
Does your child have both a 
vision and hearing loss?

 
left-hand column.

 
of the page.

3.  Find where the row and column intersect.

4.  If the column and row intersect within the red lines,  
a child may be considered deafblind and should be  

deafblind child count.

5.  To register a student for the OCDBE deafblind 
census go to www.ohiodeafblind.org home page and 
click on the green box, “Register a Child.” Registration 
is completed online.

OCDBE Services:
•  
•  
•  Scholarships to support family attendance at  

conferences and events
•  
•   

مركز تعلیم الصم المكفوفین 

في والیة أوھایو

دلیل اآلباء للتعرف على 
طفل أصم كفیف

تعلیم
العدالة الجرمیة
خدمات بشریة

تكنولوجیا معلومات

مركز تطویر وتحسین األنظمة
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السمع

*یعرف أیضا الفقدان المزدوج للبصر والسمع أو الفقدان الحسي المزدوج

درجة فقدان البصر (مع التصحیح)

ال یوجد فقدان بصر وسمع مزدوج

 عادي

۲۰/۲۰

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 دلیل اآلباء للتعرف على طفل أصم كفیف*
إلحصاء األطفال الصم المكفوفین محلیا

صحیح)
درجة فقدان السمع (مع الت

حدة ٤۰/۲۰-
**۲۰۰/۲۰

حدة ۲۰۰/۲۰**-
٤۰۰/۲۰

الحقول 
المحیطیة

<۲۰ درجة

حدة البصر
-٤۰۰/۲۰
۱۰۰۰/۲۰

استقبال
ضوء
فقط

كفیف
تماما

0-25dB-
عادي

26-40dB-
معتدل

41-55dB-
متوسط

56-70dB-
متوسط إلى 

حاد

71-90dB-
حاد

>91dB-
عمیق

صر مزدوج
ال یوجد فقدان سمع وب

رؤیة من قرب والسمع فعال

رؤیة عن قرب وسمع ال یعتمد علیھ

رؤیة عن قرب وأصم

رؤیة عن قرب وسمع محدود جدا

تخفیض الحقول 
المحیطة والسمع 

فعال

تخفیض الحقول 
وسمع ال یعتمد 

علیھ

تخفیض الحقول 
وسمع ال یعتمد 

علیھ

تخفیض الحقول 
وأصم

الحد األدنى من البصر والسمع فعال

الحد األدنى من البصر وسمع ال یعتمد 
علیھ

الحد األدنى من البصر وسمع ال یعتمد 
علیھ

الحد األدنى من البصر وأصم

كفیف والسمع 
فعال

كفیف وسمع 
ال یعتمد علیھ

كفیف وسمع 
ال یعتمد علیھ

كفیف وأصم

**۲۰۰/۲۰ تعتبر درجة عمى قانونیا في أوھایو.  

السمع الفعال - مساعدات سمعیة، نظام FM، یعتمد على األداء المجرب 
والكالم للتواصل

سمع ال یعتمد علیھ - مساعدات سمعیة، ال یستطیع االعتماد فقط على 
األداء المجرب للتواصل، قد یستخدم لغة اإلشارة كوسیلة رئیسة للتواصل

الحد األدنى من السمع - ال یستطیع االعتماد فقط على األداء المجرب 
للتواصل، قد یستخدم لغة اإلشارة، الكالم، القراءة الكالمیة، أو مزیج من 

الثالثة
أصم - ال یوجد سمع یمكن استخدامھ للتواصل

البصر
رؤیة عن قرب - رؤیة ضبابیة، یحتاج لخط كبیر الحجم، یحتاج للجلوس 

إلى جانب المتصل
تخفیض الحقول المحیطة - رؤیة ســطحیة جیدة، قد یلبس نظارات، 

ال یرى جیدا من الجوانب أو فوق رأســھ أو تحت خصره
الحد األدنى من البصر - یســتطیع تحدید األشــكال والظالل فقط، 

یســتخدم جھاز للتكیف لدعم البصر لمســاعدتھ في المادة المكتوبة أو 
محیطھ

كفیف - ال یوجد بصر یمكن اســتخدامھ للوصول لمحیطھ

www.ohiodea�lind.org



Does Your Child Have a Combined 
Vision-Hearing Loss also Known as 

Deafblindness?
What is Deafblindness?

Deafblindness is a combination of hearing and vision loss that affects 1 
in every 734 children with special needs birth through 21 years.

Deafblindess means concomitant hearing and visual impair-
ments, the combination of which causes such severe communi-
cation and other developmental and educational needs that they 
cannot be accommodated in special education programs solely 
for children with deafness or children with blindness.

“Multiple disabilities does not include deafblindness.”

Use the chart on the inside of this brochure as a guide to consider 

census and included in the national deafblind child count.

Remember, the chart is a guide only. For purposes of the deafblind 

hearing loss to be included on the census if the combination of vision 
-

mental and educational needs.

Go to www.ohiodeafblind.org and click on the green box- Register a 
Child- to complete the online registration process. Students registered 

Ohio Center for Deafblind Education 
0020-897-614 • www.ohiodeafblind.org

ھل یعاني طفلك من
فقدان بصر وسمع؟

لتحدید ما إذا كان یجب تسجیل طفلك في مركز تعلیم الصم المكفوفین في 
والیة أوھایو (OCDBE) وإدراجھ في حساب الطفل األصم الكفیف، 

اتبع ھذه الخطوات:

حدد درجة فقدان الطفل للسمع العمود األیسر.  .۱

حدد درجة فقدان الطفل للبصر لھذه الصفحة.  .۲

حدد مكان تقاطع العمود مع الصف.  .۳

إذا تقاطع العمود والصف ضمن فقد یعتبر الطفل أصم كفیف   .٤
ویتم تسجیلھ في OCDBE وإدراجھ في حساب الطفل األصم 

ضعیف البصر.

لتسجیل طالب في تعداد OCDBE اذھب إلى الصفحة   .٥
الرئیسیة لموقع www.ohiodeafblind.org و 

على الصندوق األخضر "سجل طفال". وھي الخطوة النھائیة.

 :OCDBE خدمات
• تدریب ومراجعة أبویة مجانا

• منتجات ومصادر مجانیة
• منح لمساعدة األسر في حضور المؤتمرات والفعالیات

• مساعدة استشاریة وفنیة
• تسجیل األطفال كجزء من التعداد الوطني لحساب الطفل األصم 

  ضعیف البصر

اضغط



Vision

Close vision - blurry vision, needs large print, needs to sit close 
to communicator

 - good cortical vision, may wear 
glasses, cannot see well on sides, or above head or below waist
Minimal vision - can identify only shapes and shadows, uses 
adaptive equipment to aid vision in accessing printed material or 
the environment
Blind - no usable vision for accessing the environment

 - hearing aids, cannot rely only on audition 

- cannot rely only on audition for commu-

Ohio Center for Dea�lind Education • P: ٦١٤-٨٩٧-٠٠٢٠ • www.ohiodea�lind.org 

Transition planning for young adults who are deaf-blind.  

New York: New York Deaf-Blind Collaborative.

Parents Guide for the Identification of a Child with Deafblindness*  
for the National Deafblind Child Count

*also known as combined vision-hearing loss or dual sensory loss

Degree of Vision Loss (with correction)

Acuity 200/20**- 
400/20

Peripheral 
Fields 

<20 degrees

Visual Acuity 
-400/20 
1000/20

Light 
Perception 

Only

Totally 
Blind

No Combined Vision and Hearing Loss

Reduced 

and functional 
hearing

Minimal vision and functional 
hearingfunctional 

hearing

unreliable 
hearing

Minimal vision and unreliable 
hearingunreliable 

hearing

and very minimal 
hearing

Minimal vision and very minimal 
hearingvery minimal 

hearing

and deaf
Minimal vision and deaf

deaf
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ھل تشك أن طفلك قد یكون فاقدا للبصر أو للسمع أو 
لكلیھما معا؟

سلوكیات مھمة للداللة على ضعف بالبصر 
في أي سن:

۱. ال ینظر للوجوه وال یتواصل بالعین
۲. فرك العیون

۳. تحریك وتدویر الرأس للنظر لشيء
عند بلوغ سن ۳ أشھر:

۱. عدم مالحظة األشیاء فوق الرأس أو أسفلھ
۲. مالحظة األشیاء في جھة واحدة فقط

عند بلوغ سن ٥ إلى ٦ أشھر:
۱. ال یتابع بنظره األشیاء المتحركة

۲. ال یصل إلى األشیاء
۳. یصل إلى ما قبل األشیاء أو ما بعدھا

٤. ال یتعرف على نفسھ في المرآة
٥. غیر مدرك لألشیاء البعیدة

عند بلوغھ سنا أكبر:
۱. یغطي أو یقفل عینا واحدة عند النظر

۲. ال ینظر للصور في الكتب
۳. یتوقف لیخطو أو یحبو عند تغیر ملمس األرضیة

٤. یتعثر بالمطبات واألشیاء األخرى في طریقھ

سلوكیات مھمة للداللة على فقدان السمع
۱. ال ینظر وال ینتبھ لألصوات

۲. باستمرار یسأل "ماذا؟" أو "ھا؟"
۳. یطلب من الناس إعادة ما قالوه

٤. یتكلم بصوت منخفض جدا أو عال جدا
٥. یفضل تحریك أذن واحدة باتجاه المتكلم

٦. یحدد موقع الصوت بصعوبة
۷. یحتاج إلى تحریك وجھھ باتجاه الشخص المتكلم لیفھم ما یقال

