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 آسیب شنوائیهای  هگروو دسترسی پذیری محیط برای  سازی مناسب

 منصور برجیان
 هنری معلوالن ایران های آفرینشانجمن علمی و 

 
ا  اول هلیچ کشلاکی از معلو یلت کیارکلی و هلیچ کلس  لا        که حضور آکها در جامعه در کگل  ئیها گرو یای از 

مرحله گلتگو و  عام  با آکات متوجه عارضه کلم شلنوایی یلا کاشلنوایی آکلات کخواهلی شلی. ایلع افلراد جلدء           
و دیلترس پلریری    یلازی  منایلب به ذکر ایت کله متأیللاکه در املر     الزم آییب شنوایی هستنی.های   گرو

دیلیاری و  ابلوهلای راهنملای     یهلا  ییسلتم فتله شلی  و بله هلیچ وجله      اماکع شلهری ایلع گلرو  کادیلی  گر    
 کشی  ایت. بینی پیش طراحی ودهنی   هشیار

ضمع ایناه رابط کاشنوایات در هیچ یک از مراکد اداری،  جاری و الیما ی وجلود کیاشلته و حتلی در     
به ح وق ح ه ایع   وجهی بیو ایع  شود کمییع ریاکه  صویری کشور ااری از رابط کاشنوایات دیی   ر  بدر 

و کاشنوا از کظر ظاهری هیچ ع ئمی  شنوا کمبه ایناه افراد  با  وجهگرو  از جامعه جای  أم  و  أیف دارد. 
در  یلازی  منایلب دراصوص معلو یتشات وجود کیارد حتی در مورد ع ئم ویلژ  بلرای راکنلیگی آکهلا.  لرا      

 هلای  محل   عریلف شلی ، در    ا ملللی  بلیع لوهای ایتاکیارد اماکع شهری، عمومی،  جاری به کوعی بایی با  اب
کصب گردد  ا ایع عدیدات بتواکنی ماکنی یایر افراد جامعه بیوت کیاز به همرا  به امورات روزملر   پریر  دیترس

جسمی حرکتی  معلوالتاود ریییگی کماینی. از طرف دیگر بایی اودرو ایع افراد هم ماکنی پ ک اودرو 
م ویژ  کاشنوایات برای شنایائی باشلی. وجلود ع ئلم ویلژ  بلر روی الودرو ایلع عدیلدات         دارایبرچسب و آر

هشیار و اط ع ریاکی بله راکنلیگات دیگلر اودروهلا باشلی کله ایلع املر از ایجلاد  لنش و درگیلر              واکی می
 جلوگیری کمایی.  واکی می

وادث غیر مترقبه از جمله آ لش  کوشتاری در زمات بروز حدهنی    ابلوهای اط ع ریاکی، راهنما و هشیار
در حلاظت جات ایع گرو  از آحاد جامعله بسلیار االر      واکی مییوزی، ز د ه، ارابی یا ریدش یااتمات و... 

 بخش باشی.
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