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વી ૃિત
મેઇન ટર્ીમ ગાઈડ એટલે કે બહેરાશવાળાં બાળકોને મુખ્ય પર્વાહમાં સામેલ કરવા માટે ની માગર્દિશર્કા. આ ગાઈડ બનાવવાનો િવચાર Ôપાટર્નસર્ ફોર
અ ગર્ેઇટર વોઇસ, યુ.એસ.એ.Õ એ સં થાનાં સં થાપક અને િનદે શક, જોએન ટર્ૅવસર્ ારા આયોિજત એક કાયશ
ર્ ાળા દરમ્યાન આ યો હતો. જોએન, આ
માગેર્ આગળ વધવાનુ ં અમને કહેવા બદલ તમારો ઘણો આભાર.
િુ ટવ કાઉિન્સલનાં સભ્ય અને એક માતા) અને જાિ મન પાિલયા (આિદત્ય િબરલા વડર્ એકેડેમીની

પ ૂવીર્ પારે ખ (Ôવી કનેક્ટ ફાઉન્ડેશનÕની એક્ઝે

ુ મ ધારામાં િશક્ષક અને Ôઇિન્ડપેન્ડન્ટ મેન્ટલ હે થÕ-માં, Ôનેરેિટવ આઇિડઆઝ એન્ડ પર્ેિક્ટસીઝÕ પધ્ધિતએ કામ કરતાં થેરિપ ટ), આ
લ

કેિમ્બર્જ કિર

બે સાથીઓની બનેલી કોર ટીમે આ પર્ક પને આગળ ધપાવવામાં પહેલ કરી. પહેલાં પગલાં ભરવામાં ફાળો આપવા બદલ આપ બ ેનો આભાર.
પ ૂવીર્ પારે ખ, ફાિતમા જગમગ, બેહરોઝ િબિલમોિરયા, િવભા શાહ, વિહ તાઈ

. ડાબ ૂએ અહીં રજૂ કરે લી માિહતી ને આકાર આપવા માટે અથાક

મહેનત કરી. એમને વધરાની સહાય કરનાર હતાં જૂલી ઠક્કર, િરન્કી શાહ અને નીરા લાલવાની. આપ સહન
ુ ા પર્દાન માટે આપનો ધન્યવાદ કરીએ
છીએ.
બેપ્સી પટે લ (વી કનેક્ટ ફાઉન્ડેશનની એક્ઝે

િુ ટવ કિમટીનાં સભ્ય) અને જમશેદ કે. ડાબ ૂ (વી કનેક્ટ ફાઉન્ડેશનની એક્ઝે

િુ ટવ કિમટીના સભ્ય

અને એક િપતા), બ ે એ આ પુિ તકાની હ તપર્તને બરાબર ચકાસીને એને મુદર્ણ માટે અંિતમ આકાર અને વ પ આપ્યાં, એમના ખંતીલા પર્યત્નો
બદલ ઘણો આભાર.
આંતરરા ટર્ીય ખ્યાિત ધરાવતાં િન ણાત િવશેષ

એલન એ રો ડ્ઝ,

પરીક્ષણ કરી એનુ ં સંપાદન કરી આપ્યુ ં છે . આ માગર્દિશકા

એક િવ ખ્યાત કન્સ ટન્ટ અને મેન્ટોર છે , એમણે આ પુ તકનુ ં ઝીણવટભયુર્ં

વી હોવી જોઈએ િબલકુ લ એવી જ બની શકી છે , એની ચોકસાઈ કરવા માટે આપે

સમય આપ્યો અને પર્દાન કયુ,ર્ં એ બદલ એલન, આપનો ખાસ આભાર.
પ

ુ ાઈ યશ દર્ં મહેતા નો ઘણો આભાર માનીએ છીએ કે ,તેમને મેઇન ટર્ીમ ગાઈડ નો અનુવાદ ગુજરાતીમાં કરે લ છે . પ
ી િસતાંશભ

ુ ાઈ
ી િસતાંશભ

ુ ાઈને ગુજરાતી સાિહત્ય કલા પિરષદ એકેડેમી પુર કાર થી સન્માિનત કરે લ
ગુજરાતી કિવ, લેખક અને અનુવાદક છે . ભારતના રા ટર્પિત એ િસતાંશભ
છે .
પ ૂવીર્ પારે ખ, જી ા સંચાણીયા અને બેહરોઝ િબિલમોિરયાએ સાથે મળીને વાચંન કયુ.ર્ તેમાં સુધારા વધારા જી ા સંચાણીયાએ કયાર્, તે બદલ તેમનો
ઘણો આભાર.
િવશેષ ોએ પોતાનો સમય આપી આ માગર્દશર્ક પુ તક વાંચી, પોતપોતાના દર્િ ટકોણથી સલાહસ ૂચન કરી મહત્વનુ ં પર્દાન કયુર્ં છે , એ સવર્નો ઋણ
વીકાર કરી, એમનો આભાર અમે માનીએ છીએઃ
સવર્ ી
ં ઈ.
. બી. પેટીટ હાઈ કુ લ, મુબ



િબનાઈફર પી. કુ ટાર- આચાયર્ ી, ધ



ં ઈ.
ડાયના મારફતીઆ - આચાયર્, બાઇ અવાબાઈ એફ. પેિટટ ગ સર્ હાઇ કૂલ, મુબ





ગુલશન

ં ઇ.
ોફ - મોન્ટે સરી ટીચર અને ઇિન્ટગર્ેટેડ એજ્યુકેટર અને કાઉન્સેલર, કાસા મોન્ટે સરી, મુબ

ડો.ક યાણી માંડકે - પીએચ.ડી. એ.યુ.ડી. સીસીસી-એ, િક્લિનકલ ઓિડઓલોિજ ટ, માંડકે િહયિરંગ સિવર્િસસ, પ ૂણે.
ડો.મધુ િસંઘ Ð િડરે ક્ટર, બી. એમ. ઇિન્ ટટ ૂટ ઓફ મેન્ટલ હે થ, અમદાવાદ.



ં ઇ.
માલા ચ ા - પેરેંટ, પે યલ એજ્યુકેટર એન્ડ નરે િટવ િચિકત્સક (નરે િટવ પર્ેિક્ટસ), મુબ



મહેર દાદાભોય - સલાહકાર, કેનેિડયન િહયિરંગ સોસાયટી અને કેનેિડયન ડેફ બ્લાઇન્ડ સિવર્સીસ, કેનેડા.



ં ઇ.
નાઝનીન દુ બાશ - પર્ોપરાઇટર, કાસા મોન્ટે સરી, મુબ



ડો.પિવર્ન દાદાચંદજી - એમ. ડી. સાઇિકયાટર્ી, કન્સ ટન્ટ સાઇિકયાિટર્ ટ, બાળકો અને િકશોરોના માનિસક વા થ્યમાં િવશેષ િચ છે .



ં ઈ.
પર્ીતા બેનરજી - પર્ાથિમક સંયોજક, ધીરુ ભાઈ અંબાણી ઇન્ટરનેશનલ કૂલ, મુબ



ં ઈ.
શાિમન મેહરોતર્ા - િડરે ક્ટર, કૂલ આઉટરીચ સિવર્સીસ અને િસિનયર મેન્ટલ હે થ થેરેિપ ટ, ઉમ્મીદ ચાઇ ડ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર, મુબ

છે લે, અલબ , આભાર

વણ શિક્તની સમ યાનો સામનો કરતાં બાળકોનાં સહુ માતા-િપતાઓનો,

અને સકારાત્મકતા અમારા સહુ માટે પર્ેરણાનાં અિવરત વહેતાં

ોત બની ર ાં છે .

*ટીમ વી કનેક્ટ.
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ઓનો અટલ િવ ાસ, િહમ્મત, અત ૂટ સહનશિક્ત

તાવના
વ ડર્ હે થ ઓગર્નાઇઝેશન ( W
HO ) -ના અંદાજ મુજબ, બહેરાપણાની,

િુ તલોપ કે

િુ તમંદતાની સમ યાથી લગભગ ૪૬૬ િમિલયન, એટલે કે ૪૬,૬

કરોડ યિક્તઓને દુ િનયાભરમાં અસરગર્ ત છે . (જુ ઓઃ St udy i n Pr et ensi on of Deaf ness, W
HO, 2018.) Ð એટલે કે દુ િનયાની વ તીના ૬.૧ %.
ભારતમાં ૬૩ િમિલયન, ૬.૫ કરોડ યિક્તઓ (૬.૩%) સારા એવા પર્માણમાં
બાળક ગંભીરથી અિતગંભીર
પણ આ

િુ તમંદતા કે બહેરાપણાથી પીડાય છે . દર હજાર બાળકે ચાર ભાર ીય

િુ તમંદતા કે બહેરાપણાથી પીડાય છે . દે શમાં દર વરસે ૧૦૦,૦૦૦ બાળકો બહેરાપણુ ં ધરાવતાં જન્મે છે .

િલસિનંગ ટૅકનોલોજી, એટલે કે સાંભળવાની પર્િકર્યા સાથે સંકળાયેલી યાંિતર્ક પર્ણાલી ઉપલબ્ધ છે , એ જોતાં બહેરાપણાથી પીડાતાં

બાળકો, સારી રીતે સાંભળી શકતાં બાળકો

ટલી જ મ ૂળભ ૂત ક્ષમતા અને શક્યતા ધરાવતાં હોય છે , એમ કહી શકાય.

બહેરાશનો પડકાર ઝીલતાં બાળકોને મુખ્ય ધારાની સામાન્ય શાળાઓમાં સામેલ કરવાનુ ં કામ, વરસોનાં વરસો સુધી કરે લા પર્યાસો અને પર્યોગોનુ ં
સિહયારું પિરણામ છે . માતા-િપતા, સારસંભાળ લેનારાં બીજાંઓ, િશક્ષકો અને શાળા સંચાલકો, વા થ્ય ક્ષેતર્ના યાવસાિયકો, નસ , ડોક્ટરો વગેરે અને
આખો સમાજ, સહએ
ુ સાથે કામ કરી બાળકને સામાન્ય શાળાઓમાં અને બી
વી કનેક્ટ ફાઉન્ડેશન,

સામેલ કરવાનુ,ં સમાિવ ટ કરવાનુ ં કામ પાર પાડવાનુ ં છે .

