ဗစ္တိုးရီးယား ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္

မၾကာခဏ ေမးတတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏို႔စို႔ကေလး က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို တုံ႔ျပန္ပါသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူတို႔ နားၾကားအသံစမ္းသပ္မႈကို
စစ္ေဆးခံရမည္နည္း သို႔မဟုတ္ လႊပိဲ ု႔ခံရမည္နည္း။
နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္ က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို ၾကားႏိုင္သည္ထက္
ပိုမို၍ ရႈပ္ေထြးပါသည္။ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလး အမ်ားစုသည္

ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ား တစ္ခုခု ရွပါသလား။
ိ

က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို တုျပန္
႔ ံ ေသးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုတ္ေျပာအသံႏွင့္

VIHSP ဆက္သြယ္ပါ

ဘာသာစကား ဖြၿဖိံ ဳးမႈ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အသံမ်ားမွာ ျငင္သာေသာ

VIHSP စစ္ေဆးေပးသူ တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ

အသံမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းအသံမ်ားကို အထူးကိရိယာ ပစၥည္းမရွပဲိ ေမြးကင္းစ
ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲပါသည္။

စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳပါသလား။ စစ္ေဆးျခင္း၏
အႏၱရာယ္မ်ားမွာ ဘာလဲ။

VIHSP ရံးု ခ်ဳပ္ (ေအာက္တင
ြ ္ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္)
VIHSP နယ္ေျမ မန္ေနဂ်ာ

နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း ျမန္ဆန္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳပါသည္။ သင့္
ႏို႔စို႔ကေလးသည္ နားဆို႔မ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္သည့္အခါ အနည္းငယ္ မအီမသာ
အခ်ဳ႕ိ ႀကံဳေတြ႔ေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထပ္ဆင့္ စံုးစမ္းစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္မည့္

နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈျဖင့္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအား နားအၾကားအာရံု
စစ္ေဆးမႈက စစ္ေဆးမရျဖစ္မည့္ အေျခအေနရွေကာင္
ိ
း ရွႏိိ ုင္မည့္ အနည္းငယ္ေသာ
အလားအလာရွပါသည္
ိ
။

နားအၾကားအာရံု မစစ္ေဆးျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
စစ္ေဆးမႈ အစား အျခား နည္းတစ္ခုခု ရွပါသလား။
ိ
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈႈကို မစစ္ေဆးျခင္း၏ အဓိက အႏၱရာယ္မွာ အကယ္၍
ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈရလွ
ွ ိ ်င္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ရာ၌
ေႏွာင့္ေႏွးမည္ျဖစ္သည္။ ေစာစီးစြာ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္မႈသည္ ေစာစီးစြာ ပံ့ပိုးမႈရေစပါသည္၊
၄င္းသည္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈရသည္
ွိ
့ ႏို႔စို႔ကေလးအား အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေသာ စတင္မႈကို ေပးပါသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း
အစား အျခား နည္းတစ္ခုခု မရွပါ။
ိ
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သတိျပဳရန္
နားအၾကားအာရံုကို မည္သည့္ အသက္အရြယ္တြင္မဆို
စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။
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ိ ို႔ကေလး၏
သင့္ ႏု႔စ
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ
ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္အျမန္ဆံုး သမရိုးက် က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား
အမ်ားအျပား စစ္ေဆးရပါလိမ့္မည္ - စစ္ေဆးမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံုကို
စစ္ေဆးရန္ အခမ့ဲ၊ ျမန္ဆန္ၿပီး ရိုးရိုး နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈသည္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈကို သြားေရာက္လုပ္ရန္
လိုအပ္သည့္ အဆိုပါ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈကို Victorian Infant Hearing Screening
Program (VIHSP) က လုပ္ေပးပါသည္။

စစ္ေဆးျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။
အေရအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈျဖင့္
ေမြးဖြားလာၾကပါသည္။ သူတို႔ႀကီးျပင္းလာစဥ္ ဤနားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္ သူတို႔၏
ႏုတ္ေျပာအသံ ဖြၿဖိံ ဳးမႈႏွင့္ ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မ်ားကို ထိခိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေစာစီးစြာ
ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္
ပထမ အပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔တြင္ မိသားစုမ်ားအဖို႔ မသိသာေကာင္း မသိသာႏိုင္ေသာ္လည္း
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
VIHSP တြင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား မည္သူ႔တြင္မဆို နားအၾကားအာရံု
ေပ်ာက္ကြယ္မႈ ရွမရွ
ိ ျဖစ္
ိ ႏုင
ိ ္သမွ်ေစာစီးစြာ ကူညီေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ ရည္မွန္းထားပါသည္။
ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း ဆိုလိုသည္မွာ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အစဦးပိုင္းကတည္းကစတင္၍
ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ကို ရရွႏိိ ုင္မည္ျဖစ္သည္၊ နားအၾကားအာရံု
ေပ်ာက္ကြယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလးအား ဘဝတြင္ အေကာင္းဆံုး စတင္မႈကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေဆးရံု၌ အစစ္ေဆးမခံႏုင
ိ ္လွ်င္
ဘာျဖစ္မည္နည္း။

စစ္ေဆးမႈလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘာျဖစ္မည္နည္း။
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ မည္သည့္အခါႏွင့္
မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ပါသလဲ။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားကို သူတို႔ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ေကာင္းၿပီး
တည္ၿငိမ္ေနသမွ် ေမြးဖြားၿပီးေနာက္အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစား၍စစ္ေဆးေပးပါသည္။
စစ္ေဆးေနစဥ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးသူသည္ ေသးငယ္ေသာ ကပ္၍ရသည့္
အာရံုခံအရာမ်ားကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နဖူး၊ ပခံုးႏွင့္ လည္ပင္းေနာက္ဖက္တို႔တြင္
ကပ္ေပးၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ နားဆို႔မ်ားကို နားႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ဆို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
၄င္းအရာမ်ားကို Automated Auditory Brainstem Response (AABR)
စက္ကိရိယာႏွင့္ ခ်တ္
ိ တြေပးပါလိ
ဲ
မ့္မည္။ ျငင္သာေသာ ကလစ္အသံမ်ားကို သင့္
ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားတြင္းသို႔ နားဆို႔မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ေပးပါသည္။ ကပ္ထားသည့္
အာရံုခံအရာမ်ားသည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အသံအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈကို ခံယူပါသည္။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး ငိုယိုမေနပဲ တည္ၿငိမ္ေနပါက သို႔မဟုတ္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက
စစ္ေဆးမႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ ဆယ္မိနစ္ထက္ မၾကာပါ။ စစ္ေဆးမႈသည္
နာက်င္မႈမရွ၊ ိ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား သာမန္အားျဖင့္ ငိုယိုေအာင္ မလုပ္ပါ။ သင့္အား
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးႏွင့္အတူ ရွေနရန္
ိ
ႏွင့္ စစ္ေဆးေနစဥ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား
ကိုင္ထားေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္ေပးရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား စစ္ေဆးမႈမလုပ္မီ သင္၏
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေတာင္းခံပါမည္။ အကယ္၍
သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ မခံယူလိုလွ်င္
ေက်းဇူးျပဳ၍ VIHSP နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးသူအား အသိေပးပါ။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္အား သီးျခား သေဘာမတူျငင္းပယ္သည့္ ပံုစံ တစ္ေစာင္ကို
လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္ စိတ္ကူးေျပာင္းသြားၿပီး
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈခံယူလိုေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္း၌
ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ၄င္းကိုစီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

မရရွႏိိ ုင္ပါ။ ၄င္းမွာ သင္ႏွင့္သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆးရံုဆင္းေပး လိုက္ရေသာ
ငိုယို၍ တည္ၿငိမ္မေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမွာ
သူတို႔ေဆးရံုမဆင္းမီ စစ္ေဆးမႈ မခံယူရလွ်င္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ေပးရန္ သင့္ေတာ္ေသာ
အခ်န္ိ တစ္ခုကို စီစဥ္ရန္ သင့္အား ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။

ႀကီးထြားဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးေရး မွတ္တမ္း (My Health and Development Record) တြင္မွတ္တမ္းတင္
ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေဆးရံု၌ရွေနစဥ္
ိ
စစ္ေဆးမႈခံယူပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္
အေျဖကို ေဆးရံု မွတ္စုတြင္လည္း မွတ္တမ္းတင္ပါလိမ့္မည္။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အေျဖမ်ားကို VIHSP အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္ရာ ဒါတာေဘ့စ္တြင္လည္း
မွတ္တမ္းတင္ပါလိမ့္မည္။ ၄င္းသည္ သတင္းလွ်ဳ႕ဝွ
ိ က္ထားၿပီး လံုၿခံဳကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈထားေသာ
မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ အခ်န္ိ မေရြး အခ်က္အလက္မ်ား၏ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကို
ေတာင္းခံႏုင
ိ ္ပါသည္။ VIHSP အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္ရာ ဒါတာေဘ့စ္ကို ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္အား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္
အသံုးျပဳပါသည္။ အကယ္၍ အခ်က္အလက္ကို သုေတသန ကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလွ်င္
သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးကို မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏
အခ်က္အလက္မ်ားအား ဘာျဖစ္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရလိ
ွ ိ ုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ VIHSP နယ္ေျမ
မန္ေနဂ်ာႏွင့္စကားေျပာရန္ ေမးပါ။ (ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
လက္ကမ္းစာေစာင္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ရွသည္
ိ
)။
အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ထပ္ဆင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ရန္အတြက္ လႊပိဲ ု႔ခံရရန္
လိုအပ္လွ်င္ ေစာေစာပိုင္း အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈ (Early Support Service) သည္
အပို အေထာက္အပံ့ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ထပ္ဆင့္
စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ရလွ်င္ VIHSP သည္ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ/
နားၾကားအသံစမ္းသပ္မႈ အေျဖမ်ားတို႔ကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ေပးသူ၊
ဆရာဝန္၊ မိခင္မီးဖြားဆုိင္ရာႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳ ဗစ္တိုးရီးယား ဆြ႔အ
ံ နားမၾကား
ပညာေရး တကၠသိုလ္ (Victorian Deaf Education Institute)၊ ေစာေစာပိုင္း ကေလးဘဝအရြယ္
ကုသေဆာင္ရြက္ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး
အတတ္ပညာရွင္မ်ားတို႔ႏွင့္ ေဝမွ်ဖလွယ္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏုင
ိ ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေၾကာင့္
က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ အေျဖမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုင
ိ ္ၿပီး သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအတြက္
မွန္ကန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လိုအပ္သည့္ ကုသမႈကို စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။

