ਇਨਫ਼ੇ ਂ ਟ ਹੀਰਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (INFANT HEARING PROGRAM)

ਬੇ ਬੀ ਦੀ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁ ਲਾਂ ਕਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਬੇ ਬੀ ਦੀ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ
ਕ ਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ?
1,000 ਵ ਿੱ ਚੋ ਂ 1 ਬੇ ਬੀ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁ ੰ ਦੀ

ਹੈ। ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੀਕ ਦੋ ਹੋ ਰ ਬੇ ਬੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁ ਣਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਕੁ ਝ ਸ਼ੋ ਰ ਸੁ ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਕੁ ਝ ਹੋ ਰ ਸ਼ੋ ਰ ਨਹੀਂ ਸੁ ਣ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਬੋ ਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਖਣ ਵ ਿੱ ਚ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂ ਦ ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵ ਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਚਣੌ ਤੀਆਂ ਪੈ ਦਾ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰ ਨਫ਼ੇ ਂ ਟ ਹੀਅਰਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ
ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਸੈ ਟਿੰ ਗ ਵ ਿੱ ਚ ਨਵਜੰ ਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁ ਣਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ :
• ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰ ਮਿਆਂ ਦੀ

ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਭ ਾਸ਼ਾਈ ਵ ਿਕਾਸ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਮਰਥਣ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ

ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
• ਅ ਜਿਹੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਜਿੰ ਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਵੇ ਦੀ

ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁ ਣਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁ ਕੰ ਮਲ ਮੁ ਲਾਂ ਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ;
 ਰੈ ਫ਼ਰ ਕਰਨਾ - ਵਧੇ ਰੇ ਵ ਿਸਤਰਤ ਟੈ ਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
 ਕੋ ਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ - ਸਕਰੀਨ ਮੁ ਕੰ ਮਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਵ ਿਸਤਰਤ

ਟੈ ਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਹੈ
 ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ - ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ

ਮੁ ਕੰ ਮਲ ਮੁ ਲਾਂ ਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁ ਲਾਂ ਕਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਬੇ ਬੀ ਨੂੰ ਕ ਿਵੇ ਂ ਤਿਆਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ
ਮੁ ਲਾਂ ਕਣ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੇ ਬੀ ਸੁੱ ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁ ਲਾਂ ਕਣ
ਦੌ ਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੇ ਬੀ ਸੁੱ ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪੁ ਆਇਂ ਟਮੈ ਂ ਟ ਲਈ
ਬੇ ਬੀ ਥੱ ਕਿਆ ਹੋ ਇਆ ਅਤੇ ਭੁੱ ਖਾ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਬੁੱ ਕ
ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਵਿੱ ਚ ਬਆਦ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਅੰ ਦਰ
ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਪਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਚਪਣ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਬੇ ਬੀ ਦੀ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ, ਬੋ ਲਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵ ਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚੰ ਤਾ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ
ਆਡੀਆਲੋ ਜਿਸਟ ਕੋ ਲੋ ਂ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉ

ਕ੍ਰਿ ਪਾ ਕਰਕੇ :
yy ਟੈ ਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇ ਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੋ ਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
yy ਪ ਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪੁ ਆਇਂ ਮੈ ਂ ਟ ਲਈ ਆਉਂ ਦ �ਿ ਆਂ ਕੁ ਝ ਘੰ ਟ�ੇ ਬੇ ਬੀ ਨੂੰ

ਜਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ
yy ਕ ਲਿਨੀਕ ਵ ਿਖੇ ਟੈ ਸਟ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇ ਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਲਾਉਣ

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕ ਿ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਬੇ ਬੀ ਦੀ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਘਾਟ
ਦਾ ਵਧੇ ਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

yy ਬੇ ਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂ ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ

ਅਜਿਹੇ ਬੇ ਬੀ, ਜਿੰ ਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਦੀ
ਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦਾਈ ਵੱ ਲੋ ਂ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ ਲਈ
ਲਏ ਗਏ ਖ਼ੂ ਨ ਦੇ ਨਮੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੇ ਠ ਦਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :

yy ਵੱ ਧ ਡਾਇਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ

yyਸ ਾਈਟੋ ਮੈ ਗਲਾਵਾਇਰਸ (Cytomegalovirus) ਦੀ ਲਾਗ-ਜਨਮ

ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ
ਕੰ ਮਬਲ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ:

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇ ਬੀ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਘਾਟ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ?
ਆਡੀਆਲੋ ਜਿਸਟ ਵ ਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵੇ ਗਾ:
yy ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇ ਬੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
yy ਸੁ ਣਨ ਵ ਿੱ ਚ ਟੈ ਕਨੌ ਲੋ ਜੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇ ਬੀ ਦੀ ਕਿਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
yy ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇ ਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ/ਟੈ ਕਨੋ ਲੋ ਜੀਆਂ

ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਸਮੇ ਂ ਬੇ ਬੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਆਦ ਵ ਿੱ ਚ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਹੈ
yy ਜ ਨੈ ਟਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਆਮ ਕਾਰਨ- ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਛੋ ਕੜ ਵ ਿੱ ਚ

ਸੁ ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋ ਂ ਇੱ ਕ ਚੁ ਣਨਾ ਪਵੇ :
 ਸ ਹਿਮਤੀ - ਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ

ਆਡੀਆਲ਼ੋ ਜੀ ਐਪੁ ਆੲਟਮੈ ਂ ਟ ਸਮੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਇ ਨਕਾਰ - ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇ ਬੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਸੁ ਣਨ-

ਸ਼ਕਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁ ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱ ਭ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਬੋ ਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵ ਿਕਾਸ ਹੋ ਣ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇ ਰ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕ ੍ਰਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਉ:

ontario.ca/infanthearing

