
तपाईंको ब चाको प्रथम सुनाइ 
ि क्रिनङ  

तपाईंको ब चाको सुनाइ ि क्रिनङ(जाचँ) को पिरणामह   

_______________________ 
तपाईंको ब चाको नाम  

______________________________________ 

िमित र समय  

______________________________________ 

ज म भएको थान  जाच गन को नाम  

पिरणामह    

दायाँकान   
 

बायाँ कान  

  

यिद तपाईंको ब चालाई फलोअप सुनाइ ि क्रिनङको लािग िरफर 
गिरएको छ भने, उसलाई वा उ न लाई सकेस म चाँडो ि क्रन 

गिरएको छ भनी िन चय गनुर्होस।्  

तपाईंको ब चाले 
सु न सक्छ? ज म देिख 3 मिहनाको उमेर स म  

 आकि मक, ठूलो विन हुँदा िझ काउँछ वा उफ्र छ 

 उसँग बो दा शा त हु छ वा हाँ छ  

 “उ” र “आ” ज ता आवाजह  बनाउँछ  
 

4 देिख 6 मिहनाको उमेरस म  

 आखँाले आवाजह  खो दछ  

 धेरै आवाजह , िच कारह , तथा मु कानह  प्रयोग गदर्छ  

 उ तेिजत हुँदा वा िरसाउँदा िविभ न आवाजह  बनाउँछ  
 

7 मिहना देिख 1 वषर्को उमेरस म  

 ठूलो आवाज तफर्  टाउको घुमाउँछ  

 “हु न-हु न” वा “बाइ-बाइ” बु दछ  

 ब बडाउँछ, उदाहरणको लािग - “बाबा,” “मामा,”  “गागा”  

 तपाईंले बनाउने सरल श दह  र विनह  दोहोर् याउँछ  

 ठीक पमा “मामा” वा “दादा” प्रयोग गदर्छ  

 गीत गाउने वा संगीतमा प्रितिक्रया गदर्छ  

 उ तीणर्   स दभर्  

यिद मेरो ब चालाई िवशेष याहार  
आव यक परेमा कसले म त गनर् सक्छ?  

Nebraska मा  Early Development Network।  

उनीह लाई उनीह को टोल-िन:शु क न बर 1-888-806-6287 मा स पकर्  गनुर्होस ् 

 

 

 

 

 

मैले थप जानकारी कहाँ प्रा त गनर् सक्छु?  

www.babyhearing.org 

 उ तीणर्   स दभर्  

यिद तपाईंसँग आ नो ब चाको सुनाइ वा यी माइल टोनह  
बारे प्र नह  छन ्भने, आ नो ब चाको याहार पेशवेरसँग 

कुरा गनुर्होस।्  

बोली, भाषा र सुनाइको लािग   

िवकासा मक माइल टोनह (कोसे ढुंगा):  

402-471-6770 वा टोल- िन:शु क न बरमा कल गनुर्होस:् 1-888-545-0935  

यस पिरयोजनालाई अनदुान न बर H61MC00065, Universal Newborn Hearing 
Screening, $249,678 कुल परु कार रकम बमोिजम, U.S. Department of Health and 
Human Services (HHS)को Health Resources and Services Administration 
(HRSA) वारा समथर्न गिरएको छ।कुनै पिन गैर-सरकारी ोतह ले कायर्क्रमलाई समथर्न 
गदन।यो जानकारी वा सामग्री र िन कषर्ह  लेखकका हुन्र यसलाई HRSA, HHS वा U.S. 
Government कोऔपचािरक पद वा नीितको पमा अनमुािनत गनुर्हुँदैन न त यी वारा 
कुनैपिन अनमुोदनह  अनमुान गनुर्हुँदैन।  

नेब्रा का प्रारि भक सुनुवाई  

अनुस धान तथा ह तक्षेतप कायर्क्रम  

Nepali 
संशोिधत 12/2016 



नवजात िशशलुे सुनाइ ि क्रिनङ उ तीणर् गनर् सक्छ 
र अझै पिन सुनाइ शिक्त नभएको हुन सक्छ? 

मेरो ब चाको सुनाइ िकन ि क्रिनङ गनुर्पदर्छ?  

