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आभार
मेनस्ट्र�म मागर्द�शर्का(सवर्समावेशक मागर्द�शर्का) तयार करण्याच्या कल्पनेचा उल्लेख ग्रेटर व्हॉईसचे संस्थापक

आ�ण संचालक, जोआन ट्रॅ व्हसर् यांनी आयोिजत केलेल्या कायर् शाळे त केला होता. आम्हाला ह� �दशा

दाखवल्याबद्दल, जोआन तुमचे खूप आभार.

हा प्रकल्प पढ
ु े नेण्यासाठ� पव
ू � पारे ख आ�ण जिस्मन प�लया यांनी प्रारं �भक कोअर �टम तयार केल�. प�हले पाऊल

उचलल्याबद्दल त्यांचे आभार.

मा�हतीला मूतरू
र् प दे ण्यासाठ�, पूव� पारे ख, फा�तमा जगमाग, बेहरोझ �ब�लमो�रया, �वभा शहा आ�ण वा�हशताई

जे डाबू यांनी एक�त्रतपणे अथक प�रश्रम घेतले. जुल� ठक्कर, �रंक� शहा आ�ण नीरा लालवानी यांनी त्यांना
आवश्यक सवर् मदत केल�. आपल्या योगदानाचे आम्हाला खूप कौतुक आहे .

बाप्सी पटे ल आ�ण जमशेद क. डाबू यांनी मा�हतीची छाननी केल� आ�ण त्यास अं�तम स्वरूप व रूप �दले. आपल्या

प्रयत्नांसाठ� आ�ण प�रश्रम केल्याबद्दल आम्ह� आपले आभार� आहोत.

या मागर्दशर्काची छाननी आ�ण संपादन प्र�सद्ध आंतरराष्ट्र�य तज्� एलेन ए. रोड्स, EdS, LSLS Cert AVT

यांनी केले आहे . ह� मागर्द�शर्का प�रपूणर् व्हावी यासाठ�, आपला वेळ आ�ण आपण सुच�वलेल्या कल्पनाबद्दल

एलेन यांचे आभार.

मागर्द�शर्का पडताळून पाहण्यासाठ� आ�ण त्यांचा अ�भप्राय दे ण्यासाठ� आ�ण बदल सुच�वण्यासाठ�, आपला
वेळ �दलेल्या व्यावसा�यकांची ओळख करून दे ऊन, आम्ह� त्यांचे आभार मानू इिच्छतो:
●
●
●
●
●
●

बाप्सी पटे ल - कायर्कार� स�मती सदस्य, व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन, मंब
ु ई

बेहरोझ �ब�लमो�रया – पालक आ�ण कायर्क्रम समन्वयक, व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन, मुंबई
बे�नफर पी. कुतर - प्राचायर्, द जे. बी. पे�टट हाईस्कूल, मुंबई

डायना मारफ�तया - प्राचायर्, बाई अवाबाई एफ. पे�टट गल्सर् हाईस्कूल, मुंबई

एलेन रोड्स - EdS, LSLS Cert AVT, आंतरराष्ट्र�य सल्लागार आ�ण मागर्दशर्क, यूएसए

फा�तमा जगमाग - पालक, ऑ�डओलॉिजस्ट आ�ण वक्तव
ृ /भाषा पॅथॉलॉिजस्ट, सह-संस्थापक आ�ण
�वश्वस्त व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन

●
●

गुलशन श्रॉफ - माँटेसर� �श�क आ�ण एकाित्मक �श�क आ�ण समुपदे शक, कासा माँटेसर�, मुंबई
जमशेद के डाबू - पालक आ�ण कायर्कार� स�मती सदस्य, व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन

●

जिस्मन प�लया - �श��का, आ�दत्य �बलार् वल्डर् अकॅडमी, मुंबई

●

जोआन ट्रॅ व्हसर् - पालक आ�ण संचालक, पाटर् नर ऑफ अ ग्रेटर व्हॉइस, यूएसए

●
●

जुल� ठक्कर - पालक आ�ण कायर्क्रम समन्वयक, व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन, मुंबई

डॉ. कल्याणी मांडके- Ph.D. Au.D. CCC-A, िक्ल�नकल ऑ�डयोलॉिजस्ट, मांडके �हय�रंग
स�वर्सेस, पुणे

●

डॉ. मधु �संह - संचालक, बी. एम. मान�सक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद

●
●

माला चड्ढा - पालक, �वशेष �श�क आ�ण नॅरेट�व थेर�पस्ट (कथनात्मक पद्धती), मुंबई

मेहेर दादाभोय – वैद्यक�य सल्लागार, कॅने�डयन �हय�रंग सोसायट� आ�ण डेफब्लाइंड सिव्हर्सेस,
कॅनडा

●
●
●

नाझनीन दब
ु ाश - प्रोप्रायटर, कासा मॉन्टे सर�, मुंबई

नीरा लालवानी - पालक, ऑ�डटर� वबर्ल थेर�पस्ट आ�ण शाळा समप
ु दे शक, औरे ड, मंब
ु ई
डॉ. परवीन दादाचंजी - एम. डी. मानसोपचार, सल्लागार मानसोपचारतज्�, बाल व
�कशोरवयीन मान�सक आरोग्य �वषयामध्ये �वशेष रूची, मुंबई

●
●
●
●

प्रीथा बॅनज� - प्राथ�मक समन्वयक, धीरूभाई अंबानी आंतरराष्ट्र�य शाळा, मुंबई

पूव� पारे ख - पालक आ�ण कायर्कार� स�मती सदस्य, व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन, मुंबई
�रंक� शहा - बी. एससी �श�क, सो�फया कॉलेज, मुंबई

शमीन मेहरोत्रा - संचालक, स्कूल आउटर�च सिव्हर्सेस आ�ण ज्येष्ठ मान�सक आरोग्य
�च�कत्सक, उम्मीद बाल �वकास क�द्र, मुंबई

●
●

�वभा शहा - पालक, कायर्कार� स�मती सदस्य, व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन, मुंबई

व�हशताई जे डाबू - पालक, LSLS Cert. AVT, सह-संस्थापक आ�ण व्यवस्थापक�य �वश्वस्त,
व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन

श्रवणबा�धत्व असलेल्या मल
ु ांच्या सवर् पालकांचे आभार

मानायचे आहे त त्यांचा

दृढ �नश्चय,

धैय,र् सहजता आ�ण सकारात्मकता आपल्या सवा�साठ� एक प्रेरणा स्थान आहे . आपल्या

सहकायार्बद्दल आपले मनापासून आभार.

�टम व्ह� कनेक्ट

प्रस्तावना
श्रवणबा�धत्वाच्या व्यापकतेवर�ल जाग�तक आरोग्य संघटनेचा अंदाज (श्रवणबा�धत्वावर�ल प्र�तबंध डब्ल्यूएचओ,
अहवाल २०१८) असा आहे क� जगातील ४६६ दशल� लोक, म्हणजे जगातील ६.१% लोकसंख्या श्रवणबा�धत्व लोकांची
आहे .
भारतात अंदाजे ६ कोट� ३० लाख लोकांना (६.३%) तीव्र �कं वा अ�त-तीव्र श्रवणबा�धत्व आहे . दर १००० मुलांपैक� ४ मुले

श्रवणबा�धत्वाने �पडीत आहे त तर दरवष� १००,००० पे�ा जास्त मल
ु ांना जन्मत:च श्रवणबा�धत्व असते .

श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुल�ंना उपलब्ध श्रवण तंत्र�ान पुर�वले तर त्यांच्या मध्ये दे खील सवर्सामान्य मुल�ंइतक�च
भाषा �वकासाची �मता असते.

श्रवणबा�धत्व असलेल्या मल
ु �ंना सवर्सामान्य शाळांमध्ये समायोिजत करणे हे �कत्येक वषा�च्या प्रयत्नांचे फळ आहे .
मुल�ंच्या यशस्वी समावेशानासाठ� पालक, काळजीवाहक, �श�क, व्यावसा�यक आ�ण समाज या सवर् घटकांनी एक�त्रत
कायर् केले पा�हजे.
श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुलांच्या पालकांसाठ� "पालक समथर्न गट" असलेल्या व्ह� कनेक्ट फाउं डेशनला श्रवणबा�धत्व
असलेल्या मुल�ंसाठ� ह� ‘मेनस्ट्र�म मागर्द�शर्का’ प्रका�शत करण्याची संधी �मळाल्याचा अ�भमान आहे . ह� मागर्द�शर्का
आमचे संशोधन आ�ण श्रवण बा�धत्व असलेल्या मुलांचे पालक म्हणून असलेला आमचा अनुभव, या दोन्ह�चे एक�त्रत
फळ आहे .
ह� मागर्द�शर्का मल
ू त: पालक, �श�णतज्� आ�ण व्यावसा�यकांना श्रवणबा�धत्व असलेल्या मल
ु �ंना सहजतेने मख्
ु य
प्रवाहात सामील करून घेण्यास मदत करते.