િુ તમંદ બાળકોનાં માતા-િપતાને ટે કો આપત ું Ôપૅરન્ટ સપોટર્

ુ Õ છે , અને બહેરાશથી પીડાતાં બાળકોને સહાય કરવામાં ઉપયોગી
પ

થાય એવી આ Ôમેઇન ટર્ીમ ગાઇડÕ એટલે કે Ôમુખ્ય ધારામાં સામેલ થવા માટે ની માગર્દિશર્કાÕ-નુ ં પર્કાશન કરતાં ધન્યતા અનુભવે છે .
આ Ôમેઇન ટર્ીમ ગાઇડÕ શુ ં છે ? બહેરાશવાળાં બાળકોને સમાજની, ભણતરની મુખ્ય ધારામાં સામેલ કરવાનાં મહત્ત્વનાં કામમાં િહ સેદાર બનવાની
ક્ષમતા એમનાં માતા-િપતા, િશક્ષણિવદો અને વા થ્ય ક્ષેતર્ના યાવસાિયકો કેળવી શકે, એ માટે ન ુ ં માગર્દશન
ર્ આપતી આ એક પુિ તકા છે .
આખી પુિ તકામાં અમે ÔChi l dr en wi t h hear i ng l ossÕ આ અનુવાદે Ô િુ તમંદતા વાળાં બાળકોÕ એવા શબ્દો વાપયાર્ છે . અને ÔબાળકÕ એ નામ
ગુજરાતીમાં ÔછોકરાÕ ÔછોકરીÕ બ ે માટે વપરાત ું હોવાથી મ ૂળ અંગર્ેજી પુ તકને ÔહીÕ અને ÔશીÕ -ના ઉપયોગની

સમ યા હતી, એ અહીં સામે આવતી

નથી.
અમે

ુ દયપ ૂવર્ક આશા રાખીએ છીએ કે, આ ÔગાઇડÕ,

િુ તમંદતા વાળાં બાળકોÕ ને મુખ્ય ધારામાં સામેલ કરવાના, અંતે તો એ બાળકો યાપક

સમાજમાં, પોતાનો વતંતર્ ફાળો ઉમેરી શકતાં, નાગિરક બને એ લક્ષય પાર પાડવામાં આપને ઉપયોગી બનશે.
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1.0. આપણે સાંભળ એ છ એ કઈ ર તે?
આ િવભાગમાં આપણે એ સમજવાનો પર્યત્ન કરીશુ ં કે સાંભળવુ,ં સાંભળવાનુ ં ઓ ં થવુ,ં એટલે શુ,ં
વધારતાં સાધનો કે યંતર્ો કયાં હોય, અને

િુ તમંદતા ધરાવતી યિક્તની સાંભળવાની ક્ષમતા

વણશિક્ત ગુમા યાને કારણે બાળકના સવાર્ંગી િવકાસ ઉપર શી અસર પડે.

1.1. કાન અને સાંભળવાની શ ત.
ને આપણે કાન કે કણર્ એ નામે ઓળખીએ છીએ એ ઇંિદર્યના તર્ણ િવભાગો હોય છે ઃ બા વતીર્, મધ્યવતીર્ અને અંતર્ -વતીર્ કણર્. બહારનો, વચલો
અને અંદરનો કાન, એ તર્ણે એક સાથે કામ કરીને બહાર થતા અવાજ અથવા ધ્વિનને યિક્તના મગજ સુધી પહ ચાડે છે . બા

કણર્ ધ્વિનને ઝીલે છે

અને મધ્ય કણર્ તરફ લઈ જાય છે . મધ્ય કણર્ન ુ ં કામ ધ્વિનના તરં ગોને દબાણના તરં ગોમાં ફેરવી નાખી, કાનના પડદાને, કણર્ પટલમાં અને ત્યાં
આવેલાં તર્ણ નાનાં હાડકાંમાં કંપન ઉત્પ

કરવાનુ ં કામ છે . આ દબાણ તરં ગો અંતર્ -વતીર્ કણર્માં રહેલા પર્વાહી

શંિખકા સુધી પહ ચે છે . એ પછી જ્યારે એ ધ્વિનતરં ગો કૉિક્લયા (
આવેલા હજારો પાતળા-નાના વાળ

કોઈ નાનકડી દિરયાઈ શંખલી

ારા ત્યાં રહેલી કૉિક્લયા કે કણર્

વી દે ખાવમાં હોય છે , તે કણર્ શંિખકા)-ની અંદર

ુ આવેગોમાં પિરવિતર્ત થઈ જાય છે . તે
વા દે ખાતા કેશ-કોષ વચ્ચેથી પસાર થાય છે , ત્યારે એ તરં ગો િવ ત

ુ આવેગો મગજ સુધી ત્યાં આવેલા આઠમા
પછી એ િવ ત

િુ તવાહક ચેતાતંત ુ (ઑિડટરી નવર્)-ના માધ્યમથી પહ ચાડવામાં આવે છે . મગજ

ને

સાંભળે છે , એ અવાજ તે આ.
કાન કે

વણેિન્દર્યનો એક કે વધારે િવભાગ અથવા

િુ તવાહક ચેતાતંત ુ જ્યારે પ ૂરતા પર્માણમાં કામ ન કરે ત્યારે બહેરાશ કે

િુ તમંદતા અનુભવાય

છે . ઉદાહરણ પે, Ôસેન્સરીન્યુરલ હીઅિરન્ગ લોસÕ વા ં બાળક હોય તો એની કણર્ શંિખકાના કેશ-કોષ, કૉિક્લયામાં આવેલા ઝીણા વાળમાં નુકસાન
હોવાની સંભાવના હોઈ શકે.

આ ૃિત 1.1 કાનની

1.2.

વણ

ગરચના. (http://www.med, ut h.edu/)

મતા ક સાંભળવાની શ ત ંુ તર દશાવતો આલેખઃ ઓ ડયો ામ ક
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વણ-આલેખ.

કોઈ એક યિક્ત, જુ દી જુ દી ધ્વિન-તી ણતાએ (િપચ પર) અને કંપન-અંકે (ફર્ીક્વન્સી પર), કેટલો મંદમાં મંદ અવાજ સાંભળી શકે, એ દશાર્વતો
આલેખ એટલે

વણ-આલેખ અથવા ઓિડયોગર્ામ.

વણ-આલેખની Y-axi s ડેસીબલ એકમ (ડીબી)-માં માપવામાં આવેલા અવાજની તી તા દશાર્વે

છે અને X-axi s હટ્ઝર્ એકમમાં માપવામાં આવેલી તી ણતા દશાર્વે છે .

આ ૃિત 1.2.

આલેખમાં દે ખાતો ઘેરા રાખોડી રં ગનો

વણ-આલેખ.

(ઑ ડયો ામ)

(http://cochlear.com/)

રે ખાંિકત ભાગ છે , એને Ô પીચ બનાનાÕ એવુ ં નામ અપાયુ ં છે . વાણીના મોટા ભાગના ધ્વિનઓનુ ં િવતરણ

એમાં દે ખાડાયુ ં છે . કંપનના િનમ્નતમથી ઉચ્ચતમ અંક સુધી એ Ô પીચ બનાનાÕ િવ તરે છે . કોઈ પણ સામાન્ય વાતચીતમાં વાણીના ધ્વિનઓ ક્યાં
સંભળાય છે , એ પણ એ દે ખાડે છે . વ પ

વણ શિક્ત ધરાવતાં (બહેરાશની અસરવાળાં) બાળકોના

વણ-આલેખ (ઑિડયોગર્ામ), ઉપરના આલેખમાં

દશાર્વયેલા Ô પીચ બનાનાÕમાં દે ખાય છે , એના કરતાં ઘણુ ં વધારે ઉચ્ચ ડેિસબલ તર ઉપર આવશે. આલેખમાં ભ ૂરી અને લાલ રે ખાઓ ગંભીર એવી
િુ તમંદતા થી ઝ મતા બાળકોના ઑિડયોગર્ામ કે

1.3

વણ-આલેખ દશાર્વે છે .

વણસહાયક યાંિ ક / હ ય રગ ટકનોલો .

વણસહાયક યં . /હ ય રગ એઇ ઝ
વણસહાયક યંતર્ સાંભળવામાં મદદ કરત ું એવુ ં સાધન છે ,

આસપાસથી આવતા અવાજોને વધારે શિક્તશાળી બનાવી સાંભળનાર સુધી પહ ચાડે

છે . પણ વધારે પ ટ બનાવે એવુ ં જ રી નથી. મંદ, મધ્યમસર કે તી
આવે છે .

િુ ત મંદતા વાળાં બાળકો માટે સામાન્યપણે આ સાધનની ભલામણ કરવામાં

વણ સહાયક યંતર્, એટલે કે િહયિરંગ એઇડના તર્ણ આવ યક ભાગ હોય છે ઃ માઈકર્ોફોન, એિમ્પ્લફાયર અને િરસીવર.
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આ ૃિત 1.3. સામા ય

વણસહાયક યં ના ભાગ (ઈયર-

ૂ)

કૉ લયર ઇ લા ટ
Ôકોિક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટÕ એ અલગ પર્કારનુ ં સાંભળવાનુ ં યંતર્ છે . એના બહાર દે ખાતા ભાગ આ મુજબ છે ઃ રસીવર હડપીસ એટલે કે ધ્વિન-ગર્ાહક મુખ્ય
ભાગ અને પીચ

ોસેસર એટલે કે વાણી-સંસાધક. એ યંતર્માં એક આંતિરક ઘટક (ભાગ) હોય છે ઃ ઇલે

ુ -્ અગર્,
ોડ કે િવ ત

ને શ િકર્યા વડે કણર્

ુ ્ સંકેતો મોકલે છે . ત્યાં નુકસાન પહ ચેલા કેશ-તંત ુઓ ને ઓળંગી
શંિખકામાં બેસાડવામાં આવે છે . આ ઇલેક્ટર્ોડ ારા એ યંતર્ કણર્ શંિખકા સુધી િવ ત
આગળ વધે છે અને આગળ આવેલા આઠમા

ુ ્ સંકેતોને મગજ સુધી પહ ચાડે
િુ તવાહક ચેતાતંત ુ (એઇટ્થ ઑિડટરી નવર્)-ના માધ્યમથી એ િવ ત

છે . આ કૉિક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટકરવાની ભલામણ ખાસ તો તી Ðગંભીર

િુ ત મંદતા (સીવીયર-પર્ોફાઉન્ડ હીયિરન્ગ લોસ) ઘરાવતાં બાળકો માટે કરવામાં

આવે છે .
ં
ં
બાળકના મિ ત કમાં ચ ટાડેલ ું રાખે છે , કેમ કે બીજા એક સ ૂ મ
સમાવેશ થાય છે . આ લોહ-ચુબક
હેડ પીસમાં કોઈલ અને એક સ ૂ મ લોહ-ચુબકનો
ુ -્ અગર્ સાથે
ં એ બાળકમાં શ િકર્યાથી આરોપણ કરવામાં આ યુ ં હોય છે . (આ સ ૂ મ લોહ-ચુબક
ં
ં
લોહચુબકનુ
બાળકના કણર્ શંિખકામાં બેસાડેલા િવ ત
જોડેલ ું રાખે છે ). યંતર્ના હેડ પીસ/મુખ્ય ઘટકને પીચ પર્ોસેસર/વાણી-સંસાધક સાથે એક કેબલ કે મજબ ૂત તાર વડે જોડવામાં આવે છે . એમાં બૅટરી
અને િનયંતર્કો ગોઠવવામાં આ યાં હોય છે . એ િનયંતર્કો, અવાજ કઈ રીતે વીકારમાં આવે, એનુ ં િનયંતર્ણ કરે છે . આ પીચ પર્ોસેસર દે ખાવમાં
િહયિરન્ગ એઇડ

વુ ં જ લાગે છે .

.
આકૃિત ૧.૪. કૉિક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટ ના ભાગ. (ht t p://cochl ear .com)
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વણ સહાયક સાધનો.
મોટા ભાગની સાંભળવાની આવ યકતાઓ નુ ં કામ િહયિરંગ એઇડ્સ અને કૉિક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટ પ ૂરુ પાડે છે . જો કે, કેટલીક સમ યાઓ,

વી કે ઘ ઘાટ

થવો, પડઘા પડવા અને લાંબ ુ ં અંતર હોય તો ન સંભળાવુ,ં એ ક્યારે ક કાયમ રહે છે .

