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که ستايس ماشوم دملړي دوو آوریدلو معایني څخه روښانه نتیجه وانخيل، دوي به 

تشخیيص ارزویني ته اړوي.

کیداي يش دلته به یوشمیردلیلونه ده دپاره شتون ولري.

کیداي يش به دا وي:

•  ستايس دماشوم په غوږکې دپیدایښت نه مخکې اوبلنه موادیا بندوالې شتون لرل

• ستايس ماشوم به څه درجي پوري دآوریدلوتوان نلري

داډیره مهمه ده چې ممکن حده پوري زرترزره وموندل يش چې څنګه ستايس 

ماشوم آوري ترڅوتايس اوستايس ماشوم په درسته توګه مشوره اومرسته واخستالي 

يش.

که تايس هغي روغتون ته چې معريف شوي یاست 100 کیلومرته لرې اوسیږي، هغه 

کس چې تايس ته دغه پاڼه درکړي هغي نه د SWIS-H سفرخرچه مرستي پروګرام 

دپاره مالومات وغواړئ.

په تشخیيص ارزوینه کې به څه ويش؟
یوشمیرمعایني د جزئیاتورسه مالومات دپاره چې ستايس ماشوم څنګه آوري به 

تررسه يش.

یودآوریدلوساینس پوه، کوم چې دآوریدلو دمعایني ماهر دي، دغه آزموینه به تر 

رسه کړي. دغه آزموینه وړیا تررسه کیږي.

دغي آزمویني نه به یوهم ستايس ماشوم ژوبل نکړي.

زه خپل ماشوم څنګه دغي آزمویني ته آماده کويل 

شم؟
دا به ډیره ښه وي چې ستاسی ماشوم دآزمویني په وخت کې اوده وي. په دي 

مقصد، دابه ښه وي چې لږزره وخت نه مخکې راشئ ترڅوخپل ماشوم ته شده 

ورکړي اوآرامه يي اوده کړئ.

که نورماشومان لرئ، لطفأ په کورکې دیوبل کس تنظیمولو بندوبست وکړي چې 

هغوي وسايت، ترڅوتايس وکويل شئ دآزمویني ترآخره خپل ماشوم رسه پاتې شئ. 

چارچاپیربایدآرام وي.

په تشخیيص ارزوینه کې یوشمیر آزمویني ګډون لري، سهار یا ماسپښین ورته وقف 

کړه دا په دي پوري اړه لري چې ستايس اپوینټمنټ په کوم وخت جوړیږي. 

مونږپه داهم خوښ یو چې یو کس مرستې دپاره ځان رسه راوړئ.

ولې زما ماشوم تشخیص دپاره 

ارزویني ته اړدي؟

دغه تشخیيص ارزوینه څرنګه تررسه کیږي؟
 Auditory Brainstem Response (ABR) يدغه تشخیيص ارززوینه د

آزمویني په نامه یادیږي. موندونکي آله لکه هغي معایني په شان دماشوم 

په رسکې به ځاي يش. دهیډفون دالري نه صدا به ماشوم ته فعاله يش. 

ستايس د ماشوم ځوابونه به ثبت يش. دغي ځوابونه به ستايس دماشوم چې 

ضعیفه آوازکولې يش آوري وښئ. 

وروسته دارزویني نه به څه ويش؟
دآوازآوریدونکي ماهر به تايس دنتیجي نه خربکړي اومعموأل په عین ورځ، 

تايس ته به ووایي چې نتیجي څه مانا ورکوي.

 NSW که وموندل شوچې ستايس ماشوم آوریدل دالسه ورکړئ، تايس به په

کې د یود دریو NSW  کوچنیانوروغتون کې د متخصص خدمتونوته معريف 

شئ. دغي خدمتونوته به راپورولیږل يش. د دغي کاپي به هم تايس، ستايس 

کورنۍ ډاکټر، ستايس دماشوم دکوچنیانو ډاکټرته رسه دستايس رضایت خط 

ولیږل يش. د آوریدلوماهراو ستايس دټولنیزی هوسایني کارمند به تايس رسه 

مرسته وکړي چې کوم مرستي ته تايس او ستايس ماشوم اړوي دغي خدمتونه 

ترالسه کړئ.  

که وموندل شوچې ستايس ماشوم نارمل آوریديل يش مګر په وروسته وخت 

کې د خپل ماشوم دآوریدلو، خربې کولویا دژبې ودي په باره کې اندیښنه 

پیداکړه، لطفأ دخپل ماشوم ددوباره دآوریدلو آزمویني دپاره بندوبست 

وکړئ.

خپيل کورنۍ ډاکټررسه خربې کول دپیل  ښه ځای دي.

آوریدل کیداي يش هرعمرکې آزموینه يش.
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ییزاړیکه/وخت جوړولوجزئیات سیمه 

زیاتومالوماتوترالسه کولودپاره لطفأ الندې ویب پاڼې 
څخه کتنه وکړئ:
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