perhaps draw curtains when there is a noise outside

 ,Use wall displays to cover and soften large flat surfaces and carpet floors where possible  • 
.as this will help to reduce echoing

.Place felt on the bottom of pencil containers or on the bottom of chair legs that scrape  •

 Encourage children to maintain a quiet working atmosphere and try to make hearing  • 
 children aware of various noises that, for example, a hearing aid can amplify, such as 

 .chairs scraping, doors banging, general chatter, shouting, and dropping objects

 .Get into the habit of repeating the questions and answers other children say  • 

 .Children have soft voices and are often sitting behind the deaf/hard of hearing child

 Where a child sits, lighting, and where a teacher is positioned 

:in the class are also important

 In the classroom a deaf/ hard of hearing child should sit near to and facing the teacher. However, it is also important that they can see the  •
.other pupils. Sitting in a circle on the carpet is sometimes useful

 If you walk around when you are talking a deaf/ hard of hearing child may not be able  • 
 to follow what you are saying. Identify a few key places to stand in the classroom where 

.a deaf child will be able to see you clearly

 Make sure that your face is evenly lit (for example, facing a window, not with a window  • 
.to your back) as this will make lip reading easier for children

 Make sure that when you are writing on the white board, that you face the children when you are speaking. This will help them to lip  •

.read, and to see your facial expression

School Checklist

 ده رهنمود  مربوط به گذار 
ن برای معلم�ی

ن ساده ذکر شده که می تواند  کارهای زیادی است که می توان در کالس درس انجام داد که به طفیل که نا شنوا است یا کاهش شنوا�ی دارد کمک بشود. در اینجا چند چ�ی

ایط شنوا�ی را در کالس درس به�ت نماید: �ش

ن دور از دستگاه های  •  طفیل که ناشنوا است و یا کاهش شنوا�ی دارد را در قسمت پر رس و صدای کالس ننشانید. برای مثال، اطمینان حاصل کنید که این قبیل متعلم�ی
تهویه و خنک کننده و کامپیوتر ها باشند.

ن های کالس درس را بسته و پرده ها را بکشید. ون کالس صدا وجود دارد، کلک�ی وق�ت که در راهرو ب�ی و بار می شود دروازه  را ببندید و وق�ت که در ب�ی  •

ن فرش  •  برای اینکه َصدا (برگشت صدا-ِاکو) کم شود، در صورت امکان سطوح وسیع صاف را با نمایش تصاویری دیواری پوشانده و نرم نموده و کف کالس درس را با قال�ی
کنید.

در کف قلمدان ها و یا در زیر پایۀ چویک ها کفی نمدی بگذارید تا صدای ناهنجار نداشته باشند.  •

 •  اطفال را تشویق نمائید تا محیط ساک�ت ایجاد کنند  و کوشش کنید اطفایل را که مشکل شنوا�ی دارند از انواع رس وصدا ها  آگاه کنید مانند، چند برابر شدن صدا 
)amplify( توسط سمعک ها، صدای ناهنجار پایه چویک ها هنگام جا به جا شدن، به هم خوردن شدید دروازه ها، گپ و گفت های (وراجی) عمومی، داد کشیدن ها 

ن می اُفتند. نها�ی که روی زم�ی و چ�ی

ن  را تکرار کنید.  اطفال صدای آهسته ای دارند و اغلب ممکن است پُشت رس اطفال ناشنوا و یا با کاهش شنوا�ئ   •  عادت کنید که پرسش و پاسخ های سایر متعلم�ی
نشسته باشند. 

ن محیل که معلم درکالس درس قرار دارد هم مهم می باشند: ، و همچن�ی ان روشنا�ی ن جا�ی که یک طفل می نشیند، م�ی

ن را ببینند هم مهم است. برخی از  •  در کالس درس یک طفل ناشنوا و یا دچار کاهش شنوا�ئ بایس�ت نزدیک و روبروی معلم بنشیند.  لیکن، اینکه بتوانند سایر متعلم�ی
ن ممکن است مفید باشد. ن دایره وار بر روی قال�ی اوقات نشس�ت

ن طفیل گپ های شما را نتواند بشنود.  جاهای بخصویص را شناسا�ئ کنید و در آن  •  اگر هنگام صحبت کردن با طفل ناشنوا و یا با کاهش شنوا�ئ راه بروید، ممکن است چن�ی
محل ها بایستید تا یک طفل ناشنوا بتواند شما را به وضوح ببیند. 

ن هستید) چون این کار برای اطفال لب خوا�ن را  ن نه وق�ت که در کنار آن و یا پشت به کلک�ی •  اطمینان حاصل کنید که صورت شما خوب روشن دیده شود (مانند روبروی کلک�ی
آسان تر می نماید.

ن صحبت می کنید صورت شما روبروی آنان قرار داشته باشد. این باعث می شود به�ت  •  اطمینان حاصل کنید که وق�ت بر روی تختۀ سفید می نویسید، هنگامی که با متعلم�ی
لب های شما را بخوانند و احساس چهرۀ شما را به�ت ببینند. 

هنگامی که در کالس درس با یک طفل که ناشنوا است یا کاهش شنوا�ی دارد کار می کنید
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