ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਚਾਨਕ ਖੜਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਉਛਲਦਾ ਹੈ

3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ

ਦਿਲਚਸਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱ ਲ ਸਿਰ ਮੋੜਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ
ਬੋਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ

6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ

ਂ ਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ ਹੈਲਥੀ ਹੀਅਰਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕੁਈਜ਼

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ

ਂ ਲੈਂ ਡ
ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕੁਈਜ਼

ਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ

Reviewed 2018

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ,
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪੁੱ ਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਗਾਂ ਜਾਂ
ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਾਧਾਰਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਬੈਠ ਜਾਓ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰ ਨ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ‘ਗੇਂਦ’, ‘ਕੁੱ ਤਾ’, ‘ਕਾਰ’ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
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12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ

Language: Punjabi

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ

ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਅਤੇ ‘ਅਲਵਿਦਾ’ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ
ਹੌਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱ ਲ ਸਿਰ ਕਰਨਾ

ੇ ਰ
ਜਕ

ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ
?
ਾਂ ਤਹ
ੁ ਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ

ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ...

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਵਾਸਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਹੈ। ਹਰੇਕ 1000 ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੱਗਭੱ ਗ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ
ਬੋਲਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਬੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖ
ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ

ਛਾਣਬੀਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ?

ਹੈਲਥੀ ਹੀਅਰਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ
ਂ ਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ
ਦੇ ਯੋਗ ਕੁਈਜ਼
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਕੰ ਨ ਵਾਸਤੇ, ਛਾਣਬੀਣ ‘ਪਾਸ’ ਜਾਂ ‘ਅੱ ਗੇ
ਭੇਜਣ’ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਛਾਣਬੀਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ
ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ
ਬੋਲੇਪਨ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਣਬੀਣ ਜਨਮ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰ ਨ੍ਹੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛਾਣਬੀਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ
ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਣਬੀਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਰਸ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਸੁੱ ਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਮ ਗੱ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ
ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕੰ ਨਾਂ
ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹਰੇਕ ਕੰ ਨ ਉਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਕੋਮਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਕੰ ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰ ਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੈਨੰ ੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛਾਣਬੀਣ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ
ਨਿਸ਼ਚਿੰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ।

‘ਪਾਸ’ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਦੋਵਾਂ ਕੰ ਨਾਂ ਦਾ ‘ਪਾਸ’ ਨਤੀਜਾ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾਪਨ ਹੈ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਅਸਰ
ਪਾਵੇਗਾ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛਾਣਬੀਣ ਨੂੰ ਪਾਸ
ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਪਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣੂ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਡੀਓਲੋ ਜਿਸਟ ਨਾਲ
ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ
ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ
ਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱ ਚੇ ਬੋਲੇਪਨ ਵੱ ਲ ਵਿਕਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਂ
ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ
ਹਨ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਰੀਕ
ਸਮਾਂ
ਜਗ੍ਹਾ
ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ?
ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਿੱ ਚ ‘ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣ’
ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੀ।
ਛਾਣਬੀਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱ ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਨ ਵਿੱ ਚ
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱ ਕਾ
ਬੋਲਾਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰ ਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ‘ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣ’ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੋਵਾਂ ਕੰ ਨਾਂ
ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ‘ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣ’ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਔਡੀਓਲੋ ਜਿਸਟ
ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ
ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ
ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਿਤਾਬਚਾ ਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ
ਹਾਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਛਾਣਬੀਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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