အခ်ဳ႕ႏိ
ိ ု႔စို႔ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ VIHSP စစ္ေဆးမႈကို သူတို႔ ေဆးရံုမွ မဆင္းမီ မရရွေကာင္
ိ
း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမွာ စစ္ေဆးမႈလုပ္ႏုင
ိ ္ရန္အတြက္

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ စစ္ေဆးမႈ အေျဖကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ ကြ်ႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္

နားအၾကားအာရံုသည္ အခ်န္ိ တစ္ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏုင
ိ ္သည္
အေျဖကို ကြ်ႏုပ
္ ္ မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြရမည္နည္း။

သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံုကို သူတို႔ႀကီးျပင္းေနစဥ္ ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္

စစ္ေဆးမႈ ၿပီးၿပီးခ်င္း အျမန္ဆံုး သင့္အား အေျဖကို ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္

အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံု၊ ႏုတ္ေျပာအသံ

ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေမြးကင္စ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ ေနာက္ထပ္တစ္ခုကို

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ အခ်န္ိ ျပည့္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လူနာေဆာင္ (Neonatal Intensive Care

လုပ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ေပးသူက

Unit) သို႔မဟုတ္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ေရး အေဆာင္ (Special Care

ပိုမို၍အေသးစိတ္က်က် စစ္ေဆးမႈလုပ္ရန္အတြက္ လႊပိဲ ု႔ခံရရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Nursery) တြင္ေရာက္ရွေနေသာ
ိ
ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား အတြက္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ 34 ပတ္မတိုင္မီ

အေျဖမ်ားက အႀကံျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္

ေမြးလာခဲ့သည့္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး ေဆးရံုမွ ဆင္းရန္အဆင္

စစ္ေဆးစဥ္ ငိုယိုေနၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏နားထဲ၌ ယာယီ

သင့္ျဖစ္သည့္အခ်န္ိ ႏွင့္ ျဖစ္ႏုင
ိ ္သမွ် နီးကပ္ခ်န္ိ ၌ စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။.

ပိတ္ဆို႔မႈ (ဥပမာ-အရည္) ရွခဲိ ့လွ်င္ အပိုစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ရန္လိုအပ္ေကာင္း
လိုအပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ ပိုမို၍ အေသးစိတ္က်က် စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ရန္လႊပိဲ ု႔ခံရျခင္းသည္ သင့္
ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈ ရွသည္
ိ
ဟု ေသခ်ာေပါက္ မဆိုလိုပါ။

သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား ဖြၿဖိံ ဳးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ
ေအာင္သည့္တိုင္ေအာင္ စိုးရိမ္ပူပန္လွ်င္ သင္သည္ ေနာက္ထပ္လုပ္မည့္ နားအၾကားအာရံု
စစ္ေဆးမႈကိုလုပ္ရန္ အၿမဲတမ္း စီစဥ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ ေဆးခန္းကို
တိုက္ရိုက္ ဖုန္းေခၚႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ မိခင္မီးဖြားဆုိင္ရာႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳ
သို႔မဟုတ္ မိသားစု ဆရာဝန္အား သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္။ VIHSP အား
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အေျဖမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေကာင္း အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

သင့္ ႏုိ႔စို႔ကေလး၏
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ
ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္အျမန္ဆံုး သမရိုးက် က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား
အမ်ားအျပား စစ္ေဆးရပါလိမ့္မည္ - စစ္ေဆးမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံုကို
စစ္ေဆးရန္ အခမ့ဲ၊ ျမန္ဆန္ၿပီး ရိုးရိုး နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈသည္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈကို သြားေရာက္လုပ္ရန္
လိုအပ္သည့္ အဆိုပါ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈကို Victorian Infant Hearing Screening
Program (VIHSP) က လုပ္ေပးပါသည္။

စစ္ေဆးျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။
အေရအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈျဖင့္
ေမြးဖြားလာၾကပါသည္။ သူတို႔ႀကီးျပင္းလာစဥ္ ဤနားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္ သူတို႔၏
ႏုတ္ေျပာအသံ ဖြၿဖိံ ဳးမႈႏွင့္ ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မ်ားကို ထိခိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေစာစီးစြာ
ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္
ပထမ အပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔တြင္ မိသားစုမ်ားအဖို႔ မသိသာေကာင္း မသိသာႏိုင္ေသာ္လည္း
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
VIHSP တြင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား မည္သူ႔တြင္မဆို နားအၾကားအာရံု
ေပ်ာက္ကြယ္မႈ ရွမရွ
ိ ျဖစ္
ိ ႏုင
ိ ္သမွ်ေစာစီးစြာ ကူညီေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ ရည္မွန္းထားပါသည္။
ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း ဆိုလိုသည္မွာ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အစဦးပိုင္းကတည္းကစတင္၍
ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ကို ရရွႏိိ ုင္မည္ျဖစ္သည္၊ နားအၾကားအာရံု
ေပ်ာက္ကြယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလးအား ဘဝတြင္ အေကာင္းဆံုး စတင္မႈကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေဆးရံု၌ အစစ္ေဆးမခံႏုင
ိ ္လွ်င္
ဘာျဖစ္မည္နည္း။

