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यदि तपाईंको बच्ाको पहिलो िईु परिक्षणमा सपष्ट परिणाम प्ाप्त भएन 
भने, हतनीिरूको एक हनिान मूलयाांकनको आवशयकता हुनेछ।

यसको लाहि तयिाँ हबहभन्न कािणिरु हुन सकछ।

यो पहन हुन सकछ दक:

•  तयिाँ तिल पिार्थ हरयो वा जनम पहछ आफनो बच्ाको कान बनि भएको 
पहन हुन सकिछ

•  तपाईको आफनो बच्ाको केहि िि समम सुनवाई िाहन भएको पहन हुन 
सकछ

यो यरा हिघ्र तपाईं ि तपाईंको बच्ाको लाहि सिी सललाि ि सियोि 
प्ाप्त िन्थ सकछन् भनेि आफनो बच्ाले कहतिको सुनछ िाम्ो सांि पतिा लिाउन 
मित्वपूण्थ हुनछ।

यदि तपाईं उललेख िरिएको बाट असपताल १०० दक.मी. भनिा टाढा बस्ु 
हुनछ भने, तपाईंले यस पुहसतका दिनु भएको व्यहति सांि SWIS-H को 
यात्ा सिायता योजना बािे जानकािी को लाहि सोध्ुिोला।

निदाि मूल्ाांकिमा के हुिेछ?
तपाईको आफनो बच्ाले कहतिको सुनछ भन्ने बािेमा हवसततृत जानकािी दिने 
हबहभन्न पिीक्षणिरु िरिनेछ।

ओहियोलजसट, जो सुन्ने पिीक्षणको एक हविेषज्ञ िो उिाँले परिक्षण पूिा 
िनु्थहुनेछ। यो मूलयाांकन हन: िुलक िो।

हय कुनै पहन पिीक्षणिरुले तपाईको आफनो बच्ािरुलाई चोट हुनेछैन।

मैले मेरो शििुको मूल्ाांकि को लानि कसरी 
त्ारी ििने?
यदि तपाईंको बच्ाको पिीक्षणको समयमा सुतेमा सबै भनिा िाम्ो हुनेछ। 
यसै कािणले ििा्थ, तपाईले सुरुमै हििुलाई बेलैमा खुवाएि ि आफनो 
बच्ालाई समएमै सुताउनाले सियोि पुग्ेछ।

यदि तपाईंको अनय छोिाछोिी छन् भने, तपाईंको घिमा  कसैले िनेने 
व्यवसरा िनु्थिोला, तसर्थ मुलयाांकन भि आफनो बच्ा सांिै िहिििन 
सकु्हुनेछ। मुलयाांकनको  वाताविण िानत हुनुपछ्थ।

नैिाहनक मूलयाांकन पिीक्षणमा हबहभन्न परिक्षणिरु समावेि हुने हुनाले, 
आफनो परिक्षणको समय हबिान वा दिउँसो छुट्ाइएको बेला अरु केहि 
पहन निाख्ुिोला। तपाईंले आफुलाई समर्थन िनने व्यहति पहन लयाउन 
सकु्हुनेछ।

मेरो बच्ालाई ककि िैदानिक 
पररक्षणको आवश्क छ?

सवास्थय सेवा पिामि्थको लाहि healthdirect Australia मा 
समपक्थ  िनु्थिोला। 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

थप जािकारीको लानि कृप्ा तलको  

वेभसाईटमा हेिुनुहोलाः

http://www.health.nsw.gov.au/kids-families
 

सराहनय समपक्थ / भेटने हवविणिरु

निदाि मुल्ाांकि कसरी िररनछ?
यो हनिान मूलयाङकनलाई श्रवण महसतशक प्हतदरिया (ABR) 
पिीक्षण भहननछ। हय परिक्षण ििा्थ प्योि िरिने उपकिणिरु हििुको 
टाउको मा िाहखनेछ। आफनो बच्ालाई ििेफोनको माधयमबाट धवहन 
बजाइनछ। आवाज प्ती तपाईंको बच्ाको प्हतदरियािरू िेकि्थ हुनेछन्। 
यी प्हतदरियािरुमा तपाईको आफनो बच्ाले सुन्न सके् मधुिो आवाज 
सुनाईनछ।

मूल्ाांकि पछछ के हुिेछ?
यस श्रव्य हवज्ञ(अहियोलोहजष्ट)ले सामानयतया तयिी दिन परिणाम को 
सूहचत ि परिणामको मतलब के िो व्याखया िन्थ सक्षम हुनेछ।

यदि तपाईको आफनो बच्ाको सुनवाईमा िाहन भएको पाइनछ भने, 
तपाईंको हििुलाई NSW का तीन  NSW छोिाछोिीको असपताल 
मधये कुनै एकमा हविेषज्ञ सेवा उललेख िरिनेछ। रिपोट्थ यी सेवािरूमा 
पठाइने। एक प्हतहलहप तपाईलाई, तपाईं आफनो सरानीय हचदकतसक ि 
आफनो सिमहत भएको आफनो बच्ाको हचदकतसक किाँ पहन पठाइनेछ। 
यस श्रव्य हवज्ञ (अहियोलोहजष्ट) ि सामाहजक काय्थकता्थिरुले हय सेवािरु 
िाहसल िन्थ सियोि िननेछ ि तपाईं ि तपाईंको बच्ालाई आवशयक टेवा 
प्ाप्त िन्थ पहन सिायता िननेछ।

यदि तपाईको आफनो बच्ा सामानय सुनुवाईका भएको फेला पययो ति 
एक चिण पहछ तपाईको आफनो बच्ाको श्रवण, बोली वा भाषा हवकास 
प्ती हचहनतत हुनु भएको छ भने, कतृ पया तपाईको आफनो बच्ाको 
सुनुवाई परिक्षण फेरि िनने व्यवसरा िनु्थिोस्।

तपाईको आफनो परिवािको िाकटि सांि कुिा सुरु िनने एउटा िाम्ो ठाँउ 
िो। सुनवाई परिक्षण कुनै पहन उमेिमा पिीक्षण िन्थ सदकनछ।
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