Danh Sách Kiểm Tra Thính
Giác và Lời Nói

(để giúp theo dõi thính giác của con bạn)
Từ Sinh đến 3 tháng

Cuộc hẹn tại Khoa Thính Học của
con tôi
Chuyên Gia Thính Học sẽ muốn kiểm tra thính giác bé của
bạn trước 12 tháng tuổi. Họ sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp
thời gian.

Cuộc hẹn tại Khoa Thính Học

Thoải mái với các âm thanh hoặc giọng nói quen thuộc
Bị giật mình hoặc nhảy dựng khi có tiếng ồn bất ngờ

3 đến 6 tháng
Quay đầu hoặc đưa mắt về phía các âm thanh thú vị
Có vẻ lắng nghe
Dễ dàng tỉnh dậy khi có âm thanh
Bắt đầu tạo ra các âm thanh giống như lời nói

6 đến 12 tháng
Hiểu các từ đơn giản như ‘no’ & ‘bye-bye’
Bắt đầu bắt chước các âm thanh lời nói
Quay đầu về phía các âm thanh nhẹ nhàng

12 đến 18 tháng
Có vẻ hiểu nhiều từ hơn mỗi tuần
Khi được hỏi, chỉ vào mọi người, các bộ phận cơ thể
hoặc đồ chơi
Làm theo các hướng dẫn bằng lời nói đơn giản, như
‘ngồi xuống’
Nói hai đến ba từ thực sự, như ‘banh’, ‘chó’, ‘xe’

Healthy Hearing
Program
Chương Trình Thính Giác Khỏe Mạnh

Dịch Vụ Thính Học:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Người liên lạc:
oc
hế nà ha mẹ biết con
?
mt
nghe đ
Là
ược tiếng cha mẹ

Ngày & Giờ:

Nếu chúng tôi không thể đến cuộc
hẹn thì sao?
Nếu bạn không thể tham dự một cuộc hẹn, hãy thông báo
cho Chuyên Gia Thính Học của bạn để sắp xếp một cuộc hẹn
khác

Nếu chúng tôi chuyển nhà thì sao?
Nếu bạn chuyển đến một thị trấn hoặc thành phố khác, hãy
gọi cho Chuyên Gia Thính Học của bạn ở trên và họ sẽ có thể
tư vấn cho bạn về Dịch Vụ Thính Học gần bạn hơn.

Nếu chi tiết liên lạc hoặc địa chỉ của bạn thay đổi,
vui lòng cho dịch vụ Thính Học biết, để họ có thể
thông báo cho bạn về các cuộc hẹn.
Nếu bạn không nghe tin từ Chuyên Gia Thính Học
của bạn trước khi bé của bạn được một tuổi, hãy
liên lạc với Chuyên Gia Thính Học của bạn để sắp
xếp một cuộc hẹn.

Thính giác có thể được kiểm tra ở mọi lứa tuổi. Nếu bạn không có thư giới thiệu còn thời hạn đến một Chuyên Gia Thính
Học và lo lắng về thính giác của bé của bạn, hãy hỏi bác sĩ của bé hoặc nhân viên phòng khám địa phương để được giới
thiệu kiểm tra thính giác của bé bởi một Chuyên Gia Thính Học.

Your Baby’s Follow-Up
Hearing Test
Bài Kiểm Tra Thính Giác Theo Dõi cho bé của bạn

Thính giác của một trẻ có thể thay đổi theo thời
gian.
Tài liệu này giải thích tại sao điều quan trọng
đối với một số bé là được kiểm tra thính giác lại
trước sinh nhật 1 tuổi của bé, hoặc sớm hơn
vào lúc 6 tuần tuổi đối với một số yếu tố nguy cơ
đã xác định.

Language: Vietnamese
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Thính giác khỏe mạnh rất quan trọng đối với sự phát triển lời nói và ngôn ngữ của con bạn từ những tháng đầu đời.