စစ္ေဆးမႈလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘာျဖစ္မည္နည္း။
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ မည္သည့္အခါႏွင့္
မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ပါသလဲ။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားကို သူတို႔ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ေကာင္းၿပီး
တည္ၿငိမ္ေနသမွ် ေမြးဖြားၿပီးေနာက္အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစား၍စစ္ေဆးေပးပါသည္။
စစ္ေဆးေနစဥ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးသူသည္ ေသးငယ္ေသာ ကပ္၍ရသည့္
အာရံုခံအရာမ်ားကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နဖူး၊ ပခံုးႏွင့္ လည္ပင္းေနာက္ဖက္တို႔တြင္
ကပ္ေပးၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ နားဆို႔မ်ားကို နားႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ဆို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
၄င္းအရာမ်ားကို Automated Auditory Brainstem Response (AABR)
စက္ကိရိယာႏွင့္ ခ်တ္
ိ တြေပးပါလိ
ဲ
မ့္မည္။ ျငင္သာေသာ ကလစ္အသံမ်ားကို သင့္
ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားတြင္းသို႔ နားဆို႔မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ေပးပါသည္။ ကပ္ထားသည့္
အာရံုခံအရာမ်ားသည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အသံအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈကို ခံယူပါသည္။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး ငိုယိုမေနပဲ တည္ၿငိမ္ေနပါက သို႔မဟုတ္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက
စစ္ေဆးမႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ ဆယ္မိနစ္ထက္ မၾကာပါ။ စစ္ေဆးမႈသည္
နာက်င္မႈမရွ၊ ိ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား သာမန္အားျဖင့္ ငိုယိုေအာင္ မလုပ္ပါ။ သင့္အား
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးႏွင့္အတူ ရွေနရန္
ိ
ႏွင့္ စစ္ေဆးေနစဥ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား
ကိုင္ထားေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္ေပးရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား စစ္ေဆးမႈမလုပ္မီ သင္၏
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေတာင္းခံပါမည္။ အကယ္၍
သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ မခံယူလိုလွ်င္
ေက်းဇူးျပဳ၍ VIHSP နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးသူအား အသိေပးပါ။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္အား သီးျခား သေဘာမတူျငင္းပယ္သည့္ ပံုစံ တစ္ေစာင္ကို
လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္ စိတ္ကူးေျပာင္းသြားၿပီး
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈခံယူလိုေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္း၌
ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ၄င္းကိုစီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

မရရွႏိိ ုင္ပါ။ ၄င္းမွာ သင္ႏွင့္သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆးရံုဆင္းေပး လိုက္ရေသာ
ငိုယို၍ တည္ၿငိမ္မေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမွာ
သူတို႔ေဆးရံုမဆင္းမီ စစ္ေဆးမႈ မခံယူရလွ်င္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ေပးရန္ သင့္ေတာ္ေသာ
အခ်န္ိ တစ္ခုကို စီစဥ္ရန္ သင့္အား ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။

ႀကီးထြားဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးေရး မွတ္တမ္း (My Health and Development Record) တြင္မွတ္တမ္းတင္
ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေဆးရံု၌ရွေနစဥ္
ိ
စစ္ေဆးမႈခံယူပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္
အေျဖကို ေဆးရံု မွတ္စုတြင္လည္း မွတ္တမ္းတင္ပါလိမ့္မည္။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အေျဖမ်ားကို VIHSP အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္ရာ ဒါတာေဘ့စ္တြင္လည္း
မွတ္တမ္းတင္ပါလိမ့္မည္။ ၄င္းသည္ သတင္းလွ်ဳ႕ဝွ
ိ က္ထားၿပီး လံုၿခံဳကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈထားေသာ
မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ အခ်န္ိ မေရြး အခ်က္အလက္မ်ား၏ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကို
ေတာင္းခံႏုင
ိ ္ပါသည္။ VIHSP အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္ရာ ဒါတာေဘ့စ္ကို ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္အား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္
အသံုးျပဳပါသည္။ အကယ္၍ အခ်က္အလက္ကို သုေတသန ကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလွ်င္
သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးကို မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏
အခ်က္အလက္မ်ားအား ဘာျဖစ္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရလိ
ွ ိ ုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ VIHSP နယ္ေျမ
မန္ေနဂ်ာႏွင့္စကားေျပာရန္ ေမးပါ။ (ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
လက္ကမ္းစာေစာင္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ရွသည္
ိ
)။
အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ထပ္ဆင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ရန္အတြက္ လႊပိဲ ု႔ခံရရန္
လိုအပ္လွ်င္ ေစာေစာပိုင္း အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈ (Early Support Service) သည္
အပို အေထာက္အပံ့ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ထပ္ဆင့္
စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ရလွ်င္ VIHSP သည္ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ/
နားၾကားအသံစမ္းသပ္မႈ အေျဖမ်ားတို႔ကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ေပးသူ၊
ဆရာဝန္၊ မိခင္မီးဖြားဆုိင္ရာႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳ ဗစ္တိုးရီးယား ဆြ႔အ
ံ နားမၾကား
ပညာေရး တကၠသိုလ္ (Victorian Deaf Education Institute)၊ ေစာေစာပိုင္း ကေလးဘဝအရြယ္
ကုသေဆာင္ရြက္ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး
အတတ္ပညာရွင္မ်ားတို႔ႏွင့္ ေဝမွ်ဖလွယ္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏုင
ိ ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေၾကာင့္
က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ အေျဖမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုင
ိ ္ၿပီး သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအတြက္
မွန္ကန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လိုအပ္သည့္ ကုသမႈကို စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။