વણ સહાયક

વણ યાંિતર્કી/ (હીઅિરંગ ટે કનોલોજી) નુ ં ક્ષેતર્

યંતર્ો અને કોિક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટ થી વધારે િવશાળ છે . એ ક્ષેતર્માં Ôએિસિ ટવ િલસિનંગ િડવાઈસીઝ, એએલડીએસÕ એટલે કે Ôસહાયકારી

વણ

સાધનોÕનો સમાવેશ થાય છે . એવાં સાધનો બાળકોને લાંબે અંતરે થી અને ઘ ઘાટભરી પિરિ થિતઓમાં પણ બોલાતી ભાષાને સારી રીતે સમજવામાં
સહાય કરે છે . આવી યાંિતર્કી યવ થાઓમાં એવાં સાધનોનો સમાવેશ થાય છે

વાણીના સંકેતોને બોલનાર પાસેથી સીધા બાળકની હીયિરંગ એઇડ

અથવા ઇમ્પ્લાન્ટ સુધી લઈ જાય છે . ઘ ઘાટભય પિરવેશ, બોલનારથી બાળક સુધીનુ ં અંતર અને પિરવેશમાં પડતા પડઘા, એવી મુ કેલીઓને દૂ ર
કરવા માટે એએલડી એટલે કે સહાયકારી

વણ સાધનોની સંરચના કરવામાં આવે છે . બોલનાર યિક્ત બાળકથી સારે એવે અંતરે હોય અને

આસપાસમાં ઘ ઘાટ થતો હોય તે છતાં બોલાયેલા શબ્દો બાળક સુધી સીધેસીધા પહ ચે એવી યવ થા કરી આપનાર સાધન.
વણ સહાયક સાધનો માં એક િરમોટ માઇકર્ોફોન હોય છે . એને ધ્વિન- ોતની નજીક (સામાન્ય રીતે, બોલનારના મુખ નજીક) રાખવામાં આવે છે .
આ માઇકર્ોફોન બોલનારના મુખથી અંદા
કશુ જ હોત ું નથી,

છ ઇંચ નીચે રાખવામાં આવે છે . બોલનાર િશિક્ષકા/િશક્ષક અને સાંભળનાર બાળક વચ્ચે કોઈ વાયર

વુ ં

થી િશિક્ષકા/િશક્ષક વગર્ખડં માં આસાનીથી હરીફરી શકે છે . જ્યારે એએલડીનો ઉપયોગ થયો હોય ત્યારે બાળક વગર્ખડં માં એ ચાહે

ત્યાં બેસી શકે છે અને ટીચર જાણે પોતાની સાવ નજીક હોય એ રીતે એમનો અવાજ સાંભળી શકે છે .
એએલડીનો અસરકારક ઉપયોગ કરવા માટે નાં થોડાંક સ ૂચનોઃ
૧. એએલડી વક્તાના મુખ નીચી અંદા

છએક ઇંચ દૂ ર, ખભા વચ્ચે ગોઠવાય એમ, િક્લપ કરવુ ં અથવા પહેરવુ ં જોઈએ. એ રીતે વક્તાનો અવાજ

વધારે પડતો મોટો કે વધારે પડતો મંદ, ફેઇડ ઇન કે ફેઇડ આઉટ નહીં થઈ જાય.
૨. વક્તા કાળજી રાખે કે માઈકર્ોફોન સાથે પોતે પહેરેલી માળા, દુ પ ો કે બીજી ચીજો,

આ ૃિત 1.5. એિસ ટવ લસિનગ ડવાઈસ/ સહાયકાર
1.4 લગ િસ સ વિન પર

ણ–

વણ

મતા ંુ દિનક પર

વણ યંતર્ની પિરણામકારીતાને અને બાળકની

વી કે પુ તક, કાગિળયાં કે પેન ઘસાય નહીં.

વણ સાધન. (ht t p://wwwphonak
.
.com/)
ણ.

વણશિક્તની િનપુણતાની ચકાસણી કરવા માટે આ છ ધ્વિનઓનુ ં પરીક્ષણ દરરોજ િનયિમતપણે

કરવુ,ં એ અિતશય આવ યક છે . એ માટે નીચે લખેલા પાંચ ધ્વિનઓને આ પરીક્ષણ માટે વાપરવા જોઈએઃ
{મ . .}, {આ . .}, {ઊ . .}, {ઈ . .}, {શ . .} અને {સ . .}.
માતા-િપતાને ખાસ સલાહ એ આપવાની છે કે, આ પરીક્ષણ કઈ રીતે કરવુ ં અને એને આધારે યોગ્ય પિરણામ પર કઈ રીતે આવવુ,ં એ માટે એમણે
પોતાના ઑિડટરી વબર્લ થેરિપ ટ, ઑિડયોલોિજ ટ અથવા પીચ થેરિપ ટનુ ં પ ૂરું માગર્દશર્ન લેવ.ુ ં
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1.5 બાળકો ઉપર બહરાશની અસર.
બાળકો પર થતી બહેરાશની િવપરીત અસરોનો સાચો અંદાજ કદાચ, એટલે આવતો નથી, કારણ કે એ એક અદર્ ય િવકલાંગતા છે . આના પિરણામે
બહેરાશની અસર નીચેન ુ ં બાળક જાણે સામાન્ય બાળક

વુ ં હોય, એવુ ં માની લેવામાં આવે છે . બાળક જ્યારે જાહેર સામાિજક પિરવેશમાં હોય ત્યારે

આવી માન્યતા એને માટે મોટે ભાગે તો મુ કેલી ઊભી કરનારી બને. બાળકના િવકાસ ઉપર બે વાતનો પર્ભાવ પડે, બાળકની કઈ વયથી, કેટલું
જલદી, એને મદદ થાય એવાં પગલાં લેવાનુ ં શ થાય છે , તે; અને એની

િુ તમંદતાની માતર્ા કેટલી છે , તે. બાળકના જન્મથી સાડા તર્ણ વરસનો

ગાળો, એની કેળવણી, અને વાણી સાંભળવા અને બોલવાની એની ક્ષમતા માટે નો િનણાર્યક સમયગાળો છે . મ તકમાં આવેલા
િ થિત થાપકતાને કારણે આમ બને છે . બોલવુ,ં વાંચવુ ં અને સામાિજક સંપક કરવા, એ સવર્ની ક્ષમતા ધરાવતાં એ
સ ધ્ુ ધ વાણી સંપિ

વણ કેન્દર્ોની

વણ કેન્દર્ો, બાળક સામે

એ વષ માં ખુલતી આવે છે એને ઝીલી, શોષી, આત્મસાત કરી લેવા માટે પ ૂણર્પણે તૈયાર હોય છે . સમયસરનુ ં િનદાન અને

ક્ષિત-િનવારણ માટે નો પર્ારં િભક હ તક્ષેપ Ð આ બે પગલાં સવેળા લેવાય તો, બાળકના ઊછે રનાં આ વરસો દરમ્યાન, બાળક ઉપર પડતા

િુ તમંદતાના

દુ પર્ભાવને બને તેટલો હળવો કરી શકાય છે .
ચાર મુખ્ય વાતો ઉપર ધ્યાન કેંિદર્ત કરવુ ં જોઈએઃ

વણશિક્ત (ઑિડિબિલટી),

વણકૌશ ય (ઑિડટરી િ ક સ), વાણીની ઉચ્ચાર- પ ટતા ( પીચ

ઇન્ટે િલિજિબિલટી) અને બોલાતી ભાષા.

વણશ ત
વણશિક્ત એટલે બાળકની સારી રીતે સાંભળી શકવાની શિક્ત. બાળક વગર્ખડં માં શીખી શકે અને બીજાંઓને સમજી શકે એ માટે ત્યાંના બધા
અવાજો બાળકની

વણશિક્તની હદની અંદરના હોવા જોઈએ. આનો અથર્ એ કે બાળકના કાનમાં એની જ િરયાત મુજબનુ ં

વણ યંતર્ ઉિચત રીતે

બેસાડી આપ્વુ ં જ રી છે , એથી એ બોલાતી વાણીના બધા અવાજોને સારી રીતે સાંભળી શકે.

વણકૌશ ય.
સામાન્યપણે સાંભળી શકતાં બાળકો સાંભળવાનુ ં સહજ રીતે, કુ દરતી રીતે શીખી લે છે . પણ

મની સાંભળવાની શિક્ત ઓછીવ ી હોય એવાં

િુ તમંદ

બાળકોને સાંભળવાની બાબતમાં તાલીમ આપવામાં આવે તો અથર્પ ૂણર્ અવાજોને બીજા અવાજોથી અલગ તારવવાનાં કામમાં એ તાલીમ એમને
ઉપયોગી નીવડે છે . સામાન્યતઃ,

વણ યંતર્ોની મયાર્દા એ છે કે, એ યંતર્ો અનાવ યક અવાજોને, ઘ ઘાટોને પણ મોટા કરી દે છે . એટલે જ, વાણીગત

ધ્વિનઓને અનાવ યક અવાજોથી અલગ તારવવા, એ મહત્ત્વનુ ં કામ છે . જો કે આ ક્ષેતર્ની ટે કનોલોજીમાં ભારે સુધારા થયા છે , તે છતાં, અથર્પ ૂણર્
ધ્વિનઓને, આસપાસથી આવતા ઘ ઘાટથી અલગ તારવવાના કામમાં આ
પર્કારનુ ં િવિશ ટ

વણ યંતર્ો બાળકને ઝાઝી મદદ કરી શકતાં નથી.

િુ તમંદ બાળકે આ

વણકૌશ ય કેળવવુ ં પડે છે , સામાન્યપણે સાંભળી શકતાં બાળકો મોટે રાંઓની વાતચીત સહજપણે સાંભળી લઈને પોતાનો શબ્દ

ભંડોળ અને પોતાની ભાષા મેળવી લે છે . જો કોઈ બાળકની

વણકૌશ યતા પ ૂરતી િવકાસ પામેલ ન હોય તો એ બાળક આવી િનણાર્યક મહત્વ

ધરાવતી માિહિત ચુકી શકે છે .

ઉ ચાર પ ટતા
ઉચ્ચાર પ ટતા એટલે બાળકની પોતાની વાણી નો ઉચ્ચાર. બાળક

બોલે છે તે એને સાંભળનારાંને કેટલું સમજાય છે , એનુ ં માપ તે ઉચ્ચાર

પ ટતા. ઉચ્ચાર પ ટતા બાળકની યિક્તગત જ િરયાત મુજબ પર્ોગર્ામ કરીને તૈયાર કરે લી

વણ ટે કનોલોજી કેટલા પર્માણમાં બાળકને મેળવી

આપવામાં આવી છે , એના ઉપર રહે છે .

