Kết quả kiểm tra thính giác của con
tôi là gì?

Làm sao tôi có thể biết liệu con của tôi có
nghe tôi nói ở nhà?

__________________________________

Không ai có thể hiểu con của quý vị tốt bằng
quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề quan ngại
nào về vấn đề thính giác của con quý vị, hãy
hỏi nhân viên chăm sóc y tế về việc kiểm tra
thính giác. Sau đây là một vài điều mà một trẻ
có thính giác bình thường sẽ có thể làm:

Tên của Trẻ

Tai

Pass
Refer
Trái Đạt yêu cầu  Giới thiệu đi khám tiếp 

Tai Phải Đạt yêu cầu  Giới thiệu đi khám tiếp 

Vui lòng đưa trẻ trở lại thực hiện kiểm
thính giác khác:
Ngày__________________________________________
Giờ_ __________________________________________
Địa điểm_______________________________________
Điện thoại______________________________________
Người Liên Hệ_ _________________________________

Từ lúc sanh đến 3 tháng tuổi
n Giật

mình khi nghe các âm thanh lớn
n Yên lặng khi nghe giọng nói quen thuộc
n Phát ra âm thanh như “ô..ô”

3 đến 6 tháng tuổi
n Dõi

mắt theo âm thanh
đầu bi bô
n Sử dụng nhiều âm thanh khác nhau, kêu ré
lên, cười tủm tỉm
n Bắt

Vui lòng gọi đến số điện thoại ở trên nếu quý vị
có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thay đổi lịch hẹn
của quý vị.

6 đến 9 tháng tuổi

Chương Trình Phát Hiện Thính Giác và Can
Thiệp Sớm North Carolina (EHDI)

9 đến 12 tháng tuổi

Chúng tôi quan tâm đến vấn đề thính giác của con
quý vị. Chương Trình EHDI hỗ trợ và đào tạo cho
các bệnh viện, nhân viên chăm sóc y tế, và những
người khác.
Chương trình còn hỗ trợ gia đình, nối kết họ với
các nguồn thông tin có sẵn cũng như giúp họ nhận
được những dịch vụ chăm sóc mà con của họ cần.
Điện thoại:

919-707-5632

Điện thoại miễn phí:

866-431-7434

E-mail:

ncnewbornhearing@dhhs.nc.gov

Trang web:

www.ncnewbornhearing.org

n Quay

đầu về phía có âm thanh
đầu bắt chước các âm thanh tiếng nói
n Phản ứng lại trước tên của mình
n Bắt

n Lặp

lại những từ ngữ và âm thanh đơn giản
n Phản ứng lại trước tiếng hát hoặc tiếng nhạc
n Gọi đúng từ “mẹ” hoặc “ba”
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Vietnamese

Kiểm Tra Thính Giác
Cho Con Của Quý Vị
Chương Trình Thính Giác Trẻ Sơ
Sinh của North Carolina

Chúng tôi quan tâm

Quý vị Có Biết?

Điều gì có thể làm con tôi không đạt
yêu cầu kiểm tra thính giác?

Khiếm thính là một vấn đề không thể nhìn
thấy được. Không ai biết được trẻ nào
được sanh ra mắc chứng khiếm thính cho
đến khi tiến hành khám kiểm tra trẻ.
Tại sao con của tôi nên được khám kiểm
tra chứng khiếm thính?
Khiếm thính cần phải được phát hiện càng sớm
càng tốt, để quý vị có thể có những biện pháp
khắc phục, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ phát
triển ngôn ngữ.
Kỹ năng nghe trong một vài tháng đầu đời
chuẩn bị cho trẻ học cách giao tiếp. Trước một
năm tuổi, bất kỳ đứa bé nào có thể nghe được
đều có thể học được ý nghĩa của từ ngữ.
Hầu hết trẻ nhỏ có thể nghe tốt khi mới sanh ra,
nhưng một vài trẻ không thể. Tất cả các bệnh
viện tại North Carolina đều kiểm tra thính giác
của từng trẻ trước khi xuất viện. Một điều quan
trọng cần chắc chắn rằng con của quý vị có
thính giác bình thường.

Kiểm tra thính giác trẻ sơ sinh là gì?
Con của quý vị sẽ được kiểm tra thính giác
trong khi đang nằm việc để kiểm tra xem có
mắc chứng khiếm thính không.

Có lẽ có nước ối chảy vào trong tai, hoặc con
của quý vị khóc hoặc quá hoạt động trong
khi kiểm tra để có kết quả chính xác. Hoặc
con của quý vị có thể mắc chứng khiếm
thính.

Kiểm tra thính giác được
tiến hành như thế nào?
Có một loại máy đặc biệt giúp phát hiện sự phản
ứng của con quý vị trước âm thanh. Việc kiểm tra
rất đơn giản và không đau. Kiểm tra thường mất
khoảng 10-15 phút nếu trẻ ngủ hoặc rất yên lặng.
Quý vị sẽ nhận được kết quả trước khi xuất viện.

Kết quả kiểm tra nghĩa là gì?
Đạt yêu cầu nghĩa là thính giác của trẻ bình
thường vào lúc này. Một vài trẻ có thể phát triển
chứng khiếm thính sau đó.
Giới thiệu đi khám tiếp nghĩa là con của quý vị
không đạt yêu cầu lần kiểm tra thính giác và cần
phải thực hiện kiểm tra khác. Nhiều trẻ có kết quả
“giới thiệu đi khám tiếp” vào lần kiểm tra thính
giác đầu tiên sẽ đạt yêu cầu trong những lần kiểm
tra sau này.

Nếu quý vị quan ngại về vấn đề thính
giác hoặc lời nói của con quý vị, hãy
hỏi nhân viên chăm sóc y tế về việc
kiểm tra thính giác.

Nếu con của tôi không đạt yêu cầu
lần kiểm tra thính giác đầu tiên, tôi
phải làm gì tiếp theo?
Điều quan trọng nhất mà quý vị có thể làm
là đưa trẻ trở lại để tiến hành kiểm tra thính
giác khác trong vòng hai tuần.

Khi phát hiện chứng khiếm thính sớm,
có nhiều cách mà phụ huynh và các
chuyên gia có thể phối hợp làm việc
với nhau để giúp trẻ.
Hãy chắc chắn rằng con của
quý vị đang nghe quý vị!