အခ်ဳ႕ႏိ
ိ ု႔စို႔ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ VIHSP စစ္ေဆးမႈကို သူတို႔ ေဆးရံုမွ မဆင္းမီ မရရွေကာင္
ိ
း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမွာ စစ္ေဆးမႈလုပ္ႏုင
ိ ္ရန္အတြက္

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ စစ္ေဆးမႈ အေျဖကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ ကြ်ႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္

နားအၾကားအာရံုသည္ အခ်န္ိ တစ္ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏုင
ိ ္သည္
အေျဖကို ကြ်ႏုပ
္ ္ မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြရမည္နည္း။

သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံုကို သူတို႔ႀကီးျပင္းေနစဥ္ ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္

စစ္ေဆးမႈ ၿပီးၿပီးခ်င္း အျမန္ဆံုး သင့္အား အေျဖကို ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္

အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံု၊ ႏုတ္ေျပာအသံ

ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေမြးကင္စ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ ေနာက္ထပ္တစ္ခုကို

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ အခ်န္ိ ျပည့္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လူနာေဆာင္ (Neonatal Intensive Care

လုပ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ေပးသူက

Unit) သို႔မဟုတ္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ေရး အေဆာင္ (Special Care

ပိုမို၍အေသးစိတ္က်က် စစ္ေဆးမႈလုပ္ရန္အတြက္ လႊပိဲ ု႔ခံရရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Nursery) တြင္ေရာက္ရွေနေသာ
ိ
ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား အတြက္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ 34 ပတ္မတိုင္မီ

အေျဖမ်ားက အႀကံျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္

ေမြးလာခဲ့သည့္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး ေဆးရံုမွ ဆင္းရန္အဆင္

စစ္ေဆးစဥ္ ငိုယိုေနၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏နားထဲ၌ ယာယီ

သင့္ျဖစ္သည့္အခ်န္ိ ႏွင့္ ျဖစ္ႏုင
ိ ္သမွ် နီးကပ္ခ်န္ိ ၌ စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။.

ပိတ္ဆို႔မႈ (ဥပမာ-အရည္) ရွခဲိ ့လွ်င္ အပိုစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ရန္လိုအပ္ေကာင္း
လိုအပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ ပိုမို၍ အေသးစိတ္က်က် စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ရန္လႊပိဲ ု႔ခံရျခင္းသည္ သင့္
ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈ ရွသည္
ိ
ဟု ေသခ်ာေပါက္ မဆိုလိုပါ။

သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား ဖြၿဖိံ ဳးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ
ေအာင္သည့္တိုင္ေအာင္ စိုးရိမ္ပူပန္လွ်င္ သင္သည္ ေနာက္ထပ္လုပ္မည့္ နားအၾကားအာရံု
စစ္ေဆးမႈကိုလုပ္ရန္ အၿမဲတမ္း စီစဥ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ ေဆးခန္းကို
တိုက္ရိုက္ ဖုန္းေခၚႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ မိခင္မီးဖြားဆုိင္ရာႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳ
သို႔မဟုတ္ မိသားစု ဆရာဝန္အား သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္။ VIHSP အား
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အေျဖမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေကာင္း အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

သင့္ ႏုိ႔စို႔ကေလး၏
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ
ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္အျမန္ဆံုး သမရိုးက် က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား
အမ်ားအျပား စစ္ေဆးရပါလိမ့္မည္ - စစ္ေဆးမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံုကို
စစ္ေဆးရန္ အခမ့ဲ၊ ျမန္ဆန္ၿပီး ရိုးရိုး နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈသည္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈကို သြားေရာက္လုပ္ရန္
လိုအပ္သည့္ အဆိုပါ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈကို Victorian Infant Hearing Screening
Program (VIHSP) က လုပ္ေပးပါသည္။

စစ္ေဆးျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။
အေရအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈျဖင့္
ေမြးဖြားလာၾကပါသည္။ သူတို႔ႀကီးျပင္းလာစဥ္ ဤနားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္ သူတို႔၏
ႏုတ္ေျပာအသံ ဖြၿဖိံ ဳးမႈႏွင့္ ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မ်ားကို ထိခိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေစာစီးစြာ
ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္
ပထမ အပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔တြင္ မိသားစုမ်ားအဖို႔ မသိသာေကာင္း မသိသာႏိုင္ေသာ္လည္း
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
VIHSP တြင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား မည္သူ႔တြင္မဆို နားအၾကားအာရံု
ေပ်ာက္ကြယ္မႈ ရွမရွ
ိ ျဖစ္
ိ ႏုင
ိ ္သမွ်ေစာစီးစြာ ကူညီေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ ရည္မွန္းထားပါသည္။
ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း ဆိုလိုသည္မွာ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အစဦးပိုင္းကတည္းကစတင္၍
ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ကို ရရွႏိိ ုင္မည္ျဖစ္သည္၊ နားအၾကားအာရံု
ေပ်ာက္ကြယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလးအား ဘဝတြင္ အေကာင္းဆံုး စတင္မႈကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေဆးရံု၌ အစစ္ေဆးမခံႏုင
ိ ္လွ်င္
ဘာျဖစ္မည္နည္း။

