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ការធ វ្ ើធេស្ត តេធ�ៀកអា�ធ វ្ ើធៅធេលមានអាយុប៉ុន្មា នក៏បានដែរ។ តបសិនធបើអ្នកេុំមានលិខិេបញ្ជូ នធ ម្ា ោះឲ្យធៅជួបអ្នក 
ដ ្្នកធោេវទិ្យាធទ្ ធ�ើយមានការបារម្ភអំេីលទ្្ធភាេោដា ប់របស់ទារកអ្នក សូមសួរធវជ្បណ្ិេរបស់ទារក ឬក៏បុគ្គលឹករបស់

គ្ីនិកមូលដ្ឋា នធែើម្ីសុំសំបុតេបញ្ជូ នធ ម្ា ោះធៅជួបអ្នក ដ ្្នកធោេវទិ្យា។

អាស័យដ្ឋា នៈ

ការណាត់ជួបជាមួយអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យា

ធសវាកមមាធោេវទិ្យា៖

ធលខទូ្រស័េ្ៈ

អ្នកសតមាប់ទ្ំន្ក់ទ្ំនងៈ

ថ ង្ៃនិងស ោ៉ ងៈ

ធបើអ្នកធៅតាមការណាេ់ជួបមិនបាន សុំឲ្យែំណឹងធៅ
អ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យាធែើម្ីធ វ្ ើការណាេ់ជួបមួយធទ្ៀេ។

អ្នកធៅដ ្្នកធោេវទិ្យានឹង�ង់ធ វ្ ើធេស្ត តេធ�ៀកទារក
អ្នកមុនែល់អាយុ១២ដខ។ ធគនឹងទាក់ទ្ងមកអ្នកធែើ
ម្ីកំណេ់ធេល។

ធបើអ្នកែូរធៅធៅតក រុងធ្សេង សុំទូ្រស័េ្ធៅអ្នកដ ្្នកធោ
េវទិ្យារបស់អ្នកដែលនឹងអា�ជតមាបអំេីអ្នកដ ្្នក
ធោេវទិ្យាដែលធៅជិេកដន្ងអ្នករស់ធៅ។

មិនធ អ្ើលនឹងសធម្ងន្ន្ឬសធម្ងនិយាយដែលខ្ លួន

ធ្្ប់ោ្គ ល់

ភាញា ក់ឬធោេធៅធេលមានសធម្ងធកើេធ�ើងភ្ាមៗ

ងាកឬតកធ�កដ ្្នកធ ព្ ោះធៅសធម្ងដែលគួរឲ្យចាប់អារមមាណ៍

ធមើលធៅហាក់ែូ�ជាធ�ោះោដា ប់

ងាយភាញា ក់ែឹងខ្ លួនធដ្យោរសធម្ង

ចាប់ធ ដ្ា ើមធ វ្ ើសធម្ងែូ�សធម្ងនិយាយ

ធមើលធៅែូ�ជាយល់ពាក្យកាន់ដេធត�ើនធរៀងរាល់សបាដា �៍

ធេលធគសួរ �ង្រុលធៅមនុសសេ ដ ្្នកែងខ្ លួន ឬេុក្កតាធលង

ធ វ្ ើតាមពាក្យបងា្គ ប់ដែលងាយៗ ែូ�ជា ៉អង្រុយ�ុោះ៉

និយាយេីរឬបីពាក្យេិេៗ ែូ�ជា ៉បាល់៉ ៉ដ ្្ក ៉៉ឡាន

យល់ពាក្យងាយៗែូ�ជា “ធទ្” និង  ”ោធ�ើយ”

ចាប់ធ ដ្ា ើមថាតាមសធម្ងពាក្យ

ងាកធៅរកសធម្ងដែលឮេិ�ៗ

ធបើធលខទ្ំន្ក់ទ្ំនងឬអាស័យដ្ឋា នរបស់អ្នកែូរ 
សូមឲ្យអ្នកធៅដ ្្នកធោេវទិ្យាែឹងធែើម្ីធគអា�ជូ
នែំណឹងែល់អ្នកអំេីការណាេ់ជួបន្ន្។

តបសិនធបើអ្នកេុំឮែំណឹងេីអ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យាធៅ
ធេលទារករបស់អ្នកបាន១ ្្ន ំ សូមទាក់ទ្ងធៅអ្ន
កដ ្្នកធោេវទិ្យារបស់អ្នកធែើម្ីធ្ើវការណាេ់ជួប។

តារាងចំណុចអំពីលទ្្ធភាពោដា ប់
និងការនិយាយផែលតតរូវពិនិត្យ
(សែើម្ីជួយពិនិត្យតាមដានលទ្្ធភាពោដា ប់រ
បស់ទារកអ្នក)

ការណាត់ជួបផ ្្នកសោតវទិ្យារបស់ទារកខ្ញ ំ

ចុះសបើសយើងសៅតាមការណាត់មិនបាន?

ចុះសបើសយើងែូរ្្ះ?

ចាប់ពីសកើតែល់៣ផខ

៣សៅ៦ផខ

៦សៅ១២ផខ

១២សៅ១៨ផខ

ធេ
ើអ្នកនឹងែងឹធដ្យរធបៀបណាថាខ្រុោំដាប់អ្នកឮឬអេ ់?

Healthy Hearing 
Program

កម្ម វធិីតតសជៀក៉នសុខភាពល្អ

Your Baby’s Follow-Up 
Hearing Test

ការសធវ ើសតស្ត តតសចៀកតាមដានរបស់ទារកអ្នក
បន្្ប់ពីសធវ ើសលើកមុន

ធេលយូរធៅ លទ្្ធភាេោដា ប់របស់កុមារអា�ែូរ។

កូនធសៀវធៅធនោះេន្យល់ថាធ�េុអវ ីបានជាវាសំខាន់ដែ
លទារកតេជូវធ វ្ ើធេស្ត តេធ�ៀកមដាងធទ្ៀេធៅធេលបាន
អាយុ១ខួប ឬមុនធន្ោះ គឺធេលបាន៦សបាដា ហ៍ក្រុងករ

ណីដែលធគបញ្្ក់ធ�ើញមានកតា្ត ហានិ្័យខ្ោះ។
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ទារករបស់អ្នកមានកតា្ត ហានិ្័យមួយឬធត�ើនដែលអា�បធង្ក ើនឧិ
កាសធកើេមានភាេបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់ធៅធេលដែលទារកធន្ោះ
្ំធ�ើង។តបសិនធបើទារករបស់អ្នកមានកតា្ត ហានិ្័យណាមួយខាង
ធតកាមធនោះ 

ធគនឹងេិនិេ្យទារកធន្ោះធ�ើងវញិ៦សបាដា �៍បន្្ប់េីធ វ្ ើធេស្ត តេធ�ៀក
ោមញ្ញ ធ�ើយ៖

• ជម្ឺទាក់ទ្ងនិងភាេបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់
• បញ្ហា ទ្តមង់កបាល/មុខ ឧ. េិដ្នមាេ់ធតបោះ

តបសិនធបើទារកអ្នកមានកតា្ត ហានិ្័យខាងធតកាមធនោះមួយឬធត�ើន 
ធគនឹងេិនិេ្យធមើលធ�ើងវញិធៅខួប ្្ន ំទ្ីមួយ៖

• តក រុមតគលួោរមានតបវេ្តបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់ជាអ�ិន្តន្តយ៍ គឺ
បានន័យថាមាតាបិតាឬបងប្ ជូនបធង្ក ើេមានភាេបាេ់បង់ 
លទ្្ធភាេោដា ប់តាំងេីធៅកុមារ

• ទ្ទួ្លធរាគ្្ងន្ន្ក្រុងអំ�រុ ងធេលមានន្្ធពាោះ
• តេជូវការជំនួយកងាហា ល់បក់ធលើសេី៥ន្្បន្្ប់េីសតមាលកូន

ធ�ើយ
• មានការេិបាកែកែធងហា ើមជាខ្ាងំធៅធេលធកើេ
• ដស្កធ�ើងេណ៌ធលឿងខ្ាងំ

ធទាោះបីមានទារកដែលមានកតា្ត ទាងំធនោះដេមួយ�ំនួនេូ�ប៉ុធណាណ ោះ
ដែលធកើេមានការបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់ វាក៏ធៅជាការសំខាន់
ដែលអ្នកតេជូវឲ្យអ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យាធ វ្ ើធេស្ត ទារកអ្នកធៅធេលទារក
ធន្ោះបាន្ំធ�ើងបន្ត ិ�។

អ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យាជាអ្នកជំន្ញខាងការោដា ប់ដែលមានបំណិននិ
ងឧបករណ៍ក្រុងការធ វ្ ើធេស្ត តេធ�ៀកធដ្យលអ ិេលអ ន់។

ទារកភាគធត�ើនដែលមានការបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់ 
េបធៅនិងសធម្ងខ្ោះ។ ែូធ�្នោះធ�ើយ ធគេុំអា�រកឲ្យធ�ើញភាេបាេ់
បង់លទ្្ធភាេោដា ប់ធដ្យេុំមានឧបករណ៍វាស់តេឹមតេជូវធន្ោះធ�ើយ។

អ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យានឹងធ វ្ ើធេស្ត មួយ�ំនួនធែើម្ីេិនិេ្យដ ្្នកធ្សេងៗក្រុងប្
រេ័ន្ធ តេធ�ៀករបស់ទារកអ្នក។ ធគនឹងេន្យល់អំេីធេស្ត និមួយៗនិងលទ្្ធ
្លធៅន្្ណាេ់ជួបធន្ោះ។

ធេស្ត ទាងំធន្ោះនឹងបញ្្ក់ថាធេើលទ្្ធភាេោដា ប់របស់កូនអ្នក ្មមាតាឬ
ធកើេមានភាេបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់។

ការធ វ្ ើធេស្ត តេធ�ៀកដែលមាន ដ្ាល់ជាោធ្រណៈគឺឥេគិេន្្ធទ្ 
ធ�ើយមាន ដ្ាល់ជូនែល់ទារកដែលមានសិទ្្ធធមឌិដ�រ ធទាោះបីសតមាល
ធៅមន្ីរធេទ្្យរែឋាឬឯកជនក៏ធដ្យ។ តបសិនធបើអ្នកសធតម�ធតជើសធរ ើ
សយកអ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យាឯកជន អ្នកគួរដេេិភាកសាអំេីេនម្ជា
មួយអ្នកធន្ោះមុនន្្ណាេ់ជួប។

អ្នកធ វ្ ើធេស្ត ោមញ្ញ របស់អ្នកនឹង ដ្ាល់េ័េ៌មានលំអិេរបស់ធសវាក
មមាននអ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យាក្រុងេំបន់រស់ធៅរបស់អ្នក។

តបសិនធបើទារកអ្នកមានការបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់បធណាដា ោះអាសន្ន  
អ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យានឹង�ង់ធមើលទារកធន្ោះធ�ើងវញិធទ្ៀេ។  តបសិន
ធបើការបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់បធណាដា ោះអាសន្នធន្ោះមិនបានតបធសើធ�ើ
ងធទ្ អ្នកដ ្្នកធោេវទិ្យានឹងធ វ្ ើការធស្ន ើឲ្យទារកអ្នកធៅជួបតគជូធេទ្្យ
ឯកធទ្សខាងតេធ�ៀក ត�មុោះនិងបំេង់ក។

តបសិនធបើទារកអ្នកមានការបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា ប់ជាអ�ិន្តន្តយ៍ អ្ន
កដ ្្នកធោេវទិ្យារបស់អ្នកនឹងបញ្ជូ នធ ម្ា ោះទារកអ្នកធៅជួបអ្នកខា
ងធតកាមធនោះខ្ោះឬទាងំអស់ ៖

• គ្ីនិកខាងតេធ�ៀករបស់កុមារ
• ធវជ្បណ្ិេជំន្ញខាងតេធ�ៀក ត�មុោះ និងបំេង់ក
• ធវជ្បណ្ិេកុមារ
• Australian Hearing សតមាប់ការបំពាក់ឧបករណ៍ជំនួយក្រុង

ការោដា ប់
• QHLFSS (ធសវាកមមាគាំតទ្តគលួោរដែលមានការបាេ់បង់ លទ្្ធភា

េោដា ប់តបចាំរែឋា�វ ីនស៍ដលន)
• ធសវាកមមាអ្នកឯកធទ្សែនទ្ធទ្ៀេតាមតេជូវការ

QHLFSSនឹងជួយក្រុងការភ្ាប់អ្នកជាមួយធសវាកមមាអស់ទាងំធនោះ។

លទ្្ធ្លថនការសធវ ើសតស្ត តតសចៀកោមញ្ញ របស់
ទារកខ្ញ ំបាន ជាប់សហើយចុះសហតុអវ ីបានជាតតរូវ
ការសធវ ើសតស្ត តតសចៀកមដាងសទ្ៀត ?

សតើសេសធវ ើអវ ីសៅសពលសធវ ើសតស្ត តតសចៀក? សតើការសធវ ើសតស្ត តតសចៀកសន្ះ ថ ល្ៃបោុន្្ម ន?

ចុះសបើទារកខ្ញ ំ៉នការបាត់បង់លទ្្ធភាពោដា
ប់ ?

សតើអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យាជាអវ ី ?

ទារករបស់ខ្ញ ំហាក់ែូចជាតបសៅនិងសសមលៃង។ សតើ
សេសៅផតតតរូវការសធវ ើសតស្ត តតសចៀកតាមដានផែរឬ
សទ្ ?

តតសចៀក៉នសុខភាពល្អ ៉នោរៈសំខាន់ជាទ្ីបំ្ុតចំសោះការលូតលាស់ក្ញងវស័យនិយាយនិងភាោចាប់តាងំពីមួយផខពីរែំបូ
ងបំ្ុតថនជីវតិ។

សបើអ្នក៉នការបារម្ភអំពីលទ្្ធភាពោដា ប់របស់ទារកអ្នក អ្ន
កអាចទាក់ទ្ងសៅអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យារបស់អ្នកសែើម្ីសុំ
ការណាត់ជួបមួយផែលឆាប់ជាង។

ទារកអ្នកអាចតតរូវការការណាត់ជួបមដាងឬពីរែងសែើម្
បីែឹងលទ្្ធ្ល។

ការ្ប់ែឹងថាមានការបាេ់បង់លទ្្ធភាេោដា
ប់ ដ្ាល់នូវឧិកាសតបធសើរបំ្ុេែល់ការលូេោ
ស់ននការនិយាយនិងភាោរបស់ទារកអ្នក។ វា
ជាការសំខាន់សតមាប់អន្គេននការធរៀនសូ

តេ និងសុខភាេសង្គមនិងអារមមាណ៍។


