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ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਕਸੇ ਉਮਰ ਕਿੱਚ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਚਲੰਤ ਹਿਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੋ, ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਸਥਾਕਨਕ 

ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਿਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।

ਪਤਾ:

ਔਡੀਓਲੋਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਔਡੀਓਲੋਜੀ ਸੇਿਾ:

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:

ਸੰਪਰਕ ਕਿਅਕਤੀ:

ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ 
ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਕਚਤ 
ਕਰੋ।

ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ 
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਚਰ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਮਾਂ ਤਕਹ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਹਰ ਕਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ 
ਉਪਰ ਕਲਖੇ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਔਡੀਓਲੋਜੀ ਸੇਿਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣਗੇ।

ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਚਾਨਕ ਖੜਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਉਛਲਦਾ ਹੈ

ਕਦਲਚਸਪ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਿੱਲ ਕਸਰ ਮੋੜਦਾ ਜਾਂ ਿੇਖਦਾ ਹੈ

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਜਿੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ

ਆਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ

ਬੋਲਣ ਿਰਗੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦੱਤੀਆਂ ਹਨ

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਪੁੱ ਕਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਿੱਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਖਡਾਉਕਣਆਂ ਿੱਲ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਾਧਾਰਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਜਿੇਂ ‘ਬੈਠ ਜਾਓ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੋ ਤੋਂ ਕਤੰਨ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕਜਿੇਂ ‘ਗੇਂਦ’, ‘ਕੁੱ ਤਾ’, ‘ਕਾਰ’ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਕਜਿੇਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਅਤੇ ‘ਅਲਕਿਦਾ’ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

ਬੋਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ

ਹੌਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਿੱਲ ਕਸਰ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲ ਕਗਆ ਹੈ 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਔਡੀਓਲੋਜੀ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਹ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ
(ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ 
ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ)

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 
ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ

3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ

6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ

12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ

ਤਹੁਾਨੂ ੰਇਹ ਕਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸੁਣ ਕਰਹਾ ਹਾਂ?

Healthy Hearing 
Program

ਹੈਲਥੀ ਹੀਅਕਰੰਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

Your Baby’s Follow-Up 
Hearing Test

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਲੀ ਜਾਂਚ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਕਿਆਕਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੁਝ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਜਨਮ ਕਦਨ ਤੱਕ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
6 ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ੇਕੁਝ ਪਛਾਣੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ 
ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣੀ ਕਕਉਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ 
ਦੇ ਕਿਕਾਸ ਨੰੂ ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ:

• ਬੋਲੇਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਕਧਤ ਲੱਛਣ
• ਕਸਰ/ਕਚਹਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਕਜਿੇਂ ਤਾਲੂ ਕਿੱਚ ਦਰਾੜ

ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਜਨਮ ਕਦਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ:

• ਪੱਕੇ ਬੋਲੇਪਨ ਦਾ ਪਕਰਿਾਰਕ ਇਕਤਹਾਸ: ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਕਪਆਂ ਜਾਂ 
ਭੈਣ ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਪਨ

• ਗਰਭ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਛੂਤ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣਾ
• ਜਨਮ ਤੋਂ 5 ਕਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਕਹਯੋਗ
• ਗੰਭੀਰ ਪੀਲੀਆ

ਭਾਂਿੇਂ ਕਕ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਿਾਲੇ ਕਸਰਫ ਥੋੜ੍ੀ ਕਗਣਤੀ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਕਿੱਚ 
ਬੋਲੇਪਨ ਦਾ ਕਿਕਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਫਰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ੇ ਿੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਕਜਸ ਕੋਲ ਕਿਸਥਾਰ ਿਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ 
ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਬੋਲੇਪਨ ਿਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇ 
ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਬੋਲੇਪਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਿ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਿਾਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਿੱਖਰੇ ਕਹੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੀ ਕਿਆਕਖਆ ਕਰਨਗੇ।

ਜਾਂਚਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 
ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਚ ਬੋਲੇਪਨ ਦਾ ਕਿਕਾਸ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਔਡੀਓਲੋਜੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਂਿੇਂ ਕਕ ਉਹ ਬੱਚੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਔਡੀਓਲੋਜੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਪਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਿੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇਪਨ ਕਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੰਨ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ (ਈ 
ਐਨ ਟੀ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਬੋਲਾਪਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ:

• ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਿਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ (ਚਾਈਲਡਹੁੱ ਡ ਹੀਅਕਰੰਗ 
ਕਲੀਕਨਕ)

• ਕੰਨ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਮਾਹਰ (ਈਅਰ ਨੋਜ਼ ਐਡਂ ਥਰੋਟ 
ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ)

• ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ
• ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਹੀਅਕਰੰਗ (ਸੁਣਨ ਿਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਲਈ)
• ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਹੀਅਕਰੰਗ ਲੌਸ ਫੈਕਮਲੀ ਸੁਪੋਰਟ ਸਰਕਿਸ (ਕਕਊ ਐਚ 

ਐਲ ਐਫ਼ ਐਸ ਐਸ)
• ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਜਿੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਕਕਊ ਐਚ ਐਲ ਐਫ਼ ਐਸ ਐਸ ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 
ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ 
ਹੈ?

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ? ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਕਕੰਨ੍ਾਂ ਖਰਚ ਹੋਿੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੋਲਾਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਕਦੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਅਜੇ ਿੀ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਜ਼ਕੁ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕਚੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਡੀਓਲੋਕਜਸਟ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਤੀਕਜਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੋਲੇਪਨ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਪਕੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਲਣ 
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਕਾਸ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਕਿੱਖ 
ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ, ਸਮਾਕਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਕਮਕ ਭਲਾਈ ਲਈ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।