စစ္ေဆးမႈလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘာျဖစ္မည္နည္း။
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ မည္သည့္အခါႏွင့္
မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ပါသလဲ။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားကို သူတို႔ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ေကာင္းၿပီး
တည္ၿငိမ္ေနသမွ် ေမြးဖြားၿပီးေနာက္အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစား၍စစ္ေဆးေပးပါသည္။
စစ္ေဆးေနစဥ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးသူသည္ ေသးငယ္ေသာ ကပ္၍ရသည့္
အာရံုခံအရာမ်ားကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နဖူး၊ ပခံုးႏွင့္ လည္ပင္းေနာက္ဖက္တို႔တြင္
ကပ္ေပးၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ နားဆို႔မ်ားကို နားႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ဆို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
၄င္းအရာမ်ားကို Automated Auditory Brainstem Response (AABR)
စက္ကိရိယာႏွင့္ ခ်တ္
ိ တြေပးပါလိ
ဲ
မ့္မည္။ ျငင္သာေသာ ကလစ္အသံမ်ားကို သင့္
ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားတြင္းသို႔ နားဆို႔မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ေပးပါသည္။ ကပ္ထားသည့္
အာရံုခံအရာမ်ားသည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အသံအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈကို ခံယူပါသည္။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး ငိုယိုမေနပဲ တည္ၿငိမ္ေနပါက သို႔မဟုတ္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက
စစ္ေဆးမႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ ဆယ္မိနစ္ထက္ မၾကာပါ။ စစ္ေဆးမႈသည္
နာက်င္မႈမရွ၊ ိ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား သာမန္အားျဖင့္ ငိုယိုေအာင္ မလုပ္ပါ။ သင့္အား
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးႏွင့္အတူ ရွေနရန္
ိ
ႏွင့္ စစ္ေဆးေနစဥ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား
ကိုင္ထားေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္ေပးရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား စစ္ေဆးမႈမလုပ္မီ သင္၏
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေတာင္းခံပါမည္။ အကယ္၍
သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ မခံယူလိုလွ်င္
ေက်းဇူးျပဳ၍ VIHSP နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးသူအား အသိေပးပါ။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္အား သီးျခား သေဘာမတူျငင္းပယ္သည့္ ပံုစံ တစ္ေစာင္ကို
လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္ စိတ္ကူးေျပာင္းသြားၿပီး
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈခံယူလိုေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္း၌
ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ၄င္းကိုစီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

မရရွႏိိ ုင္ပါ။ ၄င္းမွာ သင္ႏွင့္သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆးရံုဆင္းေပး လိုက္ရေသာ
ငိုယို၍ တည္ၿငိမ္မေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမွာ
သူတို႔ေဆးရံုမဆင္းမီ စစ္ေဆးမႈ မခံယူရလွ်င္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ေပးရန္ သင့္ေတာ္ေသာ
အခ်န္ိ တစ္ခုကို စီစဥ္ရန္ သင့္အား ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။

ႀကီးထြားဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးေရး မွတ္တမ္း (My Health and Development Record) တြင္မွတ္တမ္းတင္
ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေဆးရံု၌ရွေနစဥ္
ိ
စစ္ေဆးမႈခံယူပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္
အေျဖကို ေဆးရံု မွတ္စုတြင္လည္း မွတ္တမ္းတင္ပါလိမ့္မည္။
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အေျဖမ်ားကို VIHSP အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္ရာ ဒါတာေဘ့စ္တြင္လည္း
မွတ္တမ္းတင္ပါလိမ့္မည္။ ၄င္းသည္ သတင္းလွ်ဳ႕ဝွ
ိ က္ထားၿပီး လံုၿခံဳကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈထားေသာ
မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ အခ်န္ိ မေရြး အခ်က္အလက္မ်ား၏ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကို
ေတာင္းခံႏုင
ိ ္ပါသည္။ VIHSP အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္ရာ ဒါတာေဘ့စ္ကို ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္အား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္
အသံုးျပဳပါသည္။ အကယ္၍ အခ်က္အလက္ကို သုေတသန ကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလွ်င္
သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးကို မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏
အခ်က္အလက္မ်ားအား ဘာျဖစ္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရလိ
ွ ိ ုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ VIHSP နယ္ေျမ
မန္ေနဂ်ာႏွင့္စကားေျပာရန္ ေမးပါ။ (ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
လက္ကမ္းစာေစာင္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ရွသည္
ိ
)။
အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ထပ္ဆင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ရန္အတြက္ လႊပိဲ ု႔ခံရရန္
လိုအပ္လွ်င္ ေစာေစာပိုင္း အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈ (Early Support Service) သည္
အပို အေထာက္အပံ့ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ထပ္ဆင့္
စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ရလွ်င္ VIHSP သည္ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ/
နားၾကားအသံစမ္းသပ္မႈ အေျဖမ်ားတို႔ကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ေပးသူ၊
ဆရာဝန္၊ မိခင္မီးဖြားဆုိင္ရာႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳ ဗစ္တိုးရီးယား ဆြ႔အ
ံ နားမၾကား
ပညာေရး တကၠသိုလ္ (Victorian Deaf Education Institute)၊ ေစာေစာပိုင္း ကေလးဘဝအရြယ္
ကုသေဆာင္ရြက္ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး
အတတ္ပညာရွင္မ်ားတို႔ႏွင့္ ေဝမွ်ဖလွယ္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏုင
ိ ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေၾကာင့္
က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ အေျဖမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုင
ိ ္ၿပီး သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးအတြက္
မွန္ကန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လိုအပ္သည့္ ကုသမႈကို စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။