ह� मागर्द�शर्का श्रवण शक्ती, श्रवणबा�धत्व आ�ण त्याचा मुल�ंवर होणारा प�रणाम, मुख्य प्रवाहासाठ� त्यांना तयार आ�ण
सुसज्ज करण्यासाठ� एक समग्र दृिष्टकोन प्रदान करते आ�ण �श�कांसाठ� मागर्दशर्क त�वे आ�ण सूचनांचा दे खील यात
समावेश केलेला आहे .
आम्ह� संपूणर् मागर्द�शर्केमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्वीकृत अ�भव्यक्ती "श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुल� " वापरल� आहे .
मागर्द�शर्का �लंग भेद मानत नसल्यामुळे आम्ह� मुल असा संदभर् दे ताना “ती” हे सवर्नाम वापरलेले आहे ’.
आम्ह� प्रामा�णकपणे आशा करतो क�, ह� मागर्द�शर्का आपणास आपल्या मल
ु �ने मख्
ु य सामािजक प्रवाहात योगदान
द्यावे, हे आपले अं�तम ध्येय पूणर् करण्यासाठ� मदत करे ल.

१.० आपण कसे ऐकतो
या �वभागात, आपण श्रवणशक्ती आ�ण श्रवणबा�धत्व �व�भन्न श्रवण साधने आ�ण श्रवणबा�धत्वाचा मल
ु �च्या
सवा�गीण �वकासावर होणारा प�रणाम याबद्दल जाणून घेऊ.

१.१ कान आ�ण श्रवण शक्ती

कानाचे बाह्य कणर्, मध्य कणर् आ�ण अंतर कणर् असे तीन �वभाग असतात. वातावरणातील आवाज म�दप
ू य�त
पोहोचवण्यासाठ� बाह्य कणर्, मध्य कणर् आ�ण अंतर कणर् एक�त्रत काम करतात. बाह्य कणर् ध्वनी लहर� एक�त्रत

करतो आ�ण त्या लहर�ंचे मध्य कणार्कडे वहन केले जाते, या ध्वनी लहर�ंमुळे कानाचा पडदा आ�ण मध्य

कणार्तील तीन लहान हाडे कं�पत होतात. ह� कंपने पुढे अंतर कणार्कडे जातात. अंतर कणार्मध्ये शंखाकृती
(कॉिक्लआ) ह� अत्यंत नाजूक रचना असते. या शंखाकृती मध्ये सोळा हजार केश पेशी आ�ण द्रव पदाथर् असतो

मध्य कणार्तून आलेल्या ध्वनी लहर�ंचे इथे �वद्युत लहर�त रूपांतर होते मग, ह्या �वद्युत लहर� ८व्या श्रवण
तं�त्रके द्वारे (8th Auditory Nerve) म�दत
ू पाठ�वल्या जातात आ�ण �तथे आवाजाची जाणीव होते.

जेव्हा अंतर कणर् �कं वा श्रवण तं�त्रकेचे एक �कं वा अ�धक घटक अपे��त प्रकारे काम करत नाह�त तेव्हा श्रवण

दोष येतो. उदाहरणाथर्, संवेदनी श्रवण

दोष (Sensory neural) . संवेदनी श्रवण दोषात सामान्यत:

कॉिक्लआमधील केश पेशी खराब झालेल्या असतात.

आकृती १.१ - कानाची रचना(http://www.med.uth.edu/)

१.२ श्रवण �मता मापन – श्रवणालेख

श्रवणालेख हा व्यक्तीच्या श्रवण �मतेचा आलेख आहे . या आलेखामध्ये �व�वध वारांवार�तेच्या आवाजांना, कमीत
कमी तीव्रतेला �मळणारा प्र�तसाद �दला जातो. आलेखामध्ये य अ�ावर तीव्रता दशर्�वल� जाते. ती डे�सबल्स(db)
मधे दाख�वल� जाते. � अ�ावर वारं वा�रता दशर्�वल� जाते ती हट्र्झ मध्ये मोजतात.

आकृती १.२ – श्रवणालेख(http://cochlear.com/)
आकृतीमधील गडद राखाडी भाग "िस्पचबनाना" दशर्�वतो. हा भाग बहुतेक सवर् वाक ध्वनींचे �वतरण दशर्वतो.
यामध्ये १२५हट्र्झ ते ८०००हट्र्झ वारांवार�तांचा �वस्तार सा�मल आहे त आ�ण यात नैस�गर्क संभाषणात वाक
ध्वनींची तीव्रता दाख�वल� जाते. श्रवण बा�धत्व असलेल्या मुल�ंचा श्रवणालेख सामान्यत: वर�ल �चत्रात

दशर्वल्याप्रमाणे, िस्पचबनाना पे�ा खूप खालच्या पातळीवर असेल. �नळ्या आ�ण लाल रे षा तीव्र ते अ�त
तीव्र श्रवण बा�धत्व असलेल्या काह� मुलांच्या श्रवणालेखाचे उदाहरण आहे .

१.३ श्रवण यंत्रे
श्रवण साधने

श्रवण यंत्र हे एक इलेक्ट्रॉ�नक श्रवण साधन आहे जे वातावरणातील आवाज मोठे करते. ज्यामुळे आवाज अ�धक

तीव्र होतात आ�ण ते आवाज श्रोत्यापय�त पोच�वले जातात, परं तु ऐकणार्या व्यक्तीला ते आवाज स्पष्ट असतीलच

असे नाह�. श्रवण यंत्र सामान्यत: सौम्य ते तीव्र श्रवणबा�धत्व असलेल्या मल
ु �ंना �दल� जातात. श्रवण यंत्रात
मायक्रोफोन, एम्पल�फायर आ�ण �रसीव्हर असे तीन आवश्यक घटक आहे त.

आकृती क्र.१.३ – श्रवण यंत्राचे भाग(EarQ)

कॉिक्लअर इम्प्लांट:
कॉक्ल�अर इम्प्लांट हे एक वेगळ्या प्रकारचे श्रवण साधन आहे . यात �रसीव्हर, हे डपीस, आ�ण स्पीच प्रोसेसर असे

बाह्य घटक, आ�ण शस्त्र�क्रयेने कोिक्लआमध्ये रोपण केलेले इलेक्ट्रोड्स असे अंतगर्त घटक यांचा समावेश असतो.
ह� एक प्रकारे कानाची बायपास शस्त्र�क्रया आहे इलेक्ट्रोडद्वारे ८व्या श्रवण तंत्रीके द्वारे �वद्युत भार पाठवतात .

तीव्र �कं वा अ�त-तीव्र श्रवण बा�धत्व आलेल्या मुल�ंसाठ� कॉक्ल�अर इम्प्लांट या शस्त्र�क्रयेची �शफारस केल� जाते.

हे डपीस आ�ण इम्प्लांट एकमेकांशी चुंबकाने संपकर् साधतात, हे डपीसमध्ये कॉइल आ�ण चुंबक समा�वष्ट असते.

हे डपीस कान�शलाच्या हाडावर बस�वले जाते आ�ण प्रोसेसर कानावर असतो. प्रोसेसर श्रवणयंत्रा सारखा �दसतो.
हे डपीस आ�ण प्रोसेसर केबल ने जोडलेले असतात. ह� संपूणर् यंत्रणा शस्त्र�क्रयेने कानात बस�वलेल्या इम्प्लांटशी

चंब
ु काच्या माध्यमातन
ू संपकर् साधते. स्पीच प्रोसेसरमध्ये बॅटर� असते आवाजाची तीव्रता �नयं�त्रत करण्यासाठ�
बटणे असतात.

आकृती१.४ - कॉक्ल�अर इम्प्लांटचे सवर्साधारण भाग(http://cochlear.com/)

पूरक श्रवण साधने (Assistive listening devices)
श्रवण उपकरणे आ�ण कॉक्ल�अर इम्प्लांट्सचे उद्�दष्ट श्रवण बा�धत्वाचा प�रणाम दरू करणे आहे . परं तु, ऐकण्याच्या

प्र�क्रयेमध्ये आजूबाजूचा ग�धळ, प्र�तध्वनी आ�ण वक्ता आ�ण श्रोता यांमधील अंतर हे प�रणाम करतात त्यामुळे

ऐकण्याची प्र�क्रया अवघड होते. या अनु�र�त घटकांमुळे श्रवण तंत्र�ानाचे संशोधन श्रवण यंत्रे आ�ण कॉक्ल�अर
इम्प्लांट्सच्या पढ
ु े गेले आहे . यामळ
ु े परू क श्रवण साधनांची (ALD) �न�मर्ती झाल�, या साधनांमळ
ु े मल
ु �ंना लांबचे

ऐकणे आ�ण ग�गाट सदृश्य प�रिस्थतींमध्ये बोलल� जाणार� भाषा समजण्यास मदत करतात. यामध्ये अशी यंत्रे
समा�वष्ट असतात, जी �बनतार� संदेशा माफर्त वक्त्याचे बोलणे थेट मुल�च्या श्रवण साधन �कं वा इम्प्लांटपय�त

पोहोचवतात. ह� साधने, आजूबाजूचा ग�धळ, वक्ता आ�ण श्रोता यांमधील अंतर आ�ण खोल�तील प्र�तध्वनी या

समस्यांचे �नराकरण करण्यासाठ� तयार केलेले असतात. ह� उपकरणे �वशेषत: ग�गाट असलेल्या �ठकाणी �कं वा

वक्ता आ�ण श्रोता यांमधील अंतर जास्त असलेल्या प�रिस्थतीत, मल
ु �ला वक्त्याचे बोलणे प्रभावीपणे ऐकण्यास
मदत करतात.

