Farsi vertaling uit het Nederlands van: brief verwijzing na gehoortest

آزمایش شنوایی فرزند شما
در آزمایش شنوایی موفق عمل نکرد
 ...حال چه باید کرد؟
یک تست شنوایی روی کودک شما انجام شد.
این تست شنوایی نشان داد که یک یا هر دو گوش وی دارای نقص شنوایی می باشد.
بدیهی است که این مسئله ناراحت کننده است چون انتظار نداشته اید فرزندتان در این
آزمایش خوب عمل نکند .به همین خاطر مایلیم اطالعات بیشتری در مورد آنچه می
توانید انتظار داشته باشید به شما ارائه نماییم.

آزمایش شنوایی چگونه انجام داده می شود

فرزندم به صدا واکنش نشان می دهد :آیا هنوز الزم است که آزمایش بیشتر انجام
داده شود؟
بلی ،الزم است آزمایش بیشتر انجام داده شود .نوزادان دارای نقص شنوایی می توانند
به صدا و لرزشها در فرکانسها یا ولومهای مختلف واکنش نشان داده؛ واکنش به صدا
به معنی عدم وجود ناشنوایی نمی باشد.
اگر فرزند شما ناشنوایی داشته باشد ،بهتر است که آن را در اسرع وقت کشف کنید.

آزمایش شنوایی ناموفق نشانه عدم شنوایی احتمالی می باشد.
برای اطمینان از این مسئله ،یک آزمایش کنترلی دوم در صورتی که آزمایش اول

ارجاع:

منفی باشد انجام داده می شود .آزمایش کنترل تکرار آزمایش شنوایی اول می باشد.
یک کودک از میان دو کودک

مرکز مراجعه:

در خالل آزمایش کنترل نتیجه شنوایی عادی خواهد داشت .این مسئله خیلی غیر عادی
نیست چون کاهش موقتی شنوایی می تواند نتیجه منفی در تست اول داشته باشد( .سرما
خوردگی و غیره).
اگر نتیجه آزمایش دوم منفی باشد ،فرزند شما برای انجام آزمایش بیشتر معرفی
خواهد شد.
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نشانی:

معرفی پس از آزمایش کنترل
پس از مشاوره با شما ،پرستار نطقه قرار مالقاتی را در یک مرکز مرجع برای
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تشخیص مشکالت شنوایی فرزند خردسال شما تعیین خواهد کرد .آزمایش بیشتر در
اسرع وقت در آنجا ظرف یک دوره  2هفته ای انجام داده خواهد شد .آنها کودک شما
را از نظر مشکل شنوایی معاینه می کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد ،شدت آن
را مشخص می کنند.
به عنوان والدین ،ممکن است سؤاالت دشوار و اضطراب انگیزی در این دوران
داشته باشید .سؤاالتی که فکر می کنید مهم هستند را بپرسید و خود را از موضوع

قرار

مالقات:
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مطلع کنید .پرستار ( Kind en Geiznکودک و خانواده) در مورد امکانات شما را
مطلع نموده و به شما کمک می کند تا بهترین راه حل را برای مشکل خود پیدا کنید.

می توانید اطالعات بیشتر و بروشور "آزمایش شنوایی انجام شد  ...بهترین کاری که
می شود انجام داد چیست؟" را در وبسایت  www.kindengezinپیدا کنید.
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