အခ်ဳ႕ႏိ
ိ ု႔စို႔ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ VIHSP စစ္ေဆးမႈကို သူတို႔ ေဆးရံုမွ မဆင္းမီ မရရွေကာင္
ိ
း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမွာ စစ္ေဆးမႈလုပ္ႏုင
ိ ္ရန္အတြက္

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ စစ္ေဆးမႈ အေျဖကို သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ ကြ်ႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္

နားအၾကားအာရံုသည္ အခ်န္ိ တစ္ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏုင
ိ ္သည္
အေျဖကို ကြ်ႏုပ
္ ္ မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြရမည္နည္း။

သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံုကို သူတို႔ႀကီးျပင္းေနစဥ္ ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္

စစ္ေဆးမႈ ၿပီးၿပီးခ်င္း အျမန္ဆံုး သင့္အား အေျဖကို ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္

အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ နားအၾကားအာရံု၊ ႏုတ္ေျပာအသံ

ႏို႔စို႔ကေလးသည္ ေမြးကင္စ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ ေနာက္ထပ္တစ္ခုကို

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ အခ်န္ိ ျပည့္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လူနာေဆာင္ (Neonatal Intensive Care

လုပ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ေပးသူက

Unit) သို႔မဟုတ္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ေရး အေဆာင္ (Special Care

ပိုမို၍အေသးစိတ္က်က် စစ္ေဆးမႈလုပ္ရန္အတြက္ လႊပိဲ ု႔ခံရရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Nursery) တြင္ေရာက္ရွေနေသာ
ိ
ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား အတြက္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ 34 ပတ္မတိုင္မီ

အေျဖမ်ားက အႀကံျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးသည္

ေမြးလာခဲ့သည့္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး ေဆးရံုမွ ဆင္းရန္အဆင္

စစ္ေဆးစဥ္ ငိုယိုေနၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏နားထဲ၌ ယာယီ

သင့္ျဖစ္သည့္အခ်န္ိ ႏွင့္ ျဖစ္ႏုင
ိ ္သမွ် နီးကပ္ခ်န္ိ ၌ စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။.

ပိတ္ဆို႔မႈ (ဥပမာ-အရည္) ရွခဲိ ့လွ်င္ အပိုစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ရန္လိုအပ္ေကာင္း
လိုအပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ ပိုမို၍ အေသးစိတ္က်က် စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ရန္လႊပိဲ ု႔ခံရျခင္းသည္ သင့္
ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈ ရွသည္
ိ
ဟု ေသခ်ာေပါက္ မဆိုလိုပါ။

သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား ဖြၿဖိံ ဳးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ
ေအာင္သည့္တိုင္ေအာင္ စိုးရိမ္ပူပန္လွ်င္ သင္သည္ ေနာက္ထပ္လုပ္မည့္ နားအၾကားအာရံု
စစ္ေဆးမႈကိုလုပ္ရန္ အၿမဲတမ္း စီစဥ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ နားၾကားအသံစမ္းသပ္ ေဆးခန္းကို
တိုက္ရိုက္ ဖုန္းေခၚႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ မိခင္မီးဖြားဆုိင္ရာႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳ
သို႔မဟုတ္ မိသားစု ဆရာဝန္အား သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္။ VIHSP အား
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏ အေျဖမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေကာင္း အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

ဗစ္တိုးရီးယား ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္

မၾကာခဏ ေမးတတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏို႔စို႔ကေလး က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို တုံ႔ျပန္ပါသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူတို႔ နားၾကားအသံစမ္းသပ္မႈကို
စစ္ေဆးခံရမည္နည္း သို႔မဟုတ္ လႊပိဲ ု႔ခံရမည္နည္း။
နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္ က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို ၾကားႏိုင္သည္ထက္
ပိုမို၍ ရႈပ္ေထြးပါသည္။ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလး အမ်ားစုသည္

ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ား တစ္ခုခု ရွပါသလား။
ိ

က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို တုျပန္
႔ ံ ေသးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုတ္ေျပာအသံႏွင့္

VIHSP ဆက္သြယ္ပါ

ဘာသာစကား ဖြၿဖိံ ဳးမႈ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အသံမ်ားမွာ ျငင္သာေသာ

VIHSP စစ္ေဆးေပးသူ တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ

အသံမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းအသံမ်ားကို အထူးကိရိယာ ပစၥည္းမရွပဲိ ေမြးကင္းစ
ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲပါသည္။

စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳပါသလား။ စစ္ေဆးျခင္း၏
အႏၱရာယ္မ်ားမွာ ဘာလဲ။

VIHSP ရံးု ခ်ဳပ္ (ေအာက္တင
ြ ္ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္)
VIHSP နယ္ေျမ မန္ေနဂ်ာ

နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း ျမန္ဆန္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳပါသည္။ သင့္
ႏို႔စို႔ကေလးသည္ နားဆို႔မ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္သည့္အခါ အနည္းငယ္ မအီမသာ
အခ်ဳ႕ိ ႀကံဳေတြ႔ေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထပ္ဆင့္ စံုးစမ္းစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္မည့္

နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈျဖင့္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအား နားအၾကားအာရံု
စစ္ေဆးမႈက စစ္ေဆးမရျဖစ္မည့္ အေျခအေနရွေကာင္
ိ
း ရွႏိိ ုင္မည့္ အနည္းငယ္ေသာ
အလားအလာရွပါသည္
ိ
။

နားအၾကားအာရံု မစစ္ေဆးျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
စစ္ေဆးမႈ အစား အျခား နည္းတစ္ခုခု ရွပါသလား။
ိ
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈႈကို မစစ္ေဆးျခင္း၏ အဓိက အႏၱရာယ္မွာ အကယ္၍
ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈရလွ
ွ ိ ်င္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ရာ၌
ေႏွာင့္ေႏွးမည္ျဖစ္သည္။ ေစာစီးစြာ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္မႈသည္ ေစာစီးစြာ ပံ့ပိုးမႈရေစပါသည္၊
၄င္းသည္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈရသည္
ွိ
့ ႏို႔စို႔ကေလးအား အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေသာ စတင္မႈကို ေပးပါသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း
အစား အျခား နည္းတစ္ခုခု မရွပါ။
ိ

VIHSP ရုံးခ်ဳပ္
The Royal Children’s Hospital Melbourne
Centre for Community Child Health
50 Flemington Road Parkville
Victoria 3052 Australia
ဖုန္း +61 3 9345 4941
အီးေမးလ္ email.vihsp@rch.org.au
www.vihsp.org.au

သတိျပဳရန္
နားအၾကားအာရံုကို မည္သည့္ အသက္အရြယ္တြင္မဆို
စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

Your baby’s hearing screen – Burmese ERC150672 December 2016

သင့္ ႏို႔စို႔ကေလး၏
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ

ဗစ္တိုးရီးယား ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္

မၾကာခဏ ေမးတတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏို႔စို႔ကေလး က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို တုံ႔ျပန္ပါသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူတို႔ နားၾကားအသံစမ္းသပ္မႈကို
စစ္ေဆးခံရမည္နည္း သို႔မဟုတ္ လႊပိဲ ု႔ခံရမည္နည္း။
နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈသည္ က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို ၾကားႏိုင္သည္ထက္
ပိုမို၍ ရႈပ္ေထြးပါသည္။ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလး အမ်ားစုသည္

ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ား တစ္ခုခု ရွပါသလား။
ိ

က်ယ္ေလာင္သံမ်ားကို တုျပန္
႔ ံ ေသးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုတ္ေျပာအသံႏွင့္

VIHSP ဆက္သြယ္ပါ

ဘာသာစကား ဖြၿဖိံ ဳးမႈ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အသံမ်ားမွာ ျငင္သာေသာ

VIHSP စစ္ေဆးေပးသူ တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ

အသံမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းအသံမ်ားကို အထူးကိရိယာ ပစၥည္းမရွပဲိ ေမြးကင္းစ
ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲပါသည္။

စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳပါသလား။ စစ္ေဆးျခင္း၏
အႏၱရာယ္မ်ားမွာ ဘာလဲ။

VIHSP ရံးု ခ်ဳပ္ (ေအာက္တင
ြ ္ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္)
VIHSP နယ္ေျမ မန္ေနဂ်ာ

နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း ျမန္ဆန္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳပါသည္။ သင့္
ႏို႔စို႔ကေလးသည္ နားဆို႔မ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္သည့္အခါ အနည္းငယ္ မအီမသာ
အခ်ဳ႕ိ ႀကံဳေတြ႔ေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထပ္ဆင့္ စံုးစမ္းစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္မည့္

နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈျဖင့္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအား နားအၾကားအာရံု
စစ္ေဆးမႈက စစ္ေဆးမရျဖစ္မည့္ အေျခအေနရွေကာင္
ိ
း ရွႏိိ ုင္မည့္ အနည္းငယ္ေသာ
အလားအလာရွပါသည္
ိ
။

နားအၾကားအာရံု မစစ္ေဆးျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
စစ္ေဆးမႈ အစား အျခား နည္းတစ္ခုခု ရွပါသလား။
ိ
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈႈကို မစစ္ေဆးျခင္း၏ အဓိက အႏၱရာယ္မွာ အကယ္၍
ႏို႔စို႔ကေလးတြင္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈရလွ
ွ ိ ်င္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ရာ၌
ေႏွာင့္ေႏွးမည္ျဖစ္သည္။ ေစာစီးစြာ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္မႈသည္ ေစာစီးစြာ ပံ့ပိုးမႈရေစပါသည္၊
၄င္းသည္ နားအၾကားအာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈရသည္
ွိ
့ ႏို႔စို႔ကေလးအား အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေသာ စတင္မႈကို ေပးပါသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးျခင္း
အစား အျခား နည္းတစ္ခုခု မရွပါ။
ိ
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