या पूरक श्रवण यंत्रामध्ये ध्वनी स्त्रोताच्या जवळ(सामान्यत: वक्त्याच्या त�डा जवळ) ठे वलेला एक �बनतार�

मायक्रोफोन असतो. मायक्रोफोन त�डाच्या सम
ु ारे ६ इंचाच्या अंतरावर प�रधान केला जातो. �श�क आ�ण �वद्याथ�

एकमेकांशी �बनतार� संदेशाने जोडले जातात, यामुळे �श�क वगार्त �फरू शकतात आ�ण �वद्याथ� वगार्त कुठे ह�

बसन
ू �श�काचा आवाज ऐकू शकतो. आ�ण.

पूरक श्रवण साधने प्रभावीपणे वापरण्यासाठ� काह� सूचना:

1. परू क श्रवण साधन वक्त्याच्या त�डापासन
ू अंदाजे ६ इंच अंतरावर असावे . यामळ
ु े उच्चारल्या जाणार्या
शब्दांची स्पष्टता चांगल� �टकते.

2. मायक्रोफोनवर कोणतीह� वस्तू घासल� जाणार नाह� याची काळजी घ्या. उदाहरणाथर् दा�गना, दप
ु ट्टा,
पुस्तके, कागद �कं वा पेन इत्याद�

आकृती १.५ - पूरक श्रवण साधने (http://www.phonak.com/)
१.४ �लंग-सहा ध्वनीची चाचणी
श्रवण यंत्राची आ�ण कॉक्ल�अर इम्प्लांटची कायर्�मता तसेच मुल�चे श्रवण कौशल्य याची तपासणी करण्यासाठ�
�लंग-सहा ध्वनींची चाचणी रोज करणे आवश्यक आहे . यात खाल�ल ध्वनींचा समावेश आहे :
{ म ्...} {आ...} {ऊ...} {ई...} {श ्...} {स ्...}
ह� चाचणी कशी करावी आ�ण �तच्या प�रणामांचा अथर् कसा समजून घ्यावा यासाठ�ची अ�धक मा�हती जाणून

घेण्यासाठ�' पालकांनी त्यांच्या ऑ�डटर� वबर्ल थेर�पस्ट, ऑ�डओलॉिजस्ट �कं वा स्पीच थेर�पस्ट यांच्याशी सल्ला
मसलत करावी.

१.५ श्रवण बा�धत्वाचा मुल�ंवर होणारा प�रणाम
श्रवणबा�धत्वास बहुतेक वेळा कमी लेखले जाते कारण ते एक न �दसणारे अपंगत्व आहे . प�रणामी, श्रवणबा�धत्व

असलेल्या मुल�स इतर सामान्य श्रवण शक्ती असलेल्या मुलांसारखे पाह�ले जाऊ शकते. सामािजक प�रिस्थतीत
हा दृष्ट�कोन मुल�च्या �हता�वरूद्ध जाऊ शकतो. श्रवणबा�धत्वावर उपचार सुरू करण्याचे वय आ�ण

श्रवणबा�धत्वाचे प्रमाण याचा मुल�च्या �वकासावर प�रणाम होतो. जन्मापासून ते साडेतीन वष� हा काळ भाषा
�शकणे, ऐकणे आ�ण बोल� भाषा संबं�धत कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठ� मह�वाचा काळ असतो. या काळात

म�दत
ू ील चेता पेशींचा �वकास होत असतो त्याला न्यूरल प्लािस्ट�सट� म्हणतात. म�दत
ू ील श्रुती क�द्रामध्ये बोलणे,

वाचन करणे सामािजक संबंध प्रस्था�पत करणे अशा गोष्ट� साठवल्या जातात. मुलगी ज्या समद्
ृ ध भाषेत वावरत

आहे त्या भाषेचे सवर् घटक या श्रुती क�द्रात साठवले जातात. श्रवणबा�धत्वाचे लवकर �नदान आ�ण उपचार वेळेवर

सुरू केले तर मुल�च्या वाढत्या वयात श्रवणबा�धत्वामुळे होणारा प�रणाम कमी होऊ शकतो यासाठ� चार मह�वपूणर्

बाबींचा �वचार केला गेला पा�हजे: श्रवण �मता, श्रवण कौशल्ये, बोलण्यातील स्पष्टता आ�ण बोल� भाषा.

श्रवण �मता
श्रवण �मता याचा अथर् मुलगी �कती चांगल्या प्रकारे ऐकू शकते असा होतो. मुल�ला वगार्त �शकण्यासाठ� आ�ण

इतरांना समजन
ू घेण्यासाठ� सवर् आवाज चांगल्या प्रकारे ऐकू येणे गरजेचे आहे . प्रत्येक मल
ु गी योग्य

श्रवणयंत्राच्या वापरास अनुकूल असणे आवश्यक आहे , ज्यामुळे मुलगी सवर् प्रकारचे आवाज ऐकू शकेल.

श्रवण कौशल्ये
सामान्य श्रवण �मता असलेल� मुले नैस�गर्क�रत्या ऐकण्यास �शकतात. तथा�प, श्रवणबा�धत्व असलेल्या

मुल�ंना ऐकण्यासाठ� प्र�श��त करावे लागते त्याचा फायदा वातावरणातील इतर आवाज आ�ण अथर्पूणर् आवाज
यातील फरक समजण्यास होतो. सामान्यत: श्रवण यंत्रांना मयार्दा आहे त त्यामुळे वातावरणातील आवाजांची

तीव्रता वाढवल� जाते; आ�ण इतर आवाजांपासून मुख्य आवाज वेगळे करण्यात अडचण येत.े या �ेत्रात

तंत्र�ानाची मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाल� आहे , पण सदोष शंखाकृती मल
ु �ंना प�रसरातील आवाजांमधन
ू अथर्पण
ू र्
आवाज वेगळे करण्यास मदत करत नाह�. त्यामुळे श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुल�ंना �व�शष्ट श्रवण �वषयक

कौशल्ये �शकून घेण्याची आवश्यकता असते. सामान्य श्रवण �मता असलेल� मल
ु े संभाषणे ‘ऐकून’ शब्दसंग्रह

आ�ण भाषा आत्मसात करतात. भाषा ह� ऐकूनच �शकल� जाते. श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुल�ंची श्रवण �वषयक
कौशल्य �वक�सत झाल� नसल्यामळ
ु े त्या शब्द संग्रह आ�ण भाषा आत्मसात करू शकत नाह�त.

बोलण्यातील सुस्पष्टता
बोलण्यातील सुस्पष्टता म्हणजे मुल�चे वाककौशल्य , मुलगी काय म्हणत आहे हे इतरांना �कती चांगल्या प्रकारे

समजते याचे हे एक सच
ू क आहे . श्रवण साधने मुलासाठ� चांगल्या प्रकारे प्रोग्राम केल� असल्यास त्याचा प�रणाम

बोलण्यातील सुस्पष्टतेवर मोठ्या प्रमाणात होतो.

बोल� भाषा
श्रवणबा�धत्वाचा सगळ्यात मोठा प�रणाम बोल� भाषेच्या �वकासावर झालेला �दसून येतो. बहुतेकदा भारतात
वयाच्या दस
ु र्या वषार्पय�त श्रवणबा�धत्वाचे �नदान होत नाह�. मुल�स वयानुसार योग्य भाषा आ�ण भाषेचा �वकास

करण्यास स�म करण्यासाठ�, �नदान झाल्यानंतर लगेचच योग्य श्रवण साधन बस�वणे आ�ण प्र�श��त ऑडीओ
वबर्ल थेर�पस्ट द्वारा “श्रवण �वकास व बोल� भाषा �च�कत्सा / ऑ�डटर� वबर्ल थेरपी” सुरू करणे फार मह�वाचे
आहे .

लवकर उपचार न होणे आ�ण योग्य श्रवण साधनांचा अभाव, यामुळे बहुतेक वेळेस भाषा कौशल्ये �वकासास �वलंब
होतो. संवेदनापासून द�घर्-काळ वं�चत रा�हल्यामुळे �वलं�बत शै��णक, वैचा�रक आ�ण सामािजक कौशल्ये यासह

�वलं�बत शब्द संग्रह �दसून येतो . वाचन आ�ण लेखन कौशल्यातह� अभाव �दसून येतात.

