
ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੀ ਘਾਟ ਲਈ ਅਸੀ ਂ
ਸਕਰੀਨ ਕ ਕਊ ਂਕਰਦੇ ਹਾਂ? 
1,000 ਵ ਿੱਚਂੋ 1 ਬੇਬ ੀ ਨੰੂ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੰੁਦ ੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ 
ਉਮਰ ਤ ੀਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੇਬ ੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਘਾਟ ਹੰੁਦ ੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁਝ 
ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹ ੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਵ ਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਸੱਖਣ ਵ ਿੱਚ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂਦ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਵ ਿਿਹਾਵ ਰਕ ਤੇ ਭਾਿਾਤਵ ਮਕ ਚਣੌਤ ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਫ਼ਂੇਟ ਹ ੀਅਵ ਰੰਗ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਵ ਰਕ ਸੈਵ ਟੰਗ 
ਵ ਿੱਚ ਨਿਜੰਵ ਮਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੰਗ ਮੁਹੱਈਆ  
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

 y  ਨਿਜੰਵ ਮਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਦੀਿ ੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

 y  ਭਾਸ਼ਾਈ ਵ ਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵ ਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ

 y  ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਿਧਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਲੇ ਬੱਵ ਚਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 
ਤੇ ਵ ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹੀਕ ਰੰਗ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਤ ੀਜੇ
 � ਪਾਸ - ਬੇਬ ੀ ਨੰੂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤਂੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ

 � ਪਾਸ ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ - ਬੇਬ ੀ ਨੰੂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤਂੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਨ-
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਬੇਬ ੀ 15 ਤਂੋ 18 
ਮਹੀਵ ਨਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਫ਼ਂੇਟ ਹ ੀਵ ਰੰਗ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੇ 
ਆਡੀਆਲੋਵ ਜਸਟ ਨਾਲ ਪੈਰਿਾਈ ਲਈ ਸਮਾ ਬੱੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

 � ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨਾ - ਿਧੇਰੇ ਟੈਸਵ ਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਹੋਰ ਹ ੀਵ ਰੰਗ ਸਕਰੀਨ ਬੱੁਕ ਕਰੋ

 � ਕੋਈ ਨਤ ੀਜੇ ਨਹ ੀ ਂ- ਸਕਰੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹ ੀਂ,  
ਅਤੇ ਿੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਿਧੇਰੇ ਟੈਸਵ ਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਤਆਰੀ ਕਰਨੀ:

 y  ਟੈਸਟ ਿਾਲੇ ਵ ਦਨ ਬੇਬ ੀ ਦੇ ਵ ਸਰ ‘ਤੇ ਲੋਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

 y  ਐਪੁਆਇਂਟਮਂੈਟ ਤਂੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਵ ਹਲਾਂ ਬੇਬ ੀ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਵ ਪਲਾਉ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬ ੀ ਦ ੀ ਹ ੀਕ ਰੰਗ ਦਾ 
ਸਕਰੀਨ ਕਰਨਾ

ਇਨਫਂੇ਼ਟ ਹ ੀਕ ਰੰਗ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (INFANT HEARING PROGRAM)

ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ 
ਦਾ ਸਕਰੀਨ 
ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਮਾਂ ਬੱੁਕ ਕਰੋ}



 y  ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੱੁਵ ਤਆਂ ਜਾਂ ਅਰਾਮ ਕਰਵ ਦਆਂ ਕਾਰ 
ਸੀਟ ਵ ਿੱਚ ਵ ਲਆਉ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ 

ਭੱੁਲੋ:

 y ਬੇਬ ੀ ਦਾਆਂਟੇਰ ੀਓ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇ)

 y ਬੇਬ ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਤਾਂ:

 y ਿੱਧ ਡਾਇਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ

ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬ ੀ ਅਗਲੇ ਹ ੀਕ ਰੰਗ ਸਕਰੀਨ 
ਕ ਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹ ੀ ਂਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਕ ੀ ਹੋਿੇਗਾ?
 ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬ ੀ ਨੰੂ ਇਨਫ਼ਂੇਟ ਹ ੀਵ ਰੰਗ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਡੀਆਲੋਵ ਜਸਟ 
ਕੋਲ ਭੇਵ ਜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਵ ਜਸ ਪਾਸ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ  ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਲਈ ਵ ਸਖਲਾਈ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕ ਕ ਕ ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬ ੀ 
ਦ ੀ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ  ਕ ਿੱਚ ਘਾਟ ਦਾ ਿਧੇਰੇ 
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
ਅਵ ਜਹੇ ਬੇਬ ੀ ਵ ਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ  ਦ ੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਦ ੀ 
ਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵ ਜਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦਾਈ ਿੱਲਂੋ ਸਕਰੀਨ ਨੰਗ 
ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਵ ਨਆਂ ਦੀ ਹੇਠ ਦਰਜ ਿਾਸਤੇ ਸਕਰੀਨ ਨੰਗ 
ਕੀਤ ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 y  ਸਾਈਟੋਮੈਗਲਾਿਾਇਰਸ (Cytomegalovirus) ਦੀ ਲਾਗ-
ਜਨਮ ਸਮਂੇ ਬੇਬ ੀ ਅਵ ਜਹੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹ ੀਂ ਕਰਦਾ ਵ ਕ 
ਬਆਦ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

 y  ਜਨੈਵ ਟਕ ਖ਼ਤਵ ਰਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ- ਪਵ ਰਿਾਵ ਰਕ ਪਛੋਕੜ 
ਵ ਿੱਚ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ  ਦ ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵ ਜਹੀ ਘਾਟ ਨਹ ੀਂ ਵ ਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਵ ਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਪਿੇ:

 �  ਸਕ ਹਮਤੀ - ਜੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਨਤ ੀਵ ਜਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 �  ਇਨਕਾਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬ ੀ ਦ ੀ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸਕਰੀਨ ਨਹ ੀਂ ਕ ੀਤ ੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਰਤ ਹ ੀ ਨਹ ੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ 
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵ ਿਕਾਸ ਹੋਣ ਵ ਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਆਦ ਦੇ ਜ ੀਿਨ  
ਕ ਿੱਚ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਕ ਿੱਚ ਘਾਟ ਿਾਪਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵ ਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵ ਚੰਤਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਬੇਬ ੀ ਦਾ ਆਡੀਆਲੋਵ ਜਸਟ ਿੱਲਂੋ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲਈ ਵ ਕ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ’ਤੇ ਜਾਉ:
ontario.ca/infanthearing




