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حس شنوائی در هر سن میتواند آزمایش شود. اگر شام در مورد شنوائی طفل تان نگران هستید و به متخصص مطالعه شنوائی معرفی نشدید، شام میتوانید از داکرت طفل تان و یا کارمندان 

دیگر صحی تقاضا کنید تا شام را برای بررسی حس شنوائی طفل تان به متخصص مطالعه شنوائی معرفی کند. 

آدرس:

وعده مالقات با متخصص مطالعه شنوائی

خدمات مطالعه شنوائی:

شامره تیلفون:

شخص متاس:

تاریخ و زمان:

اگر منیتوانید به وعده مالقات تان حارض شوید، به متخصص مطالعه شنوائی تان اطالع 

دهید تا وقت دیگری برایتان در نظر بگیرد.

متخصص بررسی شنوائی میخواهد تا شنوائی طفل تان را قبل ازسن ۱۲ ماهگی بررسی 

کند. برای تعیین وقت آن، آنها با شام متاس میگیرد.

اگر شام به شهر یا محله دیگر کوچ میکنید در این صورت به متخصص بخش شنوائی 

تان که در باال ذکر شد، زنگ بزنید تا آنها به شام در مورد خدمات مطالعه شنوائی 

نزدیک محل نو تان به شام مشوره بدهد.

با شنیدن صدا وآوازهای آشنا آرام میشود

درمقابل صداهای ناگهانی با پرش از جا یا حرکت به شکل خیزش عکس 

العمل نشان میدهد

رس یا چشم خودرا به طرف آواز های مورد عالقه اش دور میدهد

وامنود میکند که میشنود

با صدا بدون مشکل باال میشود

صداهای حرف گونه اجرا میکند

در هر هفته با کلامت بیشرت آشنائی پیدا میکند

اگر در مورد افراد، اعضای بدن یا بازیچه سؤال شود، آنرا نشان میدهد.

به هدایات آسان لفظی مانند “بینشینید” جواب میدهد

قادر به گفنت دو تا سه کلمه حقیقی مانند توپ ، سگ موتر میباشد

کلامت ساده مثل “نه” یا “خدا حافظ” را میفهمد

صداهای گفتاری را کاپی میکند

با صداهای آرام رسش را دور میدهد

در صورت تغیرشامره متاس و یا آدرس تان، لطفآ آنرا به خدمات مطالعه 

شنوائی تان اطالع دهید تا آنها بتواند در مورد وعده مالقات تان با شام به 

متاس شود.

اگر تا سن یک سالگی طفل تان، از طرف خدمات مطالعه شنوائی پیام 

دریافت نکردید، خودتان به خدمات مطالعه شنوائی متاس گرفته و یک وعده 

مالقات بگیرید

چک لیست بخش شنوائی و تکلم

)به خاطر کنرتول نظارت از شنوائی طفل تان( 

وعده مالقات با متخصص شنوائی طفلم

اگر نتوانیم به وعده مالقات مان برسیم، چه کار میشود؟

اگر به جای دیگر کوچ کنیم چه میشود؟

از تولد تا ۳ ماهگی

۳ الی ۶ ماهگی

شش الی ۱۲ ماهگی 

۱۲ الی ۱۸ ماهگی

شام چگونه میفهمید که من صدای شامرا میشنوم؟ 

Healthy Hearing 
Program

برنامه سالمت شنوائی

Your Baby’s Follow-Up 
Hearing Test

آزمایش بعدی شنوائی طفل شام
حس شنوائی طفل با گذشت زمان میتواند تغیر کند

در این جزوه معلوماتی در باره اهمیت اینکه چرا حس شنوائی بعضی اطفال باید در 

یک سالگی یا حتی وقت تر از آن در سن ۶ هفتگی برای دریافت بعضی عوامل خطر 

شناخته شده بررسی شود، توضیح داده شده است. 
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طفل شام یک یا بیشرت عوامل خطر در نزد شان موجود است که ممکن باعث بوجود 

آمدن ضیاع شنوائی با پیرشفت سن شود

در صورت موجودیت فکتورهای خطر ذیل در نزد طفل شام، آنها باید در مدت شش 

هفته بعد از بررسی آزمایشی، دوباره معاینه شوند:

موجودیت سیندروم های که با ضیاع شنوائی همراه هستند	 

مشکالت ساختاری رس و روی، بطور مثال لب چاکی	 

اگر یک یا چند عدد ازفکتورهای خطر ذیل در نزد طفل شام موجود باشد، آنها باید در 

سن یک سالگی دوباره معاینه شوند:

تاریخچه فامیلی ضیاع دامئی شنوائی: بدین معنی که اگر پدر و مادر ویا برادر و خواهر 	 

طفل از زمان تولد تا حاال ضیاع دامئی شنوائی داشته باشد

مواجهت با انتان یا مریضی های میکروبی در دوران حاملگی یا زمان تولد	 

تهویه کمکی بعد از تولد برای مدت بیشرت از پنج روز	 

مشکالت جدی نفس کشیدن در زمان تولد	 

یرقان یا زردی جدی 	 

با وجودیکه ضیاع شنوائی در نزد یک تعداد کم از اطفال نوزاد در موجودیت این فکتور های 

خطر بوجود میاید، ولی با آنهم مهم است تا یک متخصص خدمات شنوائی حس شنوائی طفل را 

در سنین باالتر ارزیابی مناید. 

متخصص شنوائی به کسی گفته میشود که دارای وسائیل و مهارت های الزم برای آزمایش حس 

شنوائی به شکل دقیق باشد.

بسیاری اطفال با وجود داشنت ضیاع شنوائی بازهم میتواند بشنود و به صدا جواب بدهد. بنآ 

تشخیص ضیاع شنوائی بدون انجام آزمایش دقیق ناممکن است. 

متخصص شنوائی  تست های متعدد را برای چک کردن قسمت های مختلف سیستم شنوائی طفل 

شام انجام میدهد. آنها هر تست و نتیجه ئی آن را در اپاینتمنت به شام توضیح خواهد داد.

نتیجه آزمایش نشان خواهد داد که آیا طفل شام نورمال است ویا اینکه دچار ضیاع شنوائی 

میباشد. 

خدمات آزمایش شنوائی در شفاخانه های دولتی برای اطفال که میدیکیر داشته باشد، چه در 

شفاخانه دولتی بدنیا آمده باشد و چه در شفاخانه خصوصی، به شکل رایگان در دسرتس است. 

اگر شام به متخصص شنوائی خصوصی میروید، در این صورت قبل از اینکه در اپاینتمنت تان 

بروید در مورد هزینه آن با آنها صحبت منائید. 

کسی که خدمات آزمایشی شنوائی را برایتان انجام میدهد با شام در مورد خدمات تخصصی 

شنوائی در منطقه شام، با شام صحبت خواهد کرد.

اگر طفل شام ضیاع مؤقتی شنوائی داشته باشد، متخصص شنوائی شام دوباره طفل تان را خواهد 

دید. اگر ضیاع مؤقتی شنوائی بهبود پیدا نکند، در این صورت متخصص شنوائی به شام مشوره 

خواهد داد تا یک متخصص گوش و گلو و بینی را بیبینید. 

اگر طفل تان ضیاع دامئی شنوائی داشته باشد، در این صورت متخصص شنوائی تان شامرا به 

بعضی یا متام نهادهای ذیل معرفی خواهد کرد: 

کلینیک های شنوائی دوران طفولیت	 

متخصص گوش و گلو و بینی	 

متخصص اطفال	 

اداره کمک به افراد ناشنوا بخاطر ساخنت آله شنوائی	 

 	)QHLFSS( به اداره حامیت های فامیلی کووینزلند برای ضیاع شنوائی

به خدمات تخصصی دیگر نظر به رضورت	 

اداره QHLFSS شامرا در قسمت معرفی به خدمات که در باال ذکر شد کمک خواهد کرد. 

طفل من بررسی آزمایشی شنوائی اش را تکمیل کرده است، چرا آنها به 

بررسی دوباره رضورت دارد؟

در جریان آزمایش شنوائی چه کار میشود؟  آزمایش شنوائی چقدر هزینه باال خواهد کرد؟ 

اگر طفل من ضیاع شنوائی داشته باشد چه میشود؟ 

يك متخصص شنوايئ چه كسيست؟ 

طفل من طوری به نظر میرسد که به صدا جواب میدهد. آیا با وجود این هم 

به آزمایش های بعدی شنوائی رضورت دارد؟ 

سالمت شنوائی طفل در ماه های اولیه زندگی  برای انکشاف تکلم و مهارت لسانی طفل تان خیلی مهم است. 

اگر در مورد شنوائی طفل تان نگرانی و تشویش دارید، شام میتوانید به 

متخصص شنوائی تان زنگ زده و یک وعده مالقات زودتر بگیرید. 

برای گرفنت نتیجه آزمایش، طفل شام ممکن به یک یا دو اپاینتمنت 

رضورت داشته باشد. 

تشخیص ضیاع شنوائی در مراحل اولیه، فرصت خوبی را به خاطر 

انکشاف تکلم و گفتار طفل شام مهیا خواهد کرد. واین برای قدرت 

آموزش ، سالمت اجتامعی و عاطفی طفل شام در آینده مهم است