१.६ स्व-प्र�तमा आ�ण समायोजन
आपण अशा समाजात राहतो िजथे आपण दररोज लोकांशी संवाद साधतो. श्रवणबा�धत्वामळ
ु े मल
ु �च्या

वागणुक�वर आ�ण स्वा�भमानावर मोठा प�रणाम होऊ शकतो. ऐकण्याच्या आ�ण बोलण्याच्या �मतेतील अभाव

वयानुसार योग्य सामािजक कौशल्य �वकासामध्ये दे खील व्यत्यय आणू शकतात. मल
ू सामािजक िस्थतीत

अप�रपक्व �दसू शकते आ�ण मह�वाचे सामािजक संकेत गमावू शकते. अशा प्रकारे , आसपासच्या लोकांमधेह�
मल
ु �ला एकटे वाटू शकते. अशा मल
ु ांमध्ये �दवा स्वप्न पाहणे, खोडकर पणा करणे, ल� न दे णे, वगार्ला त्रास दे णे

इत्याद� वतर्न दोष �दसून येतात आ�ण त्यामुळे मुल�ची स्वत: बद्दलची नकारात्मक प्र�तमा आणखी तीव्र होऊ

शकते. श्रवण बा�धत्वामुळे समवयस्क आ�ण वगार्तील �मत्र मै�त्रणी मध्ये �मसळणे, �वशेषत: जेवणाच्या वेळी

�कं वा मधल�-सुट्ट�च्या दरम्यान आजूबाजूला ग�गाट असताना कठ�ण होऊ शकते. �दवसभर ऐकण्यासाठ�

आवश्यक असलेले प्रयत्न यामुळे ह� मुले �दवसाच्या शेवट� अ�धक थकतात आ�ण मुल�मध्ये �नराशेची भावना
आ�ण �चड�चड वाढत जाते. अशा मुल�ंना योग्य मागर्दशर्न करण्यासाठ� आ�ण अश्वस्थ करण्यासाठ� �श�क,
व्यावसा�यक आ�ण पालकांना मह�वाची भू�मका �नभावण्याची गरज असते.

२.० मख्
ु य प्रवाहासाठ� तयार आ�ण सस
ु ज्ज करणे
या भागात, आपण मख्
ु य प्रवाहातील प्रवासासाठ� मजबत
ू पाया तयार करण्यामध्ये स्व-समथर्न आ�ण ऑ�डटर�

वबर्ल थेरपीच्या भू�मकेबद्दल जाणून घेऊ. मुल�ला शाळे साठ� कसे तयार करावे याबद्दल काह� मागर्दशर्क सूचना
समजून घेऊ.

२.१ स्व-समथर्न
स्वत:ची आवड, इच्छा, गरजा, उद्�दष्टे आ�ण हक्क याबद्दल प्रभावीपणे संवाद साधण्याची एखाद्याची �मता

म्हणजेच स्व-समथर्न होय. याचा संबंध व्यक्त होणे आ�ण योग्य प्रश्न �वचारणे आ�ण योग्य �वनंती करण्याशी

आहे . स्व-समथर्न कौशल्ये पालक आ�ण मुले दोघांनीह� �शकून घेणे आवश्यक आहे .

पालकांसाठ� स्व-समथर्न
पालकांमध्ये स्वत:चे मत �व�वध संस्थांमध्ये सकारात्मक दृष्ट�ने मांडण्याची �मता असणे आवश्यक आहे . त्यांचे
कुटुंबातील इतर सदस्यांसह, त्यांचे �मत्र, मुलाचे �श�क आ�ण जे सरकार� संस्था, �व� पुरवठा करणार्या संस्था

आ�ण उत्पादन कंपन्यांमध्ये काम करतात त्यांच्याशी अथर्पूणर् संभाषण होणे आवश्यक आहे .

स्व-समथर्नासाठ� पालकांना कानाचे भाग, श्रवण यंत्रे आ�ण सहाय्यक श्रवण साधन यासारख्या व श्रवण �मता

आ�ण श्रवण बा�धत्वा संबं�धत आवश्यक गोष्ट�ंबद्दल मा�हती असणे मह�वाचे आहे . पालकांनी मुले वापरत

असलेल्या �व�वध श्रवण साधनांचा ब्रांड, त्याचे कायर्, वै�शष्ट्ये आ�ण चाचणी आ�ण समस्या सोड�वण्याच्या
प्र�क्रयेबाबत दे खील जागरूक असले पा�हजे. हे त्यांच्या मल
ु �ंना स्व-समथर्न करण्यासाठ� सस
ु ज्ज करण्यास मदत

करे ल.

मुल�ंसाठ� स्व-समथर्न
श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुलांनी स्व-समथर्न कौशल्ये �शकल्याने आ�ण ती आत्मसात केल्याने फायदा होतो. स्वसमथर्न हा मुल�च्या जीवनातील एक मह�वाचा शै��णक घटक आहे , मग मुल�चे वय �कतीह� असो. ह� कौशल्ये

सराव आ�ण मागर्दशर्ना नुसार हळूहळू �वक�सत होतात. मल
ु �ंना �व�वध प�रिस्थती आ�ण लोकांसह त्यांच्या

कौशल्यांचा सराव करण्यासाठ� संधींची आवश्यकता असते. ह� कौशल्ये मल
ु �ंना त्यांच्या दै नं�दन संवादात आ�ण
त्यांच्या गरजा पूणर् करण्यात अ�धक यशस्वी होण्यास मदत करे ल.

मुल�ला स्व-समथर्न कौशल्याचा सराव करण्याची पयार्प्त संधी �दल� जावी. प्रत्येक मुलगी सामथ्यर् आ�ण चांगल�
�मता �वक�सत करू शकते . प्रौढांना ‘एक पाऊल मागे येण्याची कला’ आ�ण मुल�ला स्वतंत्र बनण्यात मदत
करण्यासाठ� प्र�श�ण �दले जाते.

वेगवेगळ्या वयोगटातील स्व-समथर्न
पालकांसाठ� आपल्या मुल�स स्व-समथर्न करण्यास �शकवण्याचे काह� पद्धती खाल� �दल्या आहे त:

�शशु वगर्
झोपायच्या वेळेआधी एका कृतीचे आयोजन करा जेथे आपण आपला हात पुढे केल्यानंतर आपले मूल �तचे श्रवण
साधन आपल्याकडे सोप�वते आ�ण आपण ते कोठे ठे वलेत हे �तला दाखवावे. दै नं�दन कायार्तील हा भाग, स्व-

समथर्क होण्याच्या �तच्या प्रवासाचा पाया आहे . रोज रात्री मुलगी स्वत: �तचे श्रवण साधन �निश्चत केलेल्या जागी
ठे वेल हे साध्य करणे हे त्या मागचे अं�तम ध्येय आहे .

लहान मुले
जे बोलले गेले ते त्यांनी स्पष्टपणे ऐकले नसेल �कं वा त्यांना ते समजले नसेल तर "काय" आ�ण "हं " यासारखे
शब्द वापरून त्यांना बोलायला �शकवा. भाषेचा हळूहळू �वकास होत असताना आपण त्यांना “कृपया पन्
ु हा सांगा”

�कं वा “मला ते ऐकू आले नाह�” �कं वा “मला ते समजले नाह�” म्हणायला �शकवू शकता, ज्याचा वापर ते प्रौढांशी
बोलताना करू शकतात.

मुले
श्रवण साधन कायर् कर�त नाह�, त्यात नेमक� समस्या काय आहे , उदा. बॅटर� संपल� आहे , आवाज स्पष्ट येत नाह�,

ऐकण्यात अडचण येत आहे , इत्याद� गोष्ट� �श�क आ�ण पालकांना कशा सांगाव्या ते त्यांना �शकवा. अद्याप

तसे दशर्�वण्याची भाषा �तने �शकलेल� नसेल तर, अडचण आहे हे दशर्�वण्यास �तला स�म करण्यासाठ� हावभाव

वापरण्यास �शक�वणे आवश्यक आहे .

मुल�ला स्वतंत्रपणे �तचे श्रवण साधन हाताळण्यासाठ� प्रोत्सा�हत करा:

● जागेपणी श्रवण साधन प�रधान करणे.
● श्रवण साधन चालू / बंद करणे.
● श्रवण साधनाची बॅटर� बदलणे आ�ण चाजर् करणे.
● दररोज शाळे त अ�त�रक्त बॅटर� घेऊन जाणे.
● रोज रात्री श्रवण साधन ड्राई-एड �कटमध्ये ठे वणे.

● खेळ खेळताना श्रवण साधनाची योग्य काळजी घेणे.
● श्रवण साधनाचा घामापासन
ू बचाव करण्यासाठ� हे ड बँड वापरणे, �खशात रूमाल ठे वणे, घाम पस
ु णे.
● सहाय्यक श्रवण साधन रोज शाळे त नेणे आ�ण वापरणे.
● सहाय्यक श्रवण साधन चालू / बंद करणे आ�ण तास बदलताना प्रत्येक �श�काकडे सोप�वणे.
● जेव्हा श्रवण साधन योग्य प्रकारे कायर् करत नसेल �कं वा ऐकण्यात समस्या येत असेल तेव्हा पालकांना
सांगणे.

२.२ ऑ�डटर� वबर्ल थेरपी
मख्
ु य प्रवाहातील प्रवासाचा सवार्त मह�वाचा घटक म्हणजे मल
ु ाची ‘ऐकण्याची आ�ण बोलण्याची' �मता

�वक�सत करणे. श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुल�ंना जर लहान वयातच श्रवण साधन �कं वा कॉक्ल�अर इम्प्लांट्स

�दले गेले आ�ण त्यांच्यात अ�त�रक्त समस्या नसल्यास, वयानुसार योग्य वाक आ�ण भाषा आत्मसात करण्याची

�मता असते.

ऑ�डटर� वबर्ल थेरपी मध्ये वाचा आ�ण भाषा �वक�सत करण्यासाठ� मख
ु वाचन �कं वा सांके�तक भाषेचा वापर

केला जात नाह�. तर भाषा �वकासासाठ� संवे�दक ध्वनीचा(आवाज) वापर केला जातो. आ�ण योग्य श्रवण साधन
वापरून श्रवण बा�धत्व असलेल्या मुल�ंच्या उवर्�रत श्रवण �मतेचा वापर केला जातो.

मुल�ने आपल्या वयासमान वाचा आ�ण भाषेची पातळी आत्मसात करावी हे ऑ�डटर� व्हबर्ल थेरपीचा उद्�दष्ट

आहे . उदाहरणाथर्, जर मुलगी ४ वषार्ची असेल परं तु �तची आवाज, वाक, भाषा, आकलन आ�ण सामािजक

संप्रेषणाची सध्याची पातळी २ वषार्ची असेल तर �तचे शार��रक वय आ�ण भाषा अ�भव्यक्तीचे वय यातील अंतर
कमी करणे आवश्यक आहे . हे साध्य करण्यासाठ�, ऑ�डटर� व्हबर्ल थेर�पस्ट आ�ण पालकांनी आकृ�तबंध आ�ण

द�घर्काल�न ऑ�डटर� व्हबर्ल थेरपी ची मेहनत घेणे आवश्यक आहे .

ऑ�डटर� व्हबर्ल थेर�पस्ट पालकांना आ�ण मुल�ंना ऑ�डटर� व्हबर्ल दृिष्टकोन, दै नं�दन संवादाचे महत्व, �वकासाचे

टप्पे आ�ण मुल�ला मुख्य प्रवाहात समायोिजत करण्याच्या उद्दे शाने ऐकण्याचे, वाक आ�ण भाषेचे टप्पे या �वषयी

मागर्दशर्न करतात व प्र�श��त करतात. या थेरपी मध्ये पालकांना त्यांच्या दै नं�दन जीवनातील कृतींमध्ये
मल
ु ांबरोबर भा�षक संवाद साधण्यास प्र�श��त केले जाते. जेव्हा पालक या भा�षक संवादाचा सातत्याने उपयोग
करतात त�व्हा त्यांना चांगले यश प्राप्त होते.

ऑ�डटर� व्हबर्ल थेरपीच्या सरावातील आवश्यक टप्पे खाल�ल मॉडेलमध्ये दशर्�वलेले आहे त:

आकृती २.१ - ऑ�डटर� व्हबर्ल थेरपीचा सराव
२.३ शाळे ची तयार� करण्यासाठ� आवश्यक कौशल्य
मुल�ला सामान्य शाळे त प्रवेशास तयार करण्यासाठ� पालकांनी पुढ�ल कौशल्यांवर ल� क��द्रत करावे आ�ण ती
कौशल्य �वक�सत करावी:

संभाषण कौशल्य
मुलगी वयानुसार योग्य शब्दसंग्रह वापरण्यास आ�ण समजण्यास, सूचनांचे अनुसरण करण्यास, वाक(वक्तत्ृ व)

आ�ण भाषेचा पूणर् �वकास होई पय�त त�डी �कं वा वाक(वक्तत्ृ व) आ�ण हावभाव यांचा एक�त्रत वापर करून प्रश्नांना

प्र�तसाद दे ण्यास स�म असणे आवश्यक आहे . जेव्हा मुलगी वगर्�श�काद्वारे �दलेल� सूचना समजण्यास असमथर्
असेल, �कं वा �तला ते पन्
ु हा ऐकण्याची गरज आहे तेव्हा स्वत:ची मदत करण्यासाठ� �कं वा आत्मसमथर्न
करण्यासाठ� �तने सुसज्ज असणे आवश्यक आहे .

सामािजक आ�ण भाव�नक कौशल्ये
मुल�ला पाळी-पाळीने कसे खेळावे आ�ण इतरांच्या भावना कशा समजून घ्याव्यात हे �शकवले पा�हजे. यासाठ�

अशा कथा, पस्
ु तके वापरल� जाऊ शकतात जी वेगवेगळ्या प�रिस्थतीत लोकांच्या भावना आ�ण भावनांचे वणर्न
करतात.

सा�रता आ�ण सू�म कारक कौशल्ये
मुलांनी त्यांच्या शाळे च्या प्रथम वषार्त प्रवेश घेण्याआधी वाचणे �कं वा �ल�हणे अपे��त नसले तर�, �शशु वगार्च्या

वषा�मध्ये काह� उच्चारासंबंधी जागरूकता आ�ण प्राथ�मक सा�रता कौशल्य �शकवल� जावी. अशी कौशल्ये साध्या

कथा आ�ण �चत्रांद्वारे �वक�सत केल� जाऊ शकतात. घर� दररोजच्या संवादाद्वारे , मोजणी आ�ण संख्या, रं ग आ�ण
प�र�चत दै �नक घर आ�ण शाळे च्या �दनचया�बद्दल �शकू शकते.

सू�म कारक कौशल्यांमध्ये रं गीत खडू वापरणे, कागद फाडणे आ�ण कापणे, पेिन्सल धरणे, बुटाची लेस बांधणे,
कपड्याची बटणे आ�ण चेन लावणे, काटा चमच्याने खाणे, दात घासणे, लहान वस्तू उचलणे, कागदाची घडी करणे

आ�ण केस �वंचरणे ह� कौशल्य समा�वष्ट आहे त. दै नं�दन भाषेच्या कृतींमध्ये ह� सू�म कारक कौशल्ये समा�वष्ट

करणे आवश्यक आहे .

वगार्चे अनुकरण करणे
पालकांनी मुल�स शाळे त उपयोगी पडतील असे शब्द, वस्तू आ�ण कृती यांची ओळख करून दे ण्याची गरज असते.
ह्याने मुल�स शाळे शी संबं�धत शब्द जसे क� प्राध्यापक, �श�क, वगर्, फळा, खडू, दप्तर, पुस्तके आ�ण पुस्तकाचे

पान उलटा, आपले पुस्तक बाहे र काढा, उभे राहा, खाल� बसा, इकडे या, आपले पुस्तक उघडा, आपल� सवर् पुस्तके
दप्तरामध्ये ठे वा, मधल्या सुट्ट�ची वेळ, आपले जेवणाचे डबे बाहे र काढा अशा वाक्प्रचारांशी ओळख होते.

शै��णक वषर् सुरू होण्यापूव� मुल�स शाळा आ�ण वगर् �श�कांचा प�रचय व्हावा, यासाठ� पालकांनी शाळा सुरू
होण्यापूव� परवानगी घ्यावी, ज्यायोगे मुल�स शाळे च्या वातावरणाची सवय होऊ शकेल.

३.० �श�कांसाठ� कायर्पद्धती, मागर्दशर्क तत्व आ�ण सच
ू ना
या �वभागात काह� �व�शष्ट पद्धतींबद्दल मा�हती �दल� आहे . ह्या पद्धती �श�क मुल�स मुख्य प्रवाहात येण्याची

प्र�क्रया सुलभ करण्यासाठ� वापरू शकतात. समावेशक मागर्द�शर्केचे �व�वध पैलू सवर् �श�कांना समजावण्याची

जबाबदार� शाळे शी संबं�धत अ�धकार्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे ज्यामध्ये श्रवण साधने, खाल� �दलेल्या
पद्धती, मागर्दशर्क त�वे आ�ण सूचना याकडे �वशेष ल� �दले गेले पा�हजे.

३.१ प्रस्तावना
प्रत्येक मल
ु गी स्वत:चे सामथ्यर् आ�ण मयार्दांसह अद्�वतीय असते. श्रवणबा�धत्व असलेल्या मल
ु �ला मख्
ु य

प्रवाहात आणण्यासाठ� सां�घक दृष्ट�कोन आवश्यक आहे . या संघात �श�क, मुख्याध्यापक, पालक, ऑ�डटर�

व्हबर्ल थेर�पस्ट, समुपदे शक आ�ण ऑ�डओलॉिजस्ट यांचा समावेश असतो. श्रवण �मतेच्या पातळीची पवार् न

करता, �श�क वगार्त मुलाची कायर् करण्याची �मता मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकतात. �श�क �श�णाचे

आधारस्तंभ असल्यामुळे, उपलब्ध तंत्र�ानाबद्दल �श�कांची जागरूकता यामुळे मुल�स उ�म �श�ण दे ण्यात

मदत होते.