۸. تأخر بالحدیث و/أو اللغة
۹. مشاكل في البیان ال تتحسن

إذا تأكد لشخص فقدانھ البصر والسمع
۱. ناقش االھتمامات مع طبیب الطفل

۲. إذا تأكد فقدان البصر والسمع قم بمراجعة الطفل في:

مركز تعلیم الصم المكفوفین في والیة أوھایو
3246 Henderson Rd., Columbus, OH 43220

٦۱٤-۸۹۷-۰۰۲۰
www.ohiodeafblind.org

۳. راجع بالطفل في Grow Me Help (لألعمار من الوالدة وحتى الثانیة) 
    أو لمنطقة طفلك التعلیمیة (لألعمار من ۳ وأكبر)



Hearing

Functional hearing - hearing aids, FM system, relies upon 
audition and speech for communication
Unreliable hearing - hearing aids, cannot rely only on audition 
for communication, may use sign language as main mode of 
communication
Very minimal hearing - cannot rely only on audition for commu
nication, may use sign language, speech, speech reading, or a 
combination of all three
Deaf - no usable hearing for communication

Ohio Center for Dea�lind Education • P: ٦١٤-٨٩٧-٠٠٢٠ • 

Adapted from: Morgan-Morrow, S. (٢٠١٤). 

New York: New York Deaf-Blind Collaborative.

Parents Guide for the Identification of a Child with Deafblindness* 
for the National Deafblind Child Count

*also known as combined vision-hearing loss or dual sensory loss
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Degree of Vision Loss (with correction)

Normal 
20/20

Acuity -40/20 
200/20**

Acuity 200/20**-
400/20

25-0dB- 
Normal

40-26dB- 
Mild

No
 C
om
bi
ne
d 
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g 
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n 
Lo
ss

55-41dB- 
Moderate

70-56dB- 
Moderate to 

Severe

90-71dB- 
Severe

>91dB- 
Profound

  فقدان البصر والسمع 
أو مــا یطلق علیھ باسم 

الصمم والعمى؟
ما ھــو الصمم والعمى؟

 

الصمم والعمى ھو الفقدان المزدوج للسمع والبصر الذي یصیب واحدا من ۷۳٤ طفل 
یولد معاقا في غضون ۲۱ عاما.

ال یحدد التعریف الفدرالي للصمم العمى حدودا لدرجة فقدان البصر والسمع. 
أما تعریف والیة أوھایو لھ الذي یعكس التعریف الفدرالي فھو:

الصمم والعمى یعني تصاحب علتي السمع والبصر ازدواجا یسبب 
حاجات حادة من تواصل وغیره من حاجات التنمیة والتعلیم التي 
ال یمكن تكییفھا في برامج التعلیم الخاص المعنیة باألطفال الصم 

أو األطفال المكفوفین.

إن تعریف والیة أوھایو لإلعاقات المتعددة یشمل عبارة

استخدم الجدول داخل ھذه النشرة كدلیل للتحقق مما إذا كان ینبغي تسجیل طفلك 
في تعداد الصم المكفوفین لمركز OCDBE وضمھ إلى اإلحصاء الوطني لألطفال 

الصم المكفوفین.

تذكر أن الجدول ھو دلیل فقط. أما أغراض تعداد الصم المكفوفین فال یشترط 
أن یعاني الطفل من درجات معینة من فقدان البصر والسمع التي تؤثر علیھ

من حیث التواصل أو غیره من حاجات التنمیة والتعلیم.
  

قم بزیارة www.ohiodeafblind.org واضغط على الصندوق األخضر - 
سجل طفال - لتكملة عملیة التسجیل اإللكتروني. یستحق الطالب المسجلون في 

OCDBE وعائالتھم ومعلموھم ومسؤولو الھیئات التي تساعدھم الحصول على
.OCDBE خدمات ومساعدة مركز

مركز تعلیم الصم المكفوفین في والیة أوھایو
www.ohiodeafblind.org • ٦۱٤-۸۹۷-۰۰۲۰

"اإلعاقات المتعددة ال تشمل
الصمم والعمى".