બોલાતી ભાષા/વાણી.
બહેરાશની સૌથી મોટી અસર વાણી/ભાષા બોલવા પર પડે છે . બાળક બરોબર સાંભળી શકત ું નથી એ વાત, એની વય બે વરસની થાય ત્યાં સુધી,
આપણે ત્યાં મોટે ભાગે િનદાન થત ું નથી. એટલે

િુ તમંદતાનુ ં િનદાન થયા પછી તરત, એ બાળક માટે સહથ
ુ ી વધારે ઉપયુક્ત

કાનમાં બેસાડવુ,ં એ બહુ મહત્વનુ ં છે . સાથે જ, પ ૂરી તાલીમ પામેલા Ôઑિડટરી વબર્લ થેરિપ ટÕ

વણ યંતર્ એના

ારા Ôિલસિનન્ગ ઍન્ડ પોકન લેન્વેજ થેરપી /

ઑિડટરી વબર્લ થેરપીÕ, િવના િવલંબ, શ કરવી, એ પણ એટલું જ મહત્વનુ ં છે .
બાળકની

િુ તમંદતાનુ ં પરીક્ષણ બને તેટલું વહેલ ું કયાર્ વગર અને જ િરયાત મુજબ બેસાડેલા યોગ્ય

વણ યંતર્ વગર, બાળક ભારે બહેરાશનુ ં ભોગ

બને છે . એથી એ જ રી ભાષાકૌશલ મેળવવામાં ધીમુ ં પડી જાય છે . બહેરાપણાની આવી લાંબા ગાળાની અસરોને પિરણામે બાળક પોતાના વપરાશના
શબ્દોનુ ં ભંડોળ પયાર્પ્તપણે મેળવી શકત ું નથી, એની વાંચવા અને લખવાની કુ શળતા નબળી રહે છે . બાળક શૈક્ષિણક, વૈચાિરક અને સામાિજક
કૌશ યો મેળવવામાં પાછળ રહી શકે છે .
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1.6. આપ-ઓળખ અને સામા ક અ ુ લ
ૂ ન.
આપણે બધા એક સમાજમાં રહીએ છીએ જયાં રોજ આપણે એક બીજાનાં સંપકૅમાં રહીએ છીએ. બહેરાપણુ ં બાળકની િનત્યના વતર્ન ઉપર અને તેના
વાિભમાન પર ભારે અસર પાડી શકે છે . ઓ

સાંભળવાની અને બોલવાની ક્ષમતા એની વય પર્માણની સામાિજક કૌશ યના િવકાસમાં પણ અડચણ

ઊભી કરી શકે છે . બાળક સામાિજક રીતે અિવકિસત દે ખાય અને મહત્વ ના સામાિજક સંકેતોને પણ ઘણીવાર સમજવાનુ ં ચુકી જાય છે . આને લીધે
બધા વચ્ચે પણ એકલું પડી જાય છે .
વળી, જો કોઈ ન જાણત ું વડીલ એ બાળકનાં વાંક કાઢી તેના ઉપર આરોપ નાખે કે તે સપનાં જોયા કરત,ું તોફાની, ભણવામાં બેધ્યાન, ક્લાસમાં
બીજાંઓને ખલેલ પહ ચાડનારું ઇત્યાિદ છે , તો તે બાળકના વાિભમાન ને ધક્કો લાગે છે .

િુ તમંદતાને કારણે બાળકની સમવય કો અને સહપાઠીઓ

ૂ ન વધારે મુ કેલીભયુર્ં બને છે , ખાસ તો િરસેસ અને લંચ ટાઈમ દરમ્યાનના ઘ ઘાિટયા માહોલમાં. આમ,
સાથેન ુ ં સામાિજક અનુકલ

િુ તમંદતા વાળાં

બાળકો રોજ સાંજ પડતાં કૈં ક વધારે જ થાકેલાં હોય છે કેમ કે, આખો િદવસ બરાબર સાંભળવા માટે એમણે વધારે મહેનત કરવી પડે છે . એથી
બાળકની હતાશા અને ચીિઢયાપણુ ં વધે છે . િશક્ષકો, યાવસાિયક સહાયકો અને માતા-િપતા આ બાળકોને ટે કો આપતાં રહે, મુ કેલ પિરિ થિતઓને
પાર પાડવાની તરકીબો વખતોવખત સ ૂચવે અને સાંત્વના આપ્યા કરે , એ અિત-આવ યક છે .

2.0.

ુ ય

વાહમાં સામેલ થવા માટની તૈયાર અને

ુ જતા.
સ

આ િવભાગમાં, મુખ્ય પર્વાહમાં સામેલ થવાના માગેર્ બાળક આગળ વધી શકે એમાં સે ફ-એડ્વોકસી એટલે કે વ-િહતની િહમાયત અને ઑિડટરીવબર્લ થેરપી એટલે કે સાંભળવા અને બોલવાની ક્ષમતા વધારવા એ બે િવશે ચચાર્ કરીશુ.ં બાળકને શાળામાં સામેલ થવા માટે કઈ રીતે સુસજ્જ
કરવુ ં જોઈએ, એ અંગેન ુ ં કેટલુકં માગર્દશર્ન પણ આપીશુ.ં
2.1. વ- હતની હમાયતઃ

ત માટની વક લાત.

સે ફ-એડવોકસી એટલે કે પોતાના યોગ્ય િહતો, ઇરછાઓ, આવ યકતાઓ, ધ્યેયો અને અિધકારો િવશે અસરકારક રજુ આત કરવાની યિક્તની શિક્ત.
મુખ્ય મુ ો અહીં ચુપ ન રહેતાં બોલી બતાડવાનો, સાચા સવાલો કરવા અને ઉિચત િવનંતી કરવા અંગેનો છે . વ-િહતની િહમાયત કરવાની આવડત
કેળવવી એ મા-બાપ અને બાળક, સહુ માટે જ રી છે .
માતા-િપતા માટ વ- હત હમાયત એટલે

?ંુ

પોતાનાં બાળકનાં િહત અંગેના િનણર્યો કરતાં િવિવધ િનણાર્યક મંડળો સમક્ષ પોતાનો

ુિ ટકોણ િવધેયાત્મક રીતે રજૂ કરવાની આવડત માતા-િપતાએ

કેળવી જોઈએ. કેમ કે માતા-િપતાએ પોતાના કુ ટુંબનાં અન્ય સભ્યો, પોતાનાં િમતર્ો, બાળકનાં િશક્ષકો, તેમ જ સરકારી એજન્સીઓ, નાણાનાં ફંડ પ ૂરાં
પાડનારી એજન્સીઓ અને

વણ યંતર્ો બનાવતી કંપનીમાં કામ કરતી યિક્તઓ સાથે વખતોવખત સાથર્ક રીતે વાતચીત કરવાની થશે. એથી,

વણેિન્દર્ય એટલે કે કાન, િહયિરન્ગ એઇડ્ઝ યાને Ôકાનનાં મશીનÕ અને એિસિ ટવ િલસિનંગ િડવાઈસ એટલે કે સહાયકારી

વણ સાધન, આ તર્ણે

ચીજો કઈ રીતે કામ કરે છે , એની પાયાની સમજણ પણ માતા-િપતાએ મેળવી લેવી જોઈએ. ઉપરાંત, બાળક વાપરી શકે એવાં

વણ યંતર્ોની

બજારમાં મળતી સારી બર્ાન્ડો િવશે તેમ જ એવાં િવિવધ ÔમશીનોÕની કાયર્ પધ્ધિત, દરે કની પોતીકી િવશેષતા અને એ બગડે ત્યારે સુધારવાની Ôટર્બલ
શુિટંગÕ યવ થા િવશે એમણે પિરિચત થવુ ં જોઈશે. બાળક એ પોતાની માટે વકીલાત કરવા માટે આવ યક

ાન અને માિહિતથી પોતાને સજ્જ કરે ,

એની સહાય કરવા માતા-િપતાએ પોતે પણ આ બધુ ં જ જાણવુ ં જોઈએ .
બાળક માટ પોતાની વક લાત કરવી એટલે

?ંુ

પોતાની વક લાત કરવાની આવડત મેળવવી અને િવકસાવવી, એ

િુ તમંદ બાળક માટે એક ઉપયોગી વાત છે . પોતાની વક લાત કરવાનુ ં કૌ લય

બાળક માટે કોઈ પણ ઉંમરે િશખવુ ં બહુ જ રી છે . આવી આવડતો લાંબા ગાળાના અભ્યાસ અને માગર્દશર્ન સાથે કર્મશઃ િવકસે છે . િવિવધ
પિરિ થિતઓમાં અને િવિવધ લોકો સાથેના યવહારમાં પોતાની આવડતોને અજમાવી જોવાના અવસરોની બાળકોને જ ર પડે. આવડતોનો આવો
િવકાસ, બાળકોને બીજા લોકો સાથેની રોિજંદી આપલેમાં અને પોતાની જ િરયાતો સંતોષવામાં સફળ થવામાં મદદ કરે છે .
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પોતાની વક લાત કરવાના િવિવધ અવસરો બાળકને મોટા પર્માણમાં મળે , એવુ ં કરવુ ં જોઈએ. પર્ત્યેક બાળક પોતાની આંતિરક શિક્તનો અને
પ ૂરતી કાયર્ક્ષમતાનો િવકાસ કરી શકે. વડીલોને તાલીમ આપવી જોઈએ કે પોતે જરા પાછળ ખસી બાળકને વ-િનભર્ર થવા દે .

અલગ અલગ

મર પોતાની

તની વક લાત.
ૂચનો.

પોતાના બાળકમાં પોતાની વક લાત કરવાની આદત માતા-િપતા કઈ ર તે ખીલવી શક, એ માટ કટલાંક

િશ /ુ સાવ નાનાં બાળક.
ૂતા પહલાનો િન ય મ બનાવો.તમા ં ુ બાળક પોતા ંુ

રોજ રા ે પથાર માં

તમારો હાથ લાંબો કરો યાર. એ પછ એ

વણ યં

તમે

યાં

વણ યં

ૂકો, એ જ યા બાળકને ચ ધી બતાવો. આ િન ય મ નો ભાગ પોતાની વ કલાત ની

ુ ાફર નો પહલો પાયો છે . આમ કરવા પાછળનો ઉ ે શ એ છે ક, વખત જતાં બાળક પોતાનાં
સ
તે

ુ ડાવતી વખતે બાળક તરફ
વ

તમને આપે, યાર તમે એને

વણ સહાયક સાધનો ન

કરલી જ યાએ પોતાની

ૂક ંુ થાય.

ટ
ંુ ણયાં ભરતાં બાળકો.

થોડાં મોટાં,

આપણે આપણા બાળકોને િશખડાવ ંુ જોઈએ ક
એ ંુ કહ ને પા ં
સાંભળ ક સમ

ૂછ ંુ જોઈએ. વખત જતાં

ંુ છે એ એને બરાબર સંભળા ંુ ક સમ

એને કહવામાં આ

યાર બાળકની ભાષા િવકિસત થતી

ય યાર, જો સામે વાળ

ંુ નથી, તો બાળકએ ‘ ?ંુ ’ ક ‘હં?’
ય તએ કરલી વાત બાળક બરાબર

ંુ ન હોય, તો બાળક ‘ લીઝ ફર કહોને!’, ‘સમઝા ંુ નહ , ફર બોલો તો!” ક એ ંુ ક ંુ એ ય તને િવના-સંકોચ

શ

ૂછ લે, એવી

કળવણી એને આપો.

મોટાં બાળકો.
બાળકોને શીખવાડો ક પોતાનાં માતા-િપતા અને, િશ કોને એ કઈ ર તે
બરોબર ચાલતા નથી,
શી

પોતાના
*

ૂર થઈ ગઈ છે , અવાજ

બેટર

ંુ ન હોય તો એને શીખવો ક કવા ઇશારા કર ને

ગ ંુ હોય યાર કઈ ર તે પોતે

વણ યં

વણ યં

ક અ ય

વણ સહાયક સાધન

ૂટ છે , મશીનમાંથી ઘ ઘાટ આવે છે , વગે ર. જો બાળક બોલીને એ વાતે બતાડતાં હ

વણ યં

વણ સહાયક સાધનોની કાળ

વણ યં ને અને અ ય

ૂચવી ક કહ શક ક પોતા ંુ

િવશેની પોતાની

ુ કલીઓની વાત એ બી ઓને સમ વી શક.

બાળક પોતાની મેળે રાખી શક, એવી તાલીમ એને આપો. એને શીખવો ક –

/ સહાયક સાધન આખો દવસ પહર શક.

* એ યં /સાધન કઈ ર તે ચા ુ ક બંધ કરવા ંુ આવડ ંુ જોઈએ.
* તે પોતાની બેટર બદલાવી ક ચા

કર શક.