३.२ सकारात्मकता
श्रवणबा�धत्व मल
ु � स्वत:ला वेगळ्या समजू शकतात कारण त्या श्रवण साधन वापरतात आ�ण इतरांशी संवाद

साधण्यात त्यांना थोडी अडचण येऊ शकते; यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानावर प�रणाम होऊ शकतो. खाल� काह�

उपाय �दले आहे त ज्यांच्या उपयोगाने �श�क या समस्येवर ल� दे ऊ शकतात आ�ण वगार्तील वातावरण
सकारात्मक बनवू शकतात.

● जळ
ु वन
ू घेण्यासाठ� सकारात्मक रणनीतीच्या वापरास प्रोत्साहन द्या. उदाहरणाथर्, जेव्हा श्रवणबा�धत्व
असलेल� मुलगी �तला श्रवण बा�धत्व का आहे �कं वा �तला श्रवण साधनाची गरज का आहे असे �वचारते,

तेव्हा �तला समजावा क� जसे काह� मुल�ंना स्पष्ट दृष्ट�साठ� चष्मा घालावा लागतो तसेच काह� मुल�ंना
ऐकण्यास स�म होण्यासाठ� श्रवण साधन प�रधान करावे लागते.

● मुल�द्वारे वापरल्या जाणार्या श्रवण साधनांच्या दै नं�दन वापरात त्यांची मदत करा. उदाहरणाथर्, पूरक
श्रवण साधनाचा मायक्रोफोन योग्य प्रकारे प�रधान केलेला आहे आ�ण तो चालू आहे याची खात्री करा.

● श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुल�ंना वगार्त कान, श्रवणबा�धत्व आ�ण श्रवण यंत्राचे कायर् या �वषयासंबं�धत

मा�हती सवा�ना संबो�धत करण्याची संधी उपलब्ध करून द्या. (अ�धक मा�हतीसाठ� स्व-समथर्न �वभाग

पहा)

● श्रवणबा�धत्व असलेल्या मल
ु �ंना इतर सवर्सामान्य मल
ु �ंना भेटण्याची संधी द्या आ�ण पालक समथर्न
गटामध्ये सामील व्हा.

● मल
ु �च्या श्रवणबा�धत्वाचा वापर कधीह� �न�म� �कं वा मयार्दा म्हणन
ू करू नका. प्रत्येक मल
ु �स �तची
जास्तीत जास्त �मता आत्मसात करण्यात मदत करा.
मुल�ची �मता ल�ात ठे वून �व�भन्न कृती तयार करा, यामुळे मुल�ला यश �मळवण्यात आ�ण स्वतःचा

आत्म�वश्वास वाढ�वण्यात मदत होईल.

३.३ संप्रेषण
इतर लोक काय म्हणतात ते चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठ�, श्रवणबा�धत्व असलेल्या बर्याच मुल� दृश्य

आ�ण श्रवण संकेत या दोह�वर अवलंबन
ू असतात. कधीकधी वक्त्याचे त�ड मल
ु �च्या �दशेने नसेल तर बोलणार्या

व्यक्तीचे बोलणे समजणे कठ�ण जाऊ शकते. ग�धळ असलेल्या वगार्त मुल�ला ऐकण्यात मदत करण्यासाठ�
�श�क वापरू शकतील अशी काह� मागर्दशर्क त�वे खाल� �दलेल� आहे त.

● मुल�स वगार्त अ�धक चांगले ऐकण्यास मदत करण्यासाठ� पालकांनी �दलेले सहाय्यक श्रवण साधन वापरा.
● सामान्य आवाजात बोला. उच्चारांची अ�तशयोक्ती करू नका �कं वा अ�त जोर दे ऊन बोलू नका.
● मल
ु �ला संबो�धत करण्यापव
ू � �तचे ल� वेधण्याचा प्रयत्न करा. उदाहरणाथर्, मल
ु �चे नाव घेऊन हाक मारा
�कं वा �तच्याशी बोलण्यापूव� �कं वा �तला सूचना दे ण्यापूव� �तच्या खांद्याला स्पशर् करा.

● सच
ू ना दे ताना वगार्त इकडे-�तकडे �फरू नये �कं वा फळ्याकडे त�ड करून बोलू नये. त्याऐवजी, बोलताना
मुल�कडे पाहून बोला. सूचना थोडक्यात, सोप्या आ�ण स्पष्ट असाव्या. वेळखाऊ आ�ण कंटाळवाण्या
कामांचे लहान-लहान कामांमध्ये �वभाजन केले जाऊ शकते.

● वक्ते जेव्हा वगार्तील वेगवेगळ्या भागात बसलेले असतात तेव्हा श्रवण बा�धत्व असलेल्या मुल�ंना इतर

लोक काय म्हणतात हे समजून घेण्यात अडचण येऊ शकते. म्हणून, वगार्तील चचार् सत्र सुरू असताना ,
�श�क वक्त्याला नावाने संबोधू शकतो �कं वा चच� दरम्यान प्रत्येक वक्त्याने काय म्हटले ते पुन्हा बोलून
सांगू शकतात.

● सावर्ज�नक संबोधन प्रणाल�वर �दल्या गेलेल्या सच
ू ना वगार्त पन्
ु हा सांगाव्या.

● दै नं�दन वगार्तील कामाच्या सूचना, नवीन शब्द, आ�ण गहृ पाठ दे खील लेखी �दले जावेत.

● धडा जसजसा �शकवून होईल तसतसे मह�वाचे प�रच्छे द आ�ण शब्द रे खां�कत करण्याची सवय लावा.

● प्रत्येक मुल�ची कौशल्ये ल�ात ठे वण्याचा प्रयत्न करा. समजावून दे ण्यासाठ� दृश्यमान आलेख आ�ण
शीषर्क वापरा.

● जेथ-े जेथे शक्य असेल तेथे नवीन शब्दांचा अथर् समजावन
ू द्या. चचार् चालू असलेल्या �वषयाच्या प्रमख
ु
मुद्द्यांची याद� तयार करा.

● एक-एक सूचना द्या, जेणेकरून श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुल�ंना ते अ�धक चांगल्या प्रकारे समजू
शकतील.

● मुलगी वगार्च्या गतीचे अनुसरण कर�त आहे क� नाह� ते �तला काय समजले हे �वचारून त्याची खात्री

करून घ्या �कं वा काय सांगीतले आहे ते पुन्हा म्हणायला सांगा �कं वा मुल�ने होय �कं वा नाह� अशी
�दलेल� उ�रे स्वीकारण्याऐवजी �शकवलेल्या �वषयावर चचार् करा.

● सकारात्मक प्रोत्साहन द्या आ�ण मुल�ला बोलू द्या, प्रश्न �वचारू द्या आ�ण मदत मागू द्या.

● पूव-र् प्राथ�मक आ�ण प्राथ�मक शाळांमधील मुल�ंसाठ�, अभ्यासक्रम आधीपासूनच पालकांशी सामा�यक
करा. अशा प्रकारे , पालक आपल्या मुल�ंना नवीन शब्दाचा अथर् �शकवू शकतात; यामुळे मुल�ंना वगार्त

काय �शकवले जाते हे समजून घेण्यात आ�ण �शकण्यास मदत होईल.

● मल
ु �साठ� एक साथी नेमन
ू द्या. �तच्या शेजार� बसन
ू मल
ु गी �तच्या नोट्स �कं वा त�डी सच
ू ना सामा�यक
करू शकेल. ‘साथी’ श्रवण �मते संदभार्त मुल�स मदत करू शकते.

● मल
ु �च्या वतर्णक
ु �त अचानक बदल होत असल्यास, “�लंग-सहा ध्वनी चाचणी आ�ण श्रवण �मता
तपासणी” करून घ्या. आपणास काह� बदल �दसल्यास ताबडतोब पालकांना कळवा.

● मल
ु �ची श्रवण �वषयक प्रगती आ�ण �तला येत असलेल्या कोणत्याह� अडचणी समजन
ू घेण्यासाठ� पालक
आ�ण काळजीवाहक यांच्या समवेत �नय�मतपणे बैठका करा.

३.४ वगर् आ�ण क्र�डांगणासाठ� मागर्दशर्क त�वे
वगार्ची आसन व्यवस्था मुल�चा आत्म�वश्वास आ�ण स्व-प्र�तमा वाढ�वण्यात उपयुक्त भू�मका �नभावते:

● डेस्क आ�ण खुच्यार् असलेल्या वगार्त, श्रवण बा�धत्व असलेल्या मल
ु ासाठ� आदशर् बसण्याची व्यवस्था
�खडक्या आ�ण दारापासन
ू दरू प�हल्या �कं वा दस
ु र्या रांगेत मध्यभागी असते.

