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  ترجمه از فنالندی به فارسی

  ! خود باشيد محترم، مراقِب شنوائِی کودکاِنپدر و مادر

در جشنها و  مثًال ایرانيها و افغانها نيز زیاد شنيده می شود؛) Jyväskylä(سکوَال  بلند در یوَو خيلی موزیِکاخيرًا صداِی

مجالس،  این  موزیِکصدای بلنِد. وسيقی را با صدای خيلی بلند پخش می کنندی، مـ عروس، مانند جشِن خودشان مختلفمجالِس

 را مختل کرده و  کودکائِی حس شنوسر و صدای شدید ممکن است.  است بسيار مضرای کودکاِن مدعوینمخصوصًا بر

 به گوش وارد می ، برای صدماتی که توسِط اصواِت شدید پزشکی هنوزه در علِم. وارد نماید او به گوشی هميشگصدماِت

  ده استیافت نگردی معالجه و درمانی شود،

هر یک از این . ند، که در گوش داخلی قرار گرفته ا تار صوتی انجام می شود٢٠٠٠٠ن توسط بيش از  شنوائی انساعمل

ا سر و صدای بلند، ب . موج صوتی منحصر به آن تار به گوش می رسدقادر به گرفتن صدائی است که درصوتی تارهای 

به را  آنها می کند؛ یعنی خوشه های مزرعه گندم  که باران و باد شدید باتارهای صوتی گوش، همان عملی را انجام می دهد

ز شنوائی مغز ر قادر نيستند که صداها را به مرک دیگتارهای آسيب دیده، درنتيجه.  و آسيب می زندمی خواباندروی زمين 

کم شدن قدرت شنوائی باعث می شود که . ودـ شنوائی نيز کمتر می ش بين برود، قدرتتار صوتی ازهر چه بيشتر . منتقل کنند

 که عمومًا ، بزرگ این است مشکِل. دادنمی توان از همدیگر تميز مشابه یکدیگر را کلماِت، چون ديحرفهای دیگران را نفهم

وًال گوش  از صدای زنگ، معمون غير؛ چدیر شده استخيلی  وارده به گوش را وقتی متوجه می شویم که دیگر هایآسيب

  . گوش، پيشگيری استتنها راه جلوگيری از سنگين شدِن. آسيب دیده هيچ عارضه و عالمت دیگری از خود نشان نمی دهد

 بزرگساالن به سر و صدا عادت  اطفال هنوز به اندازه گوِش کودکان از همه مهمتر می باشد، چون گوِش شنوائِیمحافظِت

  کوچِک گوشهاِی است که مخصوصًا برای حفاظِتساخته شدهی ئی پياله ئگوشيها اطفال  گوِشبرای محافظِت. نکرده است

برای اطفال ی  اسفنجکِلـ مخروطی شقاچهای، استفاده از  کودکان خارجِی مجرای گوِش تنگِیه علِتب. طراحی شده اندکودکان 

  . استگساالن درست شدهز ب گوِش حفاظِت به منظوِرتوصيه نمی شود، چون این قاچها

 ّول ببينيم،به همين منظور باید ا.  اجتناب و دوری از سر و صدا می باشد، بهترین حفاظت و پيشگيری در این امر،در هر حال

آنها اجبارًا اّما اگر .  موسيقی در آن خيلی بلند است ببریمپخِش به مراسمی که  با خودکه آیا حتمًا الزم است که کودکان را نيز

دیگر اینکه سعی کنيم تا .  صحيحی که برای اینکار تعبيه شده محافظت کنيما با خود می بریم، باید از شنواائی آنها با وسائِلر

 دوش خود نشاند، مجالس نباید اطفال را برسِرمخصوصًا در این .  صدا دور نگه داریمنقطه پخِش از  کودکان را مقدورحِد

هم چنين .  او صدمه بيشتری بزند بچه رسيده و به شنوائِید بدون مانع به گوِشبلنن این عمل کمک می کند تا صدای چو

در فنالند هم اسباب بازیهائی در بازار یافت می .  آنها داردبعضی از اسباب بازیهای کودکان صداهای مضری برای شنوائِی

  ضِدی شدید تری از توپهای جنگِی صدا، تفنگهای اسباب بازی کودکانمثًال. ندند که ممکن است به گوش صدمه وارد کنشو

  . اسباب بازی برای کودکانشان، والدین باید دقت فراوانی به خرج بدهنددر خریِد. هوائی دارند
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 خيلی بلند  موسيقی با صداِی مدعوین راکرده و از پخِش حاِلرعایِت این قبيل مجالس و محافل باید  برگزارِیهم چنين مسئوليِن

در خاتمه . تر خوش می گذردـه آنها بيش ب و،ی کمتر باعث گوش درد مدعوین نشده سر و صدا،ضافه اینکهبا. اجتناب نمایند

  . صدمه و آسيب می بينندفراموش نکنيم که در این جریان بچه ها بيشتر از ما بزرگساالن
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