ब चाको सुनाइलाई जीवनको 24 घ टा िभत्र गनर् 

सिक छ। यहा ँदईु प्रकारका सनुाइ ि क्रिनङ 

जाचँह  छन:्  अिडटोरी ब्रन टेम प्रितिक्रया (ABR) 

र ओटोएकुि टक एिम सन (OAE)।  दईु म ये 

कुनै पिन जाचँलाई पूणर् हुन केही िमनेट मात्र 

लाग्दछ र प्राय ब चाह  सुनाइ ि क्रिनङ भरी 

सु छन।्  

 

ABR ि क्रिनङमा, ब्रनवेभह  

प ता लगाउनको लािग टाउको 

मािमिनएचर इयरफोन र 

या ड-एड-ज तो इलेक्ट्रोड 

रािख छ।यस जाचँले विनह मा मि त कको 

प्रितिक्रया मापन गदर्छ।  

 

OAE ि क्रिनङले कानले 

विनमा प्रितिक्रया गदार् 

कानको नलीमा िफतार् 

पठाइएको “प्रित विन” 

मापन गनर्को लािग एक नरम कान प्रोब र 

िमिनएचर माइक्रोफोन प्रयोग गदर्छ।  

केही ब चाह लाई िन न कारणले गदार् अक  ि क्रिनङ 
आव यक पनर् सक्छ:  

 कानमा तरल पदाथर् भएकोले गदार्  
 जाचँ कोठामा ह ला भएकोले गदार् 
 ब चा अ य त धेरै चिलरहेको िथयो 
 ब चामा साधारण सनुाइ नहुन सक्छ  
 
 

अक  ि क्रिनङ आव यक पन प्राय ब चाह मा 
साधारण सुनाइ हु छ। य यिप, कोही कोहीलाई िवशेष 
फलो-अप याहार आव यक पनर् सक्छ।  

 

यिद तपाईंको ब चालाई फलोअप ि क्रिनङको लािग 
िसफािरस गिरएको छ भने, उसलाई वा उनलाई सके स म 

चाँडो ि क्रन गिरएको छ भनी िन चय गनुर्होस।्  

 
 
 

 
हो, केही ब चाह ले प्रथम ि क्रनमा उ तीणर् हुनको 
लािग उिचत पमा सु न सक्छन ्िन न कारणह ले 
गदार् भिव यमा सु ने शिक्त गुमाउन सक्छन:्  

 कुनैरोग  

 कुनै औषधी  

 कुनै चोट-पटक  

 पािरवािरक इितहास  
 

 तपाईंको ब चाले यस ब्रोसर को पछािड सूिचत 
गिरएको िवकासा मक माइल टोनह  हािसल 
गिररहेका छ भनी सॊकेतह  हेनुर्होस ।  

मेरो ब चाको सुनाइ कसरी ि क्रन गिर छ?  

प्राय: जसो ब चाह ले ज म हुँदा राम्रो सु न सक्छन,् 
तर कोही कोहीले सु न सक्दैनन।्  

ब चाले सु न सक्छ भनी िन चय गनर्को लािग सबै 
ब चाह लाई ि क्रन गिर छ।जा ने तिरकाह  म ये 
नवजात िशशु सुनाइ ि क्रन एक हो।  

तपाईंको ब चालाई िवशेष याहार र पूवीर्य ह तक्षेप 
आव यक पछर् िक पदन भनी चाँड ैफेला पानर् मह वपूणर् 
छ।  

 
तपाईं अ पतालबाट जानु अिघ तपाईंको ब चाको सुनाइलाई 

ि क्रन गिरएको छ भनी िन चय गनुर्होस।्  
 

 ि क्रिनङ सुरिक्षत, दखुाइ- रिहत र लगभग 10 िमनेट 
िभत्र गनर् सिक छ।  

 प्राय ब चाह  ि क्रिनङ गदार् सु छन।्  

 तपाईं अ पतालबाट जानु अिघ ि क्रिनङ पिरणामह को 
लािग अनुरोध गनुर्होस।्  

 अ पताललाई तपाईंको िशशुको वा य याहार 
पेशावरको नाम बताउन िन चय गनुर्होस ्ज ले गदार् 
तपाईंको ब चाको िचिक सा रेकडर्ह लाई अ याविधक 
गनर् सिक छ।  

केही ब चाह लाई िकन फलो-अफ सुनाइ 
मू याङ्कनको लािग िसफािरस गिर छ? 

मैले नवजात िशशु सुनाइ ि क्रिनङ बारे  
के जा न आव यक छ?  