* રોજ શાળામાં જતી વખતે એક વધારાની બેટર સાથે રાખવી.
* રોજ રા ે

વણ યં ને ‘ ાય એઇડ કટ’-માં યં ને ભેજ લા યો હોય તો

* રમતગમતના મેદાનમાં પોતાનાં
*

વણ યં ને પરસેવાથી ભ

* એએલડ (સહાયકાર
* શાળાનો પી રયડ
*

યાર પણ

વણ યં ની કાળ

ંુ અટકાવવા ખીસામાં માલ રાખી પરસેવો

ૂક ંુ જોઈએ.

ૂછતાં રહ ,ંુ હડ બે ડનો ઉપયોગ કરવો.

વણ સાધન) રોજ શાળા જતાં સાથે લઈ જઈ, એનો ઉપયોગ કરવો.

ૂરો થતાં એએલડ -ને

વણ યં

ૂકવવા કઈ ર તે

કઈ ર તે લેવી.

વચ ઓફ કર ંુ અને નવા પી રયડમાં નવા િશ ક આવે તો એમને એએલડ

બરોબર ચાલ ંુ ન હોય ક વ ચે વ ચે અટક ંુ હોય યાર માતાને ક િપતાને અ ૂક

વચ ઓન કર ને સ પ .ંુ

ણ કરવી.

2.2. ઓ ડટર વબલ થેરપી. (એ.વી.ટ .)
િશ ણ અને સમાજની
અને બોલવાની’

ુ ય ધારામાં જોડાઈ શકવાની બાળકની સફરમાં સ થ
ુ ી વધાર મહ વ નો ઘટક હોય તો કદાચ એ છે ક બાળકની ‘સાંભળવાની

મતા. ઓ ંવ ં ુ સાંભળ શકતાં બાળકોમાંથી

મને નાની વયે જ સમયસર

વણ યં

અને કૉિક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટ મળી શક્યાં હોય,

એ બાળકો પોતાના વય જૂથને યોગ્ય એવો વાણી અને ભાષાનો િવકાસ કરી શકે છે , એ િવકાસને અવરોધતા અન્ય મુ ાઓ વચ્ચે ન આવે એ શરતે.
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એવીટ બહરાશની સમ યાના ઉપચારનો એક િવિશ ટ અ ભગમ છે . એમાં, ‘ લપ ર ડગ’ ક ‘સાઈન લૅ ગવેજ’ નો ઉપયોગ કરાતો નથી, પણ
સહાયક સાધનોનો િનયિમતપણે ઉપયોગ કરનારાં બાળકોની પોતાની બચેલી

વણ

જો એક બાળક ચાર વરસ ંુ હોય પણ સાંભળવા, બોલવા, ભાષા વાપરવામાં, તેમ જ
વરસના બાળક

મતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .

ુ ી પહ ચે, એ ઓ ડટર વબલ થેરપી ંુ યેય હોય છે . દાખલા તર ક,
ધ

બાળક વાણી અને ભાષાના િવકાસની પોતાના વય ૂથને યો ય એવી ક ા
વી હોય, તો કાય મતાનાં એ બે તર વ ચે ંુ

િુ ત

ાનબોધ અને સામા જક આપલેની બાબતોમાં એની ક ા બે

તર ઘટાડ ંુ જોઈએ. આ

યેય

ુ ી પહ ચવા માટ ઓ ડટર વબલ થેરિપ ટ
ધ

અને બાળકનાં માતા-િપતાએ ખાસ સમજ ંુ જોઈએ ક ઓ ડટર વબલ થેરપી એ બાળકની ભાષા અને બોલવાની

મતા માટ

ુ જ જ ર છે .
બ

ઓ ડટર વબલ થેરિપ ટ ંુ કામ બાળકને અને એનાં માતા-િપતાને એ.વી. અ ભગમનાં અનેક પાસાં િવશે, બાળકની બી ંઓ સાથે હરરોજ થતી
વાતચીતના મહ વ િવશે,
અને એ ારા બાળક

વણ, વાણી અને ભાષાના િવકાસના સીમા તંભો અને તબ ા કયા હોય છે , એ સવ િવશે દોરવણી અને કળવણી આપવા ંુ

ુ ય ધારામાં સાર ર તે સામેલ થઈ શક એ લ ય

ુ ી લઈ જવા ંુ છે . આમાં સફળતા તો યાર મળે ,
ધ

િપતાને બાળક સાથેના રોજ દા ઘર ુ યવહારોમાં વાણી અને ભાષાનો વપરાશ કરવા તરફ દોર

યાર થેરિપ ટ માતા-

ય અને એની તાલીમ આપે.

ઑ ડટર વબલ થેરપીના વાપરવાનાં આવ યકનાં પગિથયાં નીચેના આલેખમાં દશાવાયાં છે .

આ ૃિત 2.1 – ધ

ેક ટસ ઓફ એ.વી.ટ

ુ તા.
2.3 શાળા માટની તૈયાર કરવા જ ર િન ણ
મુખ્ય ધારાની શાળામાં બાળકને દાખલ કરતા પહેલા અને એ વખતે માતા-િપતાએ નીચે દીધેલા કૌ યો બાળકને િશખડાવવા જોઈએ.

11

સંચાર કૌશ ય /ક

િુ નકશન

ક સ

બાળક પોતાના વયને અ ુ પ શ દ-ભંડોળનો બોલવે ઉપયોગ કર શક ,ંુ અને સાંભ યે સમ
શક ંુ હોય, એને

ૂછાયેલા સવાલોનો

કહ એ જ ર હોય યાર

ુ ર
ૂચનાઓને અ સ

ુ ર બોલીને ક શ દો અને ઇશારાઓના એક સાથે કરલા ઉપયોગથી આપી શક ંુ હોય, એ જ ર છે . એની

ૂર ર તે ખીલે યાં

વાણી અને ભાષાની શ તઓ

શક ંુ હોય, એને અપાયેલી

ુ ી.
ધ

યાર

યાર િશ ક આપેલી

ૂચનાઓ એને ન સમ ય અને/અથવા િશ ક એને ફર વાર

યાર બાળક પોતાની જ રયાતોની ર ુ આત કર શક અને મદદ માગી શક, એ માટની એની સ જતા હોવી જોઈએ.

સામા જક અને ભવના મક ુ શળતા
ુ ી રાહ જોવાની હોય અને બી ંઓની લાગણીઓને સમજવાની હોય, એ વાત બાળકને િશખવાડવી જ ર છે . લોકોની
ધ

પોતાનો વારો આવે યાં
લાગણીઓ અને ભાવો,

ુદ

ુ દ પ ર થિતઓમાં કવાં હોઈ શક એ બતાવતી વાતાઓનાં

ુ તકોનો એ માટ ઉપયોગ કર શકાય.

વેળાસર અપાયે ં ુ અ ર ાન અને હલનચલન ઝીણવટભયા કૌશ ય.
જો ક બાળકો શાળામાં પહલા ધોરણમાં આ યા પહલાં વાંચતાં લખતાં શીખી
ઉ ચારો

ગે સભાન થાય અને ભાષાપરક

ય એ અપે

ત નથી, છતાં

ી- લ
ૂ ક બાળપોથીમાં પણ એ શ દોના

ારં ભક ુ શળતા મેળવવા લાગે , એ જ ર છે . સરળ વાતાઓ અને ચ ો વડ આવી ુ શળતાનો િવકાસ

કડાઓ અને સાદ ગણતર ઓ, રં ગોનાં નામ, ઘર અને શાળાનાં રો જદા કામો િવશેના શ દો, આ બ ંુ બાળક પોતાને ઘેર રમતાં

કર શકાય.

રમતાં, વાતો કરતાં કરતાં શીખી

ય.

ુ મ હલનચલનની આવડત એને આવડ

ય યોનથી રં ગો કરતા, કાગળ ફાડ ક કાપીને, પે સલ પકડ ને,

ૂટની દોર બાંધતાં શીખીને, ખમીસ

ૂ - શ વાપર ને, નાનીનાની ચીજો
હાફ પે ટનાં બટન ક ઝીપ ખોલબંધ કર ને, છર -કાંટાથી ખાતાં શીખીને, ખાવાની વાનગી પર ંુ ઢાંકણ ખોલીને, થ
પકડ ને, કાગળની ગડ વાળતાં અને પોતાના વાળ ઓળતાં શીખીને. આવાં આવાં

ુ મ હલનચલન કરવાની વાતો બાળકના રો જદા

વનમાં એ

વાતચીતો કર ંુ હોય, એમાં સમાિવ ટ કર દ ,ંુ એ મહ વ ંુ છે .

શાળાના વગ-ખંડનો
બાળક શાળામાં

ૂવ પ રચય.

ય એ પહલાં, શાળામાં જઈને

શ દો, ચીજો, કાય બાળક સામે આવવાનાં છે એ બધાથી બાળકનો થોડો

િપતાએ કરાવવો જોઈએ. એ ર તે બાળક શાળા સાથે જોડાયેલા શ દોથી સભાન થવા લાગશે.
બહન, લાસ મ ક ખંડ, લેકબોડ ,ચૉક,
યોર

લ
ૂ બૅગ,

ુ સ ક ચોપડ ઓ. ઉપરાંત નાનાં વા

ો,

વા ક િ િસપાલ ક આચાય; ટ ચર ક સર ક િમસ ક
વાં ક ‘ ટન ધ પેઇજ’ ક ‘પા ંુ ફરવો’, ‘ટઇક આઉટ

કુ ’ ક ‘ચોપડ / ુ તક બહાર કાઢો’, ‘ ટડ અપ’, ‘િસટ ડાઉન’, ‘કમ હયર’, ક ‘ઊભા થાવ’, ‘બેસી

ઓલ યોર

ુ સ ઇન ધ બૅગ’ ક ‘તમા ં ુ

ુ તક ઉઘાડો’, ‘બધાં

ુ તકો તમાર બૅગમાં

ૂવ-પ રચય માતા-

વ’, ‘અ હયા આવો’. ‘ઓપન યોર

કુ ’, ‘ ટુ

ૂક દો’. ‘ટાઈમ ફોર ર સેસ’, ‘ટઇક આઉટ યોર ટ ફન બો સ’,

ક ‘ રસેસ ટાઈમ’, ‘તમા ં ુ લંચ બો સ બહાર કાઢો’.
ુ િત મેળવી બાળકને એની શાળા અને એનાં િશ કોથી, શાળા
માતા-િપતાએ શાળાના આચાયની અ મ
થી શાળા ચા ુ થયા પછ નાં શાળાના માહોલમાં બાળકને અ

ંુ ન લાગે .
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ુ ે એ અગાઉથી પ ર ચત કરાવી લે ંુ જોઈએ,
લ

3.0 િશ કો માટ

ૂહરચના, દશાિનદશ અને થોડાં

િશક્ષણ જગતની મુખ્યધારામાં બાળક સામેલ થઈ શકે એમાં સહાયભ ૂત બને એવી કેટલીક ખાસ કાયર્પધ્ધિતઓ,

ૂચનો.
ને િશક્ષકો કદાચ કોઈક

રીતે અજમાવી શકે, એની ચચાર્ આ િવભાગમાં કરી છે . શાળાનુ ં ને ત્ુ વ કરતા મંડળે એ જોવાની પ ૂરી જવાબદારી લેવી
ગાઇડÕનાં િવિવધ પાસાં શાળાના સહુ િશક્ષકોને બરાબર સમજાયાં છે . અહીં બાળકો માટે નાં સવર્
માટે ની ય ૂહરચના, િદશાિનદેર્ શ અને સ ૂચનો

વી કે Ôમેઇન ટર્ીમ

િુ ત સહાયકારી સાધનો, તેમ જ િશક્ષકો

અહીં રજૂ કરાયાં છે , એ સવર્ પર ખાસ ધ્યાન અપાય, એ પણ જોવાની જવાબદારી એમની

છે .
3.1

ાથિમક ન ધ.