Con tôi đã vượt qua được kiểm tra
thính giác của bé, tại sao bé cần một
bài kiểm tra thính giác khác?
Bé của bạn có một hoặc nhiều yếu tố rủi ro có thể làm tăng
khả năng bị mất thính giác khi chúng lớn hơn.
Nếu bé của bạn có bất kỳ yếu tố rủi ro nào sau đây, bé sẽ
được xem xét trong vòng 6 tuần sau khi kiểm tra thính giác:
•
•

Điều gì xảy ra trong các bài kiểm tra
thính giác?
Chuyên Gia Thính Học sẽ thực hiện một số bài kiểm tra thính
giác để kiểm tra các bộ phận khác nhau trong hệ thống thính giác
của bé của bạn. Họ sẽ giải thích từng bài kiểm tra và kết quả tại
cuộc hẹn.
Các bài kiểm tra sẽ xác nhận xem thính giác của con bạn là bình
thường hay chúng đã bị mất thính giác.

các hội chứng liên quan đến mất thính lực
các vấn đề về cấu trúc đầu /mặt, ví dụ: hở vòm miệng

•
•
•
•

Các dịch vụ thính học được cung cấp công đều miễn phí và
có sẵn cho các bé đủ điều kiện, cho dù được sinh ra trong
một bệnh viện công hay tư. Nếu bạn chọn đi đến một chuyên
gia thính học tư nhân, bạn nên thảo luận về chi phí với họ
trước cuộc hẹn.
Người kiểm tra của bạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi
tiết về các dịch vụ Thính Học trong vùng bạn ở.

Nếu con tôi bị mất thính giác thì sao?
Nếu bé của bạn bị mất thính giác tạm thời, Chuyên Gia Thính
Học của bạn sẽ muốn gặp lại bé. Nếu tình trạng mất thính
giác tạm thời không cải thiện, Chuyên Gia Thính Học sẽ
khuyên bé của bạn đi khám bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng
(ENT).

Nếu có một hoặc nhiều yếu tố rủi ro sau đây, bé của bạn sẽ
được xem xét lại trước sinh nhật 1 tuổi của bé:
•

Kiểm tra thính giác sẽ tốn bao nhiêu?

tiền sử gia đình bị mất thính lực vĩnh viễn: điều này có
nghĩa là cha mẹ hoặc anh chị em bị mất thính lực từ nhỏ
tiếp xúc với nhiễm trùng trong khi mang thai hoặc khi
sinh
thông khí hỗ trợ trong hơn 5 ngày sau khi sinh
khó thở khi sinh
vàng da nặng

Nếu bé của bạn bị mất thính giác vĩnh viễn, Chuyên Gia
Thính Học của bạn sẽ giới thiệu cho bé một số hoặc tất cả
những nơi sau đây:
•
•
•
•

Mặc dù chỉ có một số ít bé có các yếu tố nguy cơ này thực sự
bị mất thính lực, nhưng điều quan trọng là phải có chuyên gia
thính học kiểm tra thính giác bé của bạn khi chúng lớn hơn
một chút.

•

Chuyên Gia Thính Học là gì?

•

Chuyên Gia Thính Học là một chuyên gia về thính giác với
các kỹ năng và thiết bị để thực hiện kiểm tra thính giác chi
tiết.

Phòng Khám Thính Giác Trẻ Em
Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng
Bác sĩ nhi khoa
Australian Hearing (Thính Giác Úc), để làm máy trợ
thính
Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình Mất Thính Giác Queensland
(QHLFSS)
các dịch vụ chuyên môn khác theo yêu cầu.

QHLFSS sẽ hỗ trợ liên kết bạn với các dịch vụ này.

Con tôi dường như phản ứng lại với âm
thanh. Bé vẫn cần kiểm tra thính giác
theo dõi?
Hầu hết các bé bị mất thính lực vẫn sẽ nghe và phản
ứng với một số âm thanh. Do đó, việc xác định mất
thính lực là không thể nếu không có bài kiểm tra thích
hợp.

Nếu bạn trở nên lo lắng về thính giác của bé của
mình, bạn có thể gọi cho Chuyên Gia Thính Học
của mình để lấy hẹn sớm hơn.
Language: Vietnamese

Bé của bạn có thể cần một hoặc hai cuộc
hẹn để có kết quả.

Phát hiện sớm mất thính giác tạo cơ hội tốt
nhất cho sự phát triển lời nói và ngôn ngữ
của bé. Nó rất quan trọng cho việc học tập,
an vui xã hội và tình cảm trong tương lai của
bé.
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