● जेव्हा अध्यापन वतळ
ुर् ात �कं वा अधर्वतळ
ुर् ात आयोिजत केले जाते तेव्हा मुल�ने अधर्वतळ
ुर् ाच्या मध्यभागी
�श�कासमोर बसणे �तच्यासाठ� सवार्त फायदे शीर ठरे ल, जर अधर्वतळ
ुर् ात एक पे�ा जास्त रांगा असतील

तर, श्रवण बा�धत्व असलेल्या मुल�ने प�हल्या रांगेच्या मध्यभागी �श�काकडे त�ड करून बसावे. हे

मुल�ला �श�क �शकवत असलेल� प्रत्येक गोष्ट, जसे क� वाचल्या जाणार्या गोष्ट� पाहण्यास स�म
करे ल. वै�वध्यपूणर् काल्प�नक अ�भव्यक्ती वापरा. श्रवण बा�धत्व असलेल्या मुल�साठ� �श�क कसे

बोलतात हे मह�वाचे आहे . �वशेषतः क�वता आ�ण गोष्ट� सांगताना, भावनांना स्पष्टपणे प्र�त�बं�बत

करणारे शब्द अ�धक सहजतेने ऐकले आ�ण समजले जातात. अशावेळी हळू आवाजात बोलणे उपयुक्त
नाह�.

● सामान्यत: खेळायच्या वयात आ�ण इतर सवर् कृतींमध्ये श्रवण बा�धत्व असलेल्या मुल�ंना समा�वष्ट
करण्यास प्रोत्सा�हत केले पा�हजे.

● मल
ु �ची साथी खेळाच्या मैदानावर मदत करू शकते, �वशेषत: जेव्हा आपत्काल�न प�रिस्थतीत सच
ू नांचे
पालन करणे आवश्यक असते.

४.० एक�त्रत काम
करणे
यशस्वी�रत्या मख्
ु य प्रवाहात समा�वष्ट करणे हा अथक सां�घक समन्वयीत प्रयत्नांचा प�रणाम आहे . अशा अनेक
व्यक्ती आ�ण संस्था आहे त ज्यांना मुल�च्या फायद्यासाठ� मुले, पालक आ�ण काळजीवाहकांसह ल�पूवक
र् काम
करण्याची आवश्यकता आहे . श्रवण साधने तयार करणार्या कंपन्या, कान-नाक-घसा या संबं�धत डॉक्टर,

ऑ�डओलॉिजस्ट, ऑ�डटर� वबर्ल थेर�पस्ट आ�ण पालक / काळजीवाहक, हे मल
ु ाची श्रवण शक्ती आ�ण वक्तत्ृ व
याला प्रोत्साहन दे ण्यासाठ� मह�वाची भू�मका �नभावतात.

कान-नाक-घसा त� डॉक्टर मुल�ची श्रवण �मता आ�ण श्रवण बा�धत्व असलेल्या मुल�ंसाठ� कॉक्ल�अर इम्प्लांट
शस्त्र�क्रया करणारे शल्य�च�कत्सेवर ल� क��द्रत करतात.

ऑ�डओलॉिजस्ट �व�वध चाचण्यांद्वारा मुल�चे श्रवण �मता मापन आ�ण �नदान करतात आ�ण मुल�साठ� योग्य
श्रवण साधने सुच�वतात आ�ण त्यासाठ� आवश्यक ते प्रोग्रा�मंग करतात.

ऑ�डटोर�-वबर्ल थेर�पस्ट एक �वशेष� आहे ज्याने ऑ�डटर� वबर्ल पद्धतीचे प्र�श�ण घेतले आहे . ऑ�डटर�-वबर्ल

थेर�पस्ट मुल�स संभाषण साधण्यासाठ� बोल� भाषा ऐकण्यास आ�ण वापरण्यास स�म करण्यासाठ�, पालकांना

�व�वध तंत्र आ�ण पद्धती वापरण्यास मागर्दशर्न आ�ण प्र�श�ण दे ऊन मल
ु �ंना कसे ऐकायचे व बोलायचे ते

�शकवतात.

पालक / काळजीवाहक हे संघाचा सवार्त मह�वाचा भाग आहे त कारण ते संपूणर् संघ, त्यांच्या मुल�च्या सवा�गीण
�वकासासाठ� संवाद साधणार्या मध्यवत� व्यक्ती आहे त.

मख्
ु याध्यापक, �श�क आ�ण �वशेष �श�कदे खील मल
ु ाचा संपण
ू र् बौद्�धक आ�ण भाव�नक �वकास तसेच �ान

आ�ण कौशल्ये प्रदान करण्यात मह�वपूणर् भू�मका बजावतात. मुल�ला सकारात्मक स्व-प्र�तमा �वक�सत करण्यात

आ�ण मान�सक तणावातून मुक्त होण्यासाठ� त�ांच्या समुपदे शनाद्वारे आ�ण मागर्दशर्नाद्वारा दे खील फायदा
होऊ शकतो.

मल
ु �ंकडे ल� क��द्रत करणे खूप आवश्यक आहे , परं तु पालकांचे भाव�नक आ�ण मान�सक स्वास्थ्य दे खील

मह�वाचे आहे . मुख्य प्रवाहात समावेश करण्याच्या प्रवासात पालक आ�ण काळजीवाहक यांना सतत आधार,
मागर्दशर्न आ�ण �दलासा दे णे आवश्यक आहे . व्ह� कनेक्टमध्ये आम्ह� आमच्या सदस्यांना हे सवर् काह� प्रदान

करतो आ�ण ह� मेनस्ट्र�म मागर्द�शर्का त्या �दशेने टाकलेले आमचे एक पाऊल आहे .

आमचा प�रचय...
व्ह� कनेक्ट फाउं डेशन हा श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुल�ंसाठ�चा पालक समथर्न गट आहे . संवाद साधण्यासाठ�

‘श्रवण �मता व बोल� भाषा’ वापरण्यास वचनबद्ध असलेल्या मुलांच्या कुटुंबांसाठ�चा हा एक समथर्न समूह
आहे . आमची स्थापना २००७मध्ये श्रवणबा�धत्व असलेल्या मल
ु ांच्या माता, व�हशताई जे डाबू आ�ण फतेमा
जगमाग यांनी केल� आहे - ज्या दोघीह� या �ेत्रातील व्यावसा�यक आहे त.

व्ह� कनेक्टमध्ये आमचा हे तू मुल�ंना समाजासाठ� योगदान दे णार्या सदस्यांच्या रुपात यशस्वी�रत्या मुख्य

प्रवाहात आणण्याच्या पालकांच्या प्रवासामध्ये त्यांची मदत करणे, त्यांना �श��त करणे, त्यांचे सबल�करण

करणे, त्यांना �दलासा दे णे आ�ण मागर्दशर्न करणे हा आहे . आम्ह� पालकांना त�, यंत्र कंपन्या, संस्था, क�द्रे ,
दवाखाने आ�ण शै��णक संस्थांशी संपकर् करण्यात मदत करण्यासाठ� तसेच इतर पालक व मल
ु ांशी संवाद

साधण्यासाठ� आ�ण त्यांच्याकडून मदत प्राप्त करण्यासाठ�, वास्त�वक आ�ण वचअ
ुर् ल मंच तयार करून आमचे

उद्द�ष्ट साध्य करतो. आमची संस्था भारतातील सात शहरांमधील बारा मंडळामध्ये १३०० पे�ा जास्त पालकांना
सेवा दे ते आ�ण के�नयामध्ये आमचे आंतरराष्ट्र�य मंडळ दे खील आहे .

आम्ह� एकच ल�य प्राप्त करण्यासाठ� सम�पर्त भावनेने काम करणारे पालक आ�ण व्यावसा�यक आहोत. आमचा

प�रचय खाल� �दलेला आहे :

आम्ह� पालक-क��द्रत मॉडेलचे अनुसरण करतो जो चार मख्
ु य �ेत्रांवर ल� क��द्रत करतो:

लवकर �नदान करणे
भारतात लवकर �नदान करण्यासाठ� आवश्यक सु�वधांचा अभाव पाहता, व्ह� कनेक्टने जन्मानंतर २ ते ३ �दवसांत

श्रवण चाचणी करण्यासाठ� एका नवीन कायर्क्रमाची सुरुवात केल� आहे ज्याच्या अंतगर्त ७५०० पे�ा जास्त नवजात
बाळांची चाचणी केल� गेल� आहे . रुग्णालय आ�ण जन्मावेळी श्रवण �मता चाचणीचे महत्व आ�ण आवश्यकता
यावर सतत चचार् करून आ�ण जागरुकता �नमार्ण करून डॉक्टरांकडून सुरुवातीला होणार्या �वरोधावर मात केल�

गेल�.

एक-दस
ु र्याशी जोडणे आ�ण सल्लामसलत करणे
भौगो�लक �ेत्राच्या आधारे प्रत्येक व्ह� कनेक्ट मंडळ तयार केले जाते ज्यामध्ये पन्नास �कं वा त्याहून अ�धक
पालकांचा समावेश केला जातो. प्रत्येक मंडळासाठ� व्हॉट्सअ◌ॅप चॅट रूम असते िजथे पालक आ�ण व्ह� कनेक्टसर्
�नय�मतपणे वेगवेगळे �वषय, समस्या, �चंता आ�ण अनुभव यावर चचार् करतात. मुलांच्या लहान-लहान गोष्ट�
पालक सामा�यक करतात आ�ण साजर्या करतात ज्यामुळे कुटुंबांना बर्यापैक� प्रेरणा �मळते आ�ण मुलांबद्दल

अ�भमान वाटतो. पालकांना सल्ले �दले जातात आ�ण उपाय सुच�वले जातात आ�ण पालक, मुख्य कायर्संघ आ�ण

कायर्कार� स�मती आपले अनुभव सामा�यक करतात. चॅट रूम आ�ण मंडळे पालकांमध्ये अ�धक चांगले संबंध
स्था�पत करण्यात मदत करतात आ�ण अनुभव पालकांना �दलासा आ�ण उपाय प्रदान करतात.

�ान आ�ण सबल�करण
व्ह� कनेक्ट मंडळांतगर्त श्रवण साधनांची दे खभाल करणे, श्रवण बा�धत मुलांचे हक्क, फायदे आ�ण सवलती,

पालकांचे स्व-समथर्न, पयार्वरणाची रचना करणे, अनुवां�शकते संबं�धत मागर्दशर्न, स्वभाव व्यवस्थापन, गह
ृ

योजना, बायमोडल �फ�टंग, लवकर �नदान आ�ण उपचार करण्याचे महत्व, दोन्ह� कानांना कॉक्ल�अर इम्प्लांटेशन

आ�ण व्यावसा�यक �च�कत्सेचे मह�व या �वषयांबद्दलच्या कायर्शाळा आ�ण से�मनार वेळोवेळी आयोिजत केले
जातात.

प्रख्यात स्वयंसेवी संस्था उम्मीद बाल �वकास क�द्र, यांच्या भागीदार�त मान�सक आरोग्य आ�ण मान�सक

स्वास्थ्य या �वषयावर कायर्शाळा आयोिजत केल्या जातात. मेनस्ट्र�म मागर्द�शर्केच्या सहाय्याने आम्ह� पालक,
काळजीवाहक, �श�क, मुख्याध्यापक आ�ण व्यावसा�यकांपय�त पोहोचण्यासाठ� योजना आखलेल्या आहे त.
पुढ�ल काह� वषा�त, हे दोन्ह� उपक्रम व्ह� कनेक्टसाठ� मह�वाचे धोरणात्मक पैलू ठरतील.

समाजास एकत्र आणणे
व्ह� कनेक्ट ह� संस्था सवर्सामान्य लोकांसमोर स्वत:ला व्यक्त करण्यासाठ� पालक आ�ण मुल�ंना मंच प्रदान

करते. टॅ ल�ट शो �कं वा वा�षर्क समारं भामध्ये आमच्या मल
ु �ंना आ�ण पालकांना मंचावर जाण्यास स�म

करण्यासाठ� �नर�नराळे कायर्क्रम आयोिजत केले जातात. पालक आ�ण मुल�ंना आत्म�वश्वास वाढ�वण्यास,

संवाद साधण्यास, आनंद घेण्यासाठ�, एकमेकांकडून �शकण्यासाठ� आ�ण जवळचे संबंध प्रस्था�पत करण्यास

प्रोत्सा�हत करण्यासाठ� क्र�डा, सहल, आउ�टंग आ�ण सांस्कृ�तक कायर्क्रम यासारखे �व�वध उपक्रम आयोिजत

केले जातात.

समारोप ……
आमच्या कायर्क्रमांचे स्वरूप आ�ण �वस्तार पाहता आम्ह� येणार्या सवर् प्रकारच्या आधारासाठ�, मदतीसाठ� आ�ण

मदतीबद्दल नेहमी कृत� आहोत.

आपण आमच्याबद्दल अ�धक जाणन
ू घेऊ इिच्छत असल्यास कृपया येथे भेट द्या:
www.vconnectfoundation.org,
https://www.facebook.com/VConnectfoundation/
https://www.linkedin.com/company/vconnectfoundation/
https://www.instagram.com/vconnectfoundation/
आपण दे णगी दे ऊ इिच्छत असाल तर (आमच्याकडे 80 जी सवलत आ�ण परदे शी �नधीसाठ� एफसीआरए आहे ).
आमच्यापय�त पोहोचू इिच्छत असाल तर आमच्याशी येथे संपकर् साधा:

vconnect.foundation@gmail.com

अ�भप्राय
♦ “म्हणायलाच हवे क� हे एक संकल्पना युक्त, संशोधनपूणर् (अनेक मह�वाची तथ्य संक�लत केल� गेल� आहे त),
व्यापक आ�ण सं��प्तपणे सादर केलेले हँडबुक आहे जे गरजूंसाठ� एक अमूल्य मागर्दशर्क ठरू शकेल. आपल्या

प्रयत्नांची प्रशंसा करणे आवश्यकच आहे ! पण �निश्चतपणे हे पुस्तक रुपी प्रका�शत करा! ते �निश्चतपणे

सामािजक गरजा पूणर् करे ल."

बे�नफर पी. कुटार

प्राचायर्

जे.बी. पे�टट हाईस्कूल
मुंबई

♦ आपण एक अ�वश्वसनीय काम केले आहे . मला वाटते क� यामध्ये प्रत्येक गोष्ट�चा उल्लेख केला गेला आहे
आ�ण ते इतके सं��प्त परं तु सुस्पष्ट आहे . “हे एक संपूणर् मागर्दशर्क ठरे ल!”

डॉ.परवीन दादाचंजी

एम.डी.मनो�च�कत्सक

�शशव
ु गर् आ�ण �कशोरवयीन मल
ु ांच्या मान�सक आरोग्यात �वशेष रुची असलेले मानसोपचारतज्� सल्लागार

मंब
ु ई

♦ “श्रवणबा�धत्व असलेल्या मल
ु ांच्या पालकांच्या �हतासाठ� ‘मेनस्ट्र�म मागर्द�शर्केमध्ये’ �दल� गेलेल� मा�हती
वाचून मी प्रभा�वत झालो. हे ज्या शाळांमध्ये सामान्य श्रवण �मता असलेल� मुले �शकत आहे त अशा शाळांमध्ये
श्रवणबा�धत्व असलेल्या मुलांच्या �श�णाच्या एका मह�वाच्या पैलूशी संबं�धत आहे . सामान्य शाळांमध्ये

आपल्या मुल�च्या समायोजनाच्या या पैलूवर पालकांना मागर्दशर्न करणे आवश्यक आहे . श्रवणबा�धत्व

असलेल्या मुलांचे सबल�करण व �श�ण या �ेत्रातील हे सवार्त दब
र् �ेत्र आहे . या प्रयत्नांसाठ� आ�ण
ु ल

श्रवणबा�धत्व असलेल्या व्यक्तींसाठ� पालक आ�ण �वशेष �श�कांना व्यावहा�रक मागर्दशर्न प्रदान केल्याबद्दल

व्ह� कनेक्ट फाउं डेशनचे अ�भनंदन!"
प्रो. रमेश के. ओज़ा

व�रष्ठ ऑ�डयोलॉिजस्ट,

ऑनरर� �डरे क्टर केडीएन श्र�ु त स्कूल फॉर �डफ,

कॅ�लप्सो�नक येथे वाक(वक्तत्ृ व) आ�ण श्रवण बाधा �च�कत्सक सल्लागार
मुंबई

♦ “मी नुकतीच तम
ु ची मेनस्ट्र�म मागर्द�शर्का वाचल� आ�ण एवढ्या व्यापक आ�ण मा�हतीपण
ू र् कायर् पण
ू र्
करण्यासाठ� तुम्हा लोकांचे अ�भनंदनच केले पा�हजे! एक �श�क म्हणून मला आपल्या सूचना आ�ण पद्धती

खूप उपयुक्त वाटल्या आ�ण मला खात्री आहे क� पालक दे खील मागर्द�शर्केमध्ये �दलेल्या पद्धतींचा फायदा
करून घेतील. तम
ु ची परवानगी असेल तर हे मी माझ्या सह-�श�कांसोबत सामा�यक करू इिच्छतो.

गुलशन श्रॉफ

माँटेसर� �श�क आ�ण एकाित्मक �श�क आ�ण समुपदे शक

कासा माँटेसर�
मुंबई

♦

“थेट ध्येय समोर ठे वून सुरू केलेला हा एक उ�म उपक्रम आहे .”

माला चड्ढा

�वशेष �श�क आ�ण नरे �टव्ह थेर�पस्ट (कथनात्मक पद्धती)
मुंबई

संदभर्
 https://www.handsandvoices.org/resources/jcih-parent-guide.html
 https://www.wacsep.org/cms/lib4/CA01001768/Centricity/Domain/57/
DHH%20Accommodations%20and%20Strategies.pdf
 https://www.handsandvoices.org/pdf/IEP_Checklist.pdf
 https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/parentsguide/index.html
 https://digitalcommons.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1103&c
ontext=pacs_capstones
 https://www.handsandvoices.org/pdf/mainst_cal.pdf
 https://hearingfirst.org/en/lsl/what-lsl-takes
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