દરે ક બાળક અજોડ હોય છે , પોતાની ખાસ શિક્તઓ અને મયાર્દાઓ ધરાવત ું હોય છે .

વણ મંદતા ધરાવનાર બાળકને મુખ્ય ધારામાં

સામેલ કરવામાં ટીમ વકર્નો અિભગમ અત્યંત આવ યક છે . એવી ટીમમાં િશક્ષક, આચાયર્ કે િપર્િન્સપાલ, માતા-િપતા, ઑિડટરી વબર્લ
થેરિપ ટ, કાઉિન્સલર કે પરામશર્ક અને ઓિડયોલોિજ ટ કે

વણ-િવશેષ નો સમાવેશ થાય છે . બાળકની બહેરાશ ગમે તેટલી હોય, તો

પણ વગર્ ખંડનાં બધાં કામમાં િહ સેદારી કરવાની બાળકની ક્ષમતાને એમના િશક્ષક ઘણી સુધારી-વધારી શકે છે . િશક્ષક તો બાળકની સફળ
શૈક્ષિણક કારકીદ ના રખેવાળ છે . કેળવણીનુ ં ઉ મ વાતાવરણ મળી રહે, એમ કરવાની, કઈ કઈ ટે કનીકો કે કાયર્ પધ્ધિતઓ ઉપલબ્ધ છે ,
એ બાબતની િશક્ષકની સભાનતા બાળકને લાભદાયી નીવડે છે .
3.2 સકારા મક અ ભગમ.
પોતે

વણ સહાયક સાધનો પહેરતાં હોવાથી અને બીજાઓ સાથે વાતચીત કરવામાં ક્યારે ક મુ કેલી અનુભવતાં હોવાથી,

વણ મંદતા

ધરાવનારાં બાળકો પોતાને બીજાંઓથી કૈં ક અલગ છે , એવો ભાવ અનુભવી શકે. એની અસર એમની આત્મસન્માનની લાગણી પર પડી શકે.
િશક્ષક આ પર્ ે શુ ં કરી શકે, બાળકને સહાય કરે એવુ ં વાતાવરણ વગર્ ખંડમાં કઈ રીતે રચી, િવકસાવી શકે, એના કેટલાંક ર તા નીચે સુચ યા
છે .
* મુ કેલીને પહ ચી વળવા માટે ઉપયોગી એવી સકારાત્મક ય ૂહરચનાઓને વધારે અસરકારક બનાવો, દાખલા તરીકે, જ્યારે

િુ ત મંદતા

ધરાવત ું નાનુ ં બાળક પ ૂછે કે એને આવી બહેરાશ કેમ છે અથવા એણે હીયિરન્ગ એઇડ્ઝ કેમ પહેરવાં પડે છે , ત્યારે બાળકને સમજાવો કે
રીતે કેટલાંક બાળકોએ બરાબર જોવા માટે ચ મા પહેરવાં પડે છે , એ રીતે કેટલાંક બાળકોએ બરાબર સાંભળવા માટે િહયિરન્ગ એઇડ્સ
પહેરવાં પડે છે .
* પોતાનાં

વણ સહાયક સાધનોનો ઉપયોગ દરરોજ કરવામાં બાળકને મદદ કરો. ઉદાહરણ પે, બાળકે એએલડી માઇકર્ોફોન યોગ્ય રીતે

પહેયર્ં ુ છે કે કેમ, એ સાધન ચાલુ છે એની, ખાતર્ી કરો.
*

વણ મંદતા ધરાવત ું બાળક પોતાના સહાધ્યાયી બાળકોને કાનની રચના િવશે,

વણ મંદતા િવશે, અને પોતાનાં

વણ યંતર્ અને

સહાયક સાધનો કઈ રીતે કામ કરે છે , એ િવશે સમજાવે, એવા અવસરો આવે, એવી ગોઠવણ કરો. (જુ ઓઃ Ôસે ફ એડવોકસી/ વ-િહમાયત
િવશેનો િવભાગ.)
*

વણ મંદતા ધરાવતાં બીજાં બાળકો સાથે મુલાકાતો ગોઠવો. માતા-િપતાએ પૅરન્ટ સપોટર્

પ્ુ સમાં જોડાવુ.ં

* બાળકની બહેરાશને ક્યારે પણ એક બહાના તરીકે કે એક મયાર્દા પે ન વાપરો. પર્ત્યેક બાળક પોતાની ક્ષમતાનો મહ મ ઉપયોગ કરે ,
એમાં એની મદદ કરો.
* બાળકની શિક્તઓનો ખ્યાલ રાખી, એને માટે િવિવધ તરના પડકાર પ કામ તૈયાર કરો,

થી બાળક્ને સફળ થયાનો અનુભવ થાય

અને એનો આત્મિવ ાસ વધે.
3.3 સંચાર.
સામેની યિક્ત શુ ં કહે છે , એ સમજવા માટે

વણ મંદતા વા ં બાળક ઘણી વાર દર્ ય અને

વણ, બ ે જાતના સંકેતો પર આધાર રાખે છે .

જો બોલનાર યિક્ત બાળકની સામે ન હોય, પાછળ કે પડખે હોય, તો એનુ ં બોલેલ ું સમજવામાં બાળકને મુ કેલી પડે છે . ઘ ઘાટ ભરે લા વગર્
ખંડમાં બાળકને સાંભળવામાં સહાય કરવા માટે થોડાંક સ ૂચનોઃ
* માતા-િપતાએ આપેલાં એએલડીનો ઉપયોગ કરી વગર્ ખંડમાં સાંભળવામાં બાળકને મદદ કરો.
* સહજ રીતે કે સામાન્યપણેજ બોલો. મોટે થી કે શબ્દો પર ખોટો ભાર મ ૂકીને બોલવુ ં નહીં.
* બાળકની સાથે વાત કરતાં પહેલાં એનુ ં ધ્યાન ખેંચવાનો પર્યત્ન કરો. દાખલા તરીકે , બાળક્ને એનુ ં નામ લઈને બોલાવો અથવા એના
ખભે નાની ટપલી મારી એનુ ં ધ્યાન દોરીને પછી એની સાથે વાત કરો અથવા એને કોઈ સ ૂચના આપો.
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* બને ત્યાં સુધી સ ૂચનાઓ આપતી વખતે ઓરડામાં ન ફરવુ ં અને બ્લેકબોડર્ સામે ફરીને ન બોલવુ.ં તેના બદલે, બોલતી વખતે બાળકનો
સામે જોવો. સ ૂચનાઓ ટૂંકી, સરળ અને પ ટ હોવી જોઈએ. લાંબા અને કંટાળાજનક કાય ટૂંકા કાય ની
*

ેણીઓમાં ભાંગી શકાય છે .

િુ ત મંદતાવાળા બાળકોને વગર્માં જુ દી જુ દી જ્ગ્યા પર બેસેલા બાળકો જયારે જયારે બોલે તે સમજવામાં મુ કેલી થાય છે . એટલે

વગર્ખડં માં ચચાર્ દરમ્યાન જો િશક્ષક કોઈ પણ બાળકનુ ં નામ લઈને એમને બોલવાનુ ં કહે અથવા એ બાળકે શુ ં બો યુ ં એ િશક્ષક ફરી થી
બોલે એ જ રી છે .
* પીએ િસ ટમ પર આપવામાં આવેલી ઘોષણાઓને વગર્માં પુનરાવિતર્ત કરવી જોઈએ.
* દૈ િનક વગર્કામ સ ૂચનો, નવી શબ્દભંડોળ અને સ પણીઓ પણ લેિખતમાં આપવી જોઈએ.
* લેશન

મ આગળ વધત ું જાય તેમ તેમ મહત્વપ ૂણર્ ફકરાઓ અને કી શબ્દોની પરે ખા બનાવવાની ટે વ બનાવો.

મ

ુ લ સિપ્લમેન્ટ્સ
* દરે ક બાળકની કુ શળતા ધ્યાનમાં રાખવાનો પર્યત્ન કરો. સમજને પર્ોત્સાહન આપવા માટે િવઝ અ

વા કે ચાટર્ અને

કેપ્શંસનો ઉપયોગ કરો.
* જ્યારે પણ લાગુ પડે ત્યારે નવા શબ્દોનો અથર્ સમજાવો. ચચાર્ થઈ રહેલા િવષયના મુખ્ય મુ ાઓની પરે ખા બનાવો.
*

િુ ત મંદતાવાળા બાળકો સારી રીતે સમજી શકે તે માટે જ રી સ ૂચનો કર્મશઃ આપો.

* બાળક વગર્ની ગિતને અનુસરે છે કે કેમ એનો જવાબ બાળક પાસેથી હા અથવા ના માં ન લેવો પણ શુ ં િશખડા યુ ં છે તે તેને ફરીથી
બોલવાનુ ં કહો.
* બાળકોને સકારાત્મક ય ૂહરચનાઓ આપો એમને બોલવાની, પર્ ો પ ૂછવાની અને સહાય લેવાની પ ૂરી મંજૂરી આપો.
* પ ૂવર્-પર્ાથિમક અને પર્ાથિમક શાળાના બાળકો માટે , અભ્યાસકર્મ અગાઉથી માતા-િપતાને આપો. આ રીતે, તે તેમના બાળકોને નવા
શબ્દોનો અથર્ શીખવી શકે છે . આ બાળકોને વગર્ખડં માં શુ ં શીખવવામાં આવે છે તે વધુ સારી રીતે સમજવામાં અને શીખવામાં મદદ કરશે.
* જો િશક્ષક વગર્ખડં માં

ં બેસાડે તેથી તે બાળક પોતાની નોટબુક્સ અને
િુ ત મંદતાવાળા બાળકના કોઈ પણ એક સાથી િમતર્ને બાજુ માં

વગર્માં આપેલા સ ૂચનો તે એને ફરીથી કહી શકે અને સમજાવી શકે.
* જો બાળકની વતર્ણ ૂકમાં અચાનક પિરવતર્ન આવે છે , તો િલંગ િસક્સ ધ્વિન પરીક્ષણ સાથે "સાંભળવાની તપાસ" કરો. જો તમને કોઈ
બદલાવ દે ખાય છે , તો તરત જ માતાિપતાને જાણ કરો.
* બાળકની

વણ શિકત ની પર્ગિત અને તે અનુભવી શકે છે તે મુ કેલીઓ સમજવા માટે માતાિપતા અને સંભાળ કરનારાઓ સાથે સમયાંતરે

મીિટંગ્સ કરો.

3.4 વગખંડ અને રમતગમતના મેદાનમાં ઉપયોગી માગદિશકા.
વગ ખંડમાં બાળકોને બેસવાની જ યાઓની યો ય ગોઠવણ, બાળકનો આ મિવ ાસ અને તે ંુ આ મસ માન વધારવામાં ભાગ ભજવે છે .
* બાળકોને બેસવા માટ વગ ખંડમાં જો નાનાં

રુ શી-ટબલની યવ થા હોય તો

વણ મંદતા વાળાં બાળક માટ આદશ જ યા છે પહલી ક બી

હરોળમાં વ ચે, બાર -બારણાંથી ૂ ર.
* જો ભણતી વખતે બાળકોને ગોળાકાર ક અધ ગોળાકાર બેસાડાતાં હોય તો

ુ રખામાં વ ચે, િશ કની સામે બેસાય
િુ તમંદ બાળકને એ અધ વ ળ

ુ એકથી વધાર હરોળ વા ં હોય તો બાળકને િશ કથી સ થ
એ ર તે જ યા આપવી, એ એના મહ મ લાભમાં હશે. જો અધ વ ળ
ુ ી ન કની પહલી
હરોળમાં, િશ કની બરાબર સામે એ ંુ થાન આવે એવી ર તે બેસાડ ંુ જોઈએ. એ ર તે બેસવાથી બોલતી વખતે િશ ક
ય બાળક સાર ર તે જોઈ શકશે. દાખલા તર ક
ચઢ-ઉતારની સાથે સ ચ

વાતા કહતાં હોય એ સ ચ

ંુ બતાવી ર ા છે , એ બ ંુ

ુ તક. વાતા કહતી વખતે િશ ક પોતાના અવાજના આરોહ-અવરોહ,

ુ તક ક પોતાના શર રના અ ભનયનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. િશ કની બોલવા ક મોટથી વાંચવાની ર ત બહરાશવાળા

બાળક માટ બ ુ મહ વ ની છે . શ દો પાછળનાં ભાવો અને લાગણીઓ બહાર આવે એવી ર તે બોલાયેલા શ દો વધાર સહલાઈથી સાંભળ અને
સમ

શકાય છે , ખાસ કર ને બાળગીતો અને બાળવાતાઓ િશ ક બ ુ ધીમે અવા

બોલે, એ બાળકને મદદ પ ન બને.

િુ ઓમાં શાળાનાં બી ં બાળકો

િુ તમંદ બાળકને સામેલ કર, એ માટ

* રસેસમાં, રમતગમતના તાસમાં, બી

બધી

* પોતાની જ ક ામાં એક ‘બડ ’ એટલે ક એક ખાસ ‘દો તાર’ શાળાના ખેલના મેદાનમાં મદદ કર શક, ખાસ તો
આપિ ના સમયે બોલીને અપાતી કોઈ

હર

ુ ાર બાળકોએ વતવા ંુ હોય યાર.
ૂચનાઓ અ સ
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ો સાહન આપ ંુ જોઈએ.

ારક અચાનક આવેલી કોઈ

4.0 ચાલો, સાથે મળ ને એક સા ં ુ કામ પાર પાડ એ.
મુખ્ય ધારામાં બાળક સામેલ થાય એ માટે ના કામની સફળતા, આખી ટીમના અરસપરસના તાલમેલ ભયાર્ પર્યત્નોનુ ં પિરણામ હોય છે .
બાળકનાં સારા િવકાસ માટે અનેક યિક્તઓ અને એજન્સીઓ હોય છે ,

મણે બાળકની, માતા-િપતાની અને કૅર ગીવસર્ ની સાથે કામ કરવુ ં

પડે છે . બાળકનાં સાંભળવા-બોલવાનાં કૌશ યને પોત્સાિહત કરવા માટે કોર ટીમની આવ યકતા છે
કંપનીઓ, ઈએનટી (કાન-નાક-ગળા)-ના િન ણાત ડોક્ટરો, ઓિડયોલોિજ ટો એટલે કે

માં

વણ સહાયક સાધનો બનાવનારી

વણ િવશેષ ો, ઓિડટરી વબલ
ર્ થેરિપ ટો, માતા-

િપતા/કૅર ગીવસર્, એ સહન
ુ ો સમાવેશ થાય છે .
ઈએનટ -ના િન ણાત ડોક્ટરો બાળકના

વણ િવષેના સંપ ૂણર્ વા થ્યની કાળજી લેતા હોય છે અને બાળકની કોિક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટ સ રી કરી

આપે છે .
ઓ ડયોલો જ ટ એટલે કે

વણ િન ણાતો િવિવધ ટે ટ્સ એટલે કે પરીક્ષણો ારા બાળકની

વણ મંદતાનુ ં િનદાન કરે છે , એ મુજબનાં યોગ્ય

વણ સહાયક સાધનો બાળકના કાનમાં બેસાડી આપે છે અને એ સાધનોનુ ં પર્ોગર્ાિમંગ એટલે કે આયોજન કરી આપે છે .
ઓ ડટર વબલ થેરિપ ટ એવા િવશેષ

હોય છે ,

મણે ઓિડટરી વબલ
ર્ ઉપચાર અિભગમનુ ં િવશેષ પર્િશક્ષણ લીધુ ં હોય છે . એવી થેરિપ ટ

બાળકને કઈ રીતે સાંભળવુ ં અને બોલવુ ં કઈ રીતે, એ શીખવાડે છે .

વણ મંદ બાળક સહુ સાથેના પર્ત્યાયન માટે સાંભળવાનુ ં અને વાણીનો

ઉપયોગ કરવાનુ ં શીખી શકે , એ માટે માતા-િપતા જુ દી જુ દી પધ્ધિતઓ વાપરી જુ દી જુ દી ય ૂહ રચનાઓ કરે , એ પર્િકર્યામાં એમનુ ં માગર્દશર્ન
કરવાનુ ં અને એમને તાલીમ આપવાનુ ં કામ આ ઓિડયો વબલ
ર્ થેરિપ ટ કરે છે .
માતા-િપતા અને કર ગીવસ તો આ ટીમનો સહથ
ુ ી મહત્વ ભાગ છે . બાળકના સવાર્ંગી િવકાસ માટે

મની સાથે આખી ટીમ તાલમેલથી

વાતચીત કરતી રહે એવો ટીમનો કેંદર્ થ ભાગ એટલે બાળકનાં માતા-િપતા/ કૅર ગીવસ.ર્
બાળકને

ાન અને માિહિત આપવામાં તેમ જ એના સવાર્ંગી બૌિધ્ધક તથા ભાવાત્મક િવકાસમાં શાળાના આચાયર્, િશક્ષકો અને િવશેષ

સજ્જતા ધરાવતા કેળવણીકારો પણ પોતપોતાનો સાથર્ક ભાગ ભજવે છે . પોતાની સાચી આપ-ઓળખ કેળવવામાં અને સમયાંતરે આવતા
માનિસક તણાવોનો સામનો કરવામાં બાળકને િન ણાતોનો પરામશર્ અને માગર્દશર્ન ઉપયોગી બને.
જો કે મોટા ભાગનુ ં ધ્યાન અલબ

બાળક ઉપર કેંિદર્ત કરવુ ં એ જ રી છે , છતાં માતા-િપતાનુ ં લાગણીગત અને માનિસક વા થ્ય પણ ઘણી

અગત્યની વાત છે . મુખ્ય ધારા તરફની આખી યે લાંબી સફર દરમ્યાન માતા-િપતા અને કૅર ગીવસર્ ને સતત ટે કો અપાતો રહે, એમને
માગર્દશર્ન અને આશા મળતાં રહે, એ જ રી હોય છે . વી કનેક્ટ-માં અમે અમારાં સભ્યોને આ સઘ ં બને તેટલું આપીએ છીએ અને આ
Ôમેઇન ટર્ીમ ગાઇડÕ પણ એ િદશામાં હાથ ધરે લી અમારી એક વધારે પહેલ છે .
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અમારો પ રચય
વી કનેક્ટ ફાઉન્ડેશન

િુ તમંદ બાળકોને અને માતા-િપતાને પડખે ઊભુ ં રહેત ું એવુ ં એક Ôપેરન્ટ સપોટર્

ઍંન્ડ પોકન લૅન્ગ્વેજÕ-નો Ôવાણી સાંભળો Ð ભાષા બોલોÕ, એ પિધ્ધ્તનો ઉપયોગ કરવાનો

ુ Õ છે . સવર્ પર્ત્યાયનોમાં Ôિલસિનન્ગ
પ

મણે િનણર્ય કય છે એવાં કુ ટુંબોની સહાય

કરનારુ એક સંગઠન, એટલે વી કનેક્ટ. ૨૦૦૭ની સાલમાં થપાયેલા અમારા આ ચેિરટે બલ ઓગર્નાઇઝેશનની રચના બે માતાઓએ,
બાળકો

િુ તમંદતા ધરાવે છે , એમણે કરી હતી. Ð વિહશતાઈ

મનાં

ડાબ ૂ અને ફાિતમા જગમગ, બ ે કેળવણીનાં આ ક્ષેતર્નાં િવશેશ ો છે .

વી કનેક્ટમાં અમારો ઉ ે ય માતા-િપતા પોતાનાં બાળકો ને મુખ્ય ધારામાં સામેલ થઈ સફળ અને પોતાનુ ં યોગદાન કરી શકતાં સભ્ય બને,
એ માટે ના પર્યત્નોની લાંબી સફરમાં એમની સાથે રહી મદદ કરવી, એમને જ રી પર્િશક્ષણ આપવુ,ં બળ પ ૂરું પાડવુ,ં આશા બંધાવતાં રહેવ ુ ં
ં ો િવશેષ ો, જ રી સાધનો બનાવતી કંપનીઓ, એજન્સીઓ, કેન્દર્ો,
અને માગર્દશર્ન પ ૂરું પાડવુ,ં એ છે . આ માટે અમે માતા-િપતાના અનુબધ
િક્લિનકો અને િવ ા સં થાઓ સાથે બંધાતા રહે એ માટે ના વા તિવક અને વચ્યુઅ
ર્ લ પ્લેટ્ફોમર્ અને નેટવકર્ની રચનાઓ કરતાં રહીએ છીએ.
ઉપરાંત, માતા-િપતા અને બાળકો જ્યાં પર પર મળી શકે અને સહાય પ બની શકે એવા િમલન-મંચો પણ એમને પ ૂરા પાડતાં રહીએ
છીએ. અમારી સં થા ભારતનાં નવ નગરોમાં પંદર વતળ
ર્ ુ ોમાં ૧૫૦૦ માતા-િપતાને સેવા પ ૂરી પાડીએ છીએ અને કેન્યા, મધ્ય પ ૂવૅ,

ીલંકામાં

અમારા આંતર-રા ટર્ીય વતળ
ર્ ુ ો પણ છે .
એક સિહયારા ધ્યેયને િસધ્ધ કરવાના કામને સમિપર્ત એવાં માતા-િપતા અને િવશેષ ોની અમે એક પર્િતબધ્ધ ટીમ છીએ. અમારી ટીમનુ ં
વ પ નીચેના આલેખમાં જોઈ શકાયઃ

માતા-િપતાને કેંદર્માં રાખતી સંરચના, એ અમારું મોડેલ છે ,

નુ ં લ ય ચાર ચાવી પ કાયર્ક્ષેતર્ો પર કેિન્દર્ત છે ઃ

વી કનેક્ટ
હોિલિ ટક પેરન્ટ સપોટર્ મોડેલ
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સવેળા િનદાન.
વી કનેક્ટની એક પહેલ, તે નવજાત બાળકોની

વણક્ષમતાની ચકાસણી કરવાનો કાયર્કર્મ. સમયસર િનદાન કરી લેવાની સવલતોની કમીને ધ્યાનમાં

લઈ શ કરે લા એ કાયકર્
ર્ મ ારા આજ સુધી ૭૫૦૦ બાળકોની
એનો િવરોધ થયો, પણ નવજાત બાળકોની

વણક્ષમતાની ચકાસણી કરી શકાઈ છે . હોિ પટલો અને ડૉક્ટરો તરફથી શરુ આતમાં

વણક્ષમતાની ચકાસણીની આવ યકતા અને એના મહત્વ િવશે એમની સાથે િનરં તર વાતચીત કયાર્

પછી એમાંથી ર તો મ યો.

માળ ંુ રચ ંુ અને પર પરતાથી કામ કર .ંુ
પર્ત્યેક વી કનેક્ટ સકર્લની રચના ભૌગોિલક િવ તારોના આધારે કરવામાં આવે છે .

િુ તમંદ બાળક વાળાં પચાસ કે વધારે પિરવારો જ્યાં રહેતાં હોય

એવા દરે ક િવ તારમાં એક સકર્લ હોય. દરે ક સકર્લમાં એક વોટ્સ એપ ચેટ મ હોય, જ્યાં માતા-િપતા અને વી કનેક્ટ િનયિમત રીતે િવિવધ મુ ાઓ
ં વણો અને અનુભવો િવશે ચચાર્ િવચારણા કરે . બાળકોની િસિધ્ધ-સફળતાઓ િવશેની અરસપરસ વાતો કરી, એ િવશે
પર, પોતાની સમ યાઓ, મુઝ
સિહયારો હષ લાસ પર્ગટ કરાય છે ,

થી સહુ પિરવારોને પર્ોત્સાહન અને વાિભમાન મળે . માતા-િપતા, કોર ટીમ, એકઝેકયુિટવ કિમટી વચ્ચે થતી

વાતચીતો દરમ્યાન સલાહ-સ ૂચનો અને સમ યાઓના ઉકેલો પુરાં પાડવામાં આવે છે અને અનુભવોની આપલે કરાય છે . ચેટ

મો અને સકર્લો

ં ોને વધારે આત્મીય અને ગાઢ બનાવે છે અને એ અનુભવો એમને આશા અને િનરાકરણોનુ ં
બાળકોનાં માતા-િપતા,પિરવારો વચ્ચેના પર પરના સંબધ
પર્દાન કરતાં રહે છે .

ુ
વી કને ટનો િવ તાર અને એનાં વ ળો.

ભારતમાં.

ુ
વીકને ટનો િવ તાર અને વ ળો.
– િવદશમાં.
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ાન અને સશ તકરણ
વી કનેક્ટનાં વતળ
ર્ ુ ોને આવરી લેતી કાયર્શાળાઓ એટલે કે વકર્શોપ્સ તેમ જ પિરસંવાદો એટલે કે સેિમનાસર્ સમયાંતરે યોજાતાં હોય છે . એમાં
સહાયક સાધનોની કાળજી અને જાળવણી િવશે,
િપતાની વિહત-િહમાયત, િનવાસ-વસવાટ,

િુ તમંદતાથી પર્ભાિવત બાળકોના અિધકારો, એમને મળી શકતા િવિવધ લાભો અને

િુ ત

ટછાટો, માતા-

િુ તમંદતા વગેરે અંગેની આનુવિં શકતા બાબત પરામશર્, વતર્ન અંગેની સમ યાઓનુ ં સંચાલન, ઘેર

રહીને કરવાના કાયર્કર્મ, બાયમોડલ િફિટન્ગ, સવેળાનુ ં િનદાન અને િન ણાતોનો હ તક્ષેપ, બાયલેટરલ કોિક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટ અને ઓ

ુ ેશનલ થેરપી
પ

વા મુ ાઓનુ ં પરામશર્ન થાય છે .
માનિસક આરોગ્ય અને માનિસક વા થ્ય િવશેની કાયર્શાળાઓનાં આયોજનો જાણીતી એનજીઓ, ઉમ્મીદ ચાઇ ડ ડેવલેપમેન્ટ સેન્ટરના સહયોગમાં
કરવામાં આવે છે . અમારાં મોટાં અરમાન અને આયોજન છે કે મેઇન ટર્ીમ ગાઈડ ારા માતા-િપતા, યાવસાિયક સહાયકો, િશક્ષકો, આચાય અને
િન ણાતો સુધી પહ ચવુ.ં વી કનેક્ટ માટે , આવનારાં વષ માં આ બ ે અગર્ગામી ઉપકર્મો અમારાં અત્યંત મહત્વભયાર્ં અને ય ૂહરચનાની દર્િ ટએ
ૂ કરવાનાં કાયક્ષ
આગેકચ
ર્ ેતર્ો બની રહેશે.

ુ ાયોને સાથે લાવવા િવશે.
િવિવધ સ દ
વી કનેક્ટ માતા-િપતા અને બાળકો માટે , તેઓ મોટા

ોતા-પર્ેક્ષક સમુદાય સામે પોતાને અિભ યક્ત કરી શકે એવાં પ્લૅટ્ફોમર્ પ ૂરાં પાડે છે . બાળકો

અને માતા-િપતા જાહેર મંચ પર જવાની શિક્ત કેળવે એ હેત ુથી ટે લન્ટ શો અથવા વી કનેક્ટના વાિષર્ક િદને આવા પ્લેટ્ફોમર્ની રચના કરવામાં આવે
છે . માતા-િપતા અને બાળકો આત્મિવ ાસ કેળવે, અરસપરસ હળે મળે , આનંદ કરે , મઝા માણે, એકમેક પાસે ઘણુ ં શીખે અને લાંબા ટકે એવા પર પર
ં ો કેળવે, એ બધામાં સહાય પ થવા માટે વી કનેક્ટ પોટ્સર્, િપકિનક, ઉજાણી,સાં કૃિતક કાયર્કર્મો
સંબધ

વા િવિવધ કાયર્કર્મોનાં આયોજન કરે છે .

અને છે લે એક વાત…
અમારી પર્ િુ ઓનો વતર્માન યાપ અને ભિવ યની શક્યતાઓ િવશે િવચારી

કોઈ અનુમોદન અને મદદ કરવા માટે અમને મળે , એ સવર્ના અમે

સદા આભારી છીએ. આપ જો અમારા િવશે વધારે માિહિત મેળવવા ઈચ્છતા હો તો આ સરનામે અમારો સંપકર્ કરશોઃ
www.vconnectfoundation.org, https://www.facebook.com/VConnectfoundations/,
https://www.linkedin.com/company/vconnectfoundation/
http://www.instagram.com/vconnectfoundation
https://www.youtube.com/channel/UC1ptCMLYAdzA2oxPIPmzpxw
આપ જો અમને કોઈ ડોનેશન આપવા માંગતા હો તો (ભારતમાં ડોનેશન સંદભેર્ ૮૦ જી, અને િવદે શમાંથી અપાતા ડોનેશન સંદભેર્ ફોિરન કોિન્ટર્બ્યુશન
રે ગ્યુલેશન ઍક્ટ ૧૯૭૬, બ ે એક્ઝમશન્સ અમારી પાસે છે ) અથવા અમારા સુધી સંપકૅ સાધવા માંગતા હો તો નીચેના ઈમેઇલ સરનામે અમારો
સંપકર્ કરશો.
vconnect.foundation@gmail.com
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ુ ોદનો (ટ ટમોિનય સ)
અમને અપાયેલાં અ મ
* “ મારે કહેવ ુ ં જ પડશે કે આ એક પર્ભાવયુક્તપણે પિરકિ પત, સારી એવી સંશોિધત (અનેક અત્યંત મહત્વ નાં તથ્યોના છંટકાવથી શોભતી),
સવર્ સમાવેશી, સંિક્ષપ્ત હેન્ડબુક છે .
હુ ં ધારું

કોઈને એની જ ર પડે એ સહન
ુ ે માટે આ હાથવગી પુિ તકા એક અમ ૂ ય માગર્દિશર્કા બની રહેશે, એમ

.ં પર્ેમપ ૂવર્ક કરે લો તમારો આ પિર મ પર્શંસાને સુપાતર્ બન્યો છે . આને, અલબ , મુિદર્ત પે બહાર પાડો. િનઃસંશય, એ એક

સામાિજક આવ યકતાની પ ૂિતર્ કરશે.”
બનાઈફર પી. ુ ટાર
આચાયર્,
. બી. િપટીટ હાઈ કૂલ,
ં ઈ.
મુબ
ુ કાયર્ કરી બતા યુ ં છે . મને લાગે છે કે બધા મુ ા આવરી લેવાયા છે અને તે પણ સંિક્ષપ્ત છતાં પારદશર્ક રીતે. આ
* “ આપે એક અદૂ ભત
ુ તૈયાર પુિ તકા છે !
એક અદૂ ભત
ડૉ. પરવીન દાદાચં
એમ,ડી. મનોિચિકત્સક.
કન્સ ટન્ટ સાઇિકયાિટર્ ટ, બાળકો અને યુવા વગર્ના માનિસક વા થ્યમાં િવશેષ રુ િચ,
ં ઈ.
મુબ
*

“ સાંભળવા અંગે મુ કેલી ધરવતાં બાળકોનાં માતા-િપતાના લાભાથેર્ પર્કાિશત થતી આ Ôમેઇન ટર્ીમ ગાઈડÕમાં હાથવગી કરાયેલી

માિહતીથી હુ ં પર્ભાિવત થયો
પાસાંની વાત કરે છે ,

.ં ખાસ કરીને, કારણ એ છે કે આ પુ તક એવી શાળાઓમાં આ બાળકોને મળતાં િશક્ષણનાં એક મહત્વનાં

શાળાઓમાં સામાન્ય બાળકો પણ અભ્યાસ કરે છે . માતા-િપતાને સામાન્ય ધારાની શાળામાં ભણતાં પોતાનાં બાળકો

રીતે સમાિવ ટ થાય છે , એનાં આ પાસાં િવશે માગર્દશર્નની જ ર છે . સમન્વયીકરણનો આ મુ ો બહેરાશની અસર વાળાં બાળકોનાં આવાસ
અને િશક્ષણની બાબતમાં સહથ
ુ ી નબળી કડીઓમાંની એક છે . આ પર્યાસ માટે અને

વણ મંદતા વાળાં બાળકોનાં માતા-િપતા અને િવશેષ

િશક્ષકોને યવહાિરક માગર્દશર્ન પ ૂરું પાડવા બદલ વી કનેક્ટને ખાસ અિભનંદન.”
ો. રમેશ ક. ઓઝા
વિર ઠ ઓિડયોલોિજ ટ,
ઓનરરી િડરે ક્ટર, કેડીએન

િુ ત કૂલ ફોર ધ ડેફ,

કૅિલપ્સોિનકસમાં પીચ ઍન્ડ િહયિરંગ કન્સ ટન્ટ,
ં ઈ.
મુબ
* “ મેં હમણાં જ મેઇન ટર્ીમ ગાઇડ વાંચી. મારે તમને સહન
ુ ે આવુ ં એક સવર્સમાવેશી અને માિહિતપ ૂણર્ પુ તક લખવાનુ ં કામ કરવા બદલ
અિભનંદન આપુ

.ં તમારાં સ ૂચનો અને તમે સ ૂચવેલી ય ૂહરચનાઓ મને એક િશક્ષક તરીકે બહુ ઉપયોગી લાગી અને મને ખાતર્ી છે કે

માતા-િપતા પણ આ માગર્દિશર્કામાં સ ૂચવાયેલી ય ૂહરચનાથી લાભાિન્વત થશે. તમારી અનુમિત સાથે આને મારા સાથી િશક્ષકો સાથે શેર
કરવા માંગ ુ
ુ શન
લ

.”

ોફ

મોન્ટે સરી િશક્ષક અને સમાવેશી કેળવણીકાર અને સલાહકાર,
ં ઈ.
કાસા મોન્ટે સરી, મુબ
* “ સીધેસીધુ ં ધ્યાન કેંિદર્ત કરવાની આ એક મહાન પહેલ છે .
માલા ચ ા
િવશેષ િશક્ષક અને નેરેિટવ થેરિપ ટ,
ં ઈ.
મુબ
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