
در چند هفته اول حیات، یک سری معاینات بهداشتی برای نوزاد شما 
پیشنهاد خواهد شد. یکی از این معاینات برای یافتن ضعف شنوایی است.

ازمایش شنوایی در اولین فرصت ممکن بعد از تولد پیشنهاد می شود 
ومی تواند در بیمارستان، قبل یا بعد از ترخیص انجام شود یا در جایی در 

جامعه محلی.

والدین می توانند از دادن اجازه برای آزمایش شنوایی نوزادشان خودداری کنند. 
این در سابقه بهداشت شخصی نوزاد شما )کتابچه آبی( ثبت خواهد شد. 
همچنین، از شما خواسته خواهد شد که فرمی را در تایید اینکه پیشنهاد 

آزمایش را رد کردید،امضا کنید.

اگر شما انتخاب کنید که نوزادتان آزمایش نشود، هنوز باید در باره آزمایش و 
اهمیت آن اطالعات داشته باشید.

آزمایش شنوایی چرا پیشنهاد می شود؟ 
تقریباً یک یا دو نوزاد از هر 1000 نوزادی که متولد می شود ضعف شنوایی 

قابل توجهی خواهد داشت.

مهم است که هر چه زود تر بفهمید که شنوایی نوزادتان چقدر است تا 
شما و نوزادتان بتوانید راهنمایی و کمک صحیح را دریافت کنید.

تا کودکان اولین کلمه شان را به زبان بیاورند، تقریباً یکسال به طرز صحبت 
کردن ما گوش کرده اند.

اگر نوزادی در طول این مدت خوب نشنود، ممکن است روی گفتار و پیشرفت 
زبان او اثر بگذارد.

اگر اطالعات بیشتری می خواهید یا اگر تصمیمتان را عوض کردید و 
خواستید نوزادتان آزمایش شود، هر چه زود تر با هماهنگ کننده SWISH در 

محل خود تماس بگیرید.

به تدریج که نوزادم بزرگ تر می شود چه کار 
باید بکنم؟ 

مهم است که  شنوایی ممکن است همیشه در طول زمان یکنواخت نماند. 

پیشرفت گفتار و زبان و همچنین واکنشهای او را نسبت به صدا تحت نظر بگیرید.

شما می توانید برای تحت نظر گرفتن پیشرفت فرزندتان به سیاهه موجود در 

یا سیاهه پشت این صفحه رجوع کنید. )کتابچه آبی(  سابقه بهداشت شخصی 

اگر در آینده نسبت به شنوایی فرزندتان یا پیشرفت گفتار و زبان او نگرانی 

از دکتر  ترتیبی بدهید که شنوایی کودکتان آزمایش شود.  لطفاً  داشتید، 

خانوادگی خود بخواهید که شما را به یک سرویس مناسب برای آزمایش شنوایی 

کودکتان ارجاع کند.

در هر سنی می شود شنوایی را آزمایش کرد.

من انتخاب کردم که شنوایی 
نوزادم آزمایش نشود. چه 

چیزهایی را باید بدانم؟
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برای آگاهی بیشتر با مراجع زیر تماس بگیرید 

 اداره بهداشت نیو سات ویلز
(02) 9391 9900 (02) 9391 9000  (TTY) تلفن�

hearing@doh.health.nsw.gov.au ایمیل

 آزمایش نوزادان در سراسر ایالت
 )SWISH( شنوایی –

تلفن اضطراری: 175 551 1800

 وب سایت: 

www.health.nsw.gov.au/initiatives/swish

طرف تماس محلی / جزئیات قرار مالقات

 Australia Health Direct برای راهنمایی در در مورد بهداشت با 
)بهداشت مستقیم استرالیا( شماره 222 022 1800 تماس بگیرید.

Statewide Infant Screening  
– Hearing (SWISH) Program

I chose not to have my baby’s hearing screened.  
What do I need to know?Farsi

Liwanagj
Typewritten Text
           Farsi[DOH-8845]



به صداهای بلند واکنش نشان میدهدتولد تا 3 ماه

با صداهای آشنا آرام میشود

صداهای مالیمی را تولید می کند

نسبت به گفتار با نگاه کردن به صورت گوینده واکنش نشان می دهد

چشم یا سرش را به طرف صداها بر می گرداند3-6 ماه

شروع می کند به ساختن صداهایی شبیه به گفتار

می خندد و برای نشان دادن احساسش صدا می کند

کلمات نامفهوم، »دادا« »ماما«  »بابا«6-9 ماه

برای جلب توجه داد می زند / صدا در می آورد

اغلب به »نه« و نام خودش واکنش نشان می دهد

به آواز خواندن و موسیقی واکنش نشان می دهد

صداهای گفتار دیگران را تقلید می کند9-12 ماه

کلمات ساده را می فهمد، مثالً »توپ«، »سگ«، »بابا« 

سرش را به طرف صداهای مالیم می گرداند

اولین کلمات را می گوید

به نظر می رسد که هر هفته تعدادی کلمات جدید را می فهمد12-18 ماه

از دستورالعملهای ساده پیروی می کند، مثالً »توپ را بیاور«

وقتی از او سوال می شود به افراد، اعضای بدن یا اسباب بازی ها اشاره می کند

مرتباً کلمات جدیدی را یاد می گیرد که بگوید، اگر چه ممکن است واضح نباشد

بین 100 تا 200 کلمه دارد که مرتباً از آن استفاده می کند18-24 ماه

به داستانها یا ترانه های ساده گوش می کند

دو یا چند کلمه را در عبارات کوتاه با هم ترکیب می کند، مثالً »آب میوه بیشتر«

مالحظات:

سیاهه شنوایی
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