
Hành Trình Nghe Nói
Nhật Ký Cho Phụ Huynh

Để hỗ trợ và kết nối thông tin



Để có thêm thông tin về tăng sức nghe bằng ốc tai điện 
tử, xin vui lòng liên hệ với Advanced Bionics:

Nếu bạn tìm được, xin vui lòng trả lại theo thông tin sau:

Tên

Địa Chỉ

Số điện thoại

Email

Thưa phụ huynh thân mến,

Bé giờ đây đang bắt đầu một cuộc hành trình vào thế giới đầy kỳ thú của âm thanh, tiếng nói, và âm nhạc. 
Đây chính là cuốn nhật ký của ba mẹ, nơi đặc biệt để kể lại chi tiết cuộc hành trình nghe nói của con. Hãy
sử dụng cuốn nhật ký này để lưu những thông tin quan trọng và những bước ngoặc của con bạn. Khi bạn 
đã cầm trên tay cuốn sách này, có nghĩa bạn đã có kết quả kiểm tra, lời nhận xét, ghi chú về bước tiến gần 
nhất của bé, và kết quả từ các chuyên gia. Hãy chia sẻ cuốn sách với những người chăm sóc cho bé, người
cùng bé tập luyện nghe nói và các giáo viên. Cuốn nhật ký này sẽ giúp mối liên kết giữa bạn với những người
quan tâm đến bé gần gũi hơn. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập: AdvancedBionics.com/Support. 

Website: www.abphonak.vn
Tham gia diễn đàn: hanhtrinhnghenoi.com



1
Kiểm tra nghe

kiểm
 tra nghe

Ở mục này, bạn có thể lưu giữ:
Thính lực đồ
Kết quả đo ABR/ASSR và/hoặc kết quả đo OAE
Kết quả nhận thức lời nói
Thính lực đồ với những từ quen thuộc
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Biểu Đồ Những Âm Thanh Quen Thuộc

Chỉnh theo nguồn: : American Academy of Audiology, www.audiology.org and Northern, J & Downs, M. (2002). 
Audiogram of familiar sounds; and Ling, D. & Ling, A (1978). Aural Habilitation. 
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Thông tin y khoa

2 Thông tin y khoa

Ở mục này, bạn có thể để các thông tin của bé về:
   Kết quả khám y khoa ( Tai mũi họng, bệnh về mắt, các bệnh di truyền.v.v...)
   Kết quả chụp CI, MRI
   Chích ngừa
   Quá trình phát triển và lớn lên của bé
   Thuốc và liều dùng



G
iao tiếp

3
Giao tiếp

     

Ở phần này, bạn có thể để những thông tin về:
   Lời khuyên thiết thực để cải thiện khả năng giao tiếp của bạn với con bạn.
   Thông tin về song ngữ
   Tìm hiểu thêm về các lựa chọn giao tiếp
   Sử dụng bảng phát triển của trẻ bình thường với trẻ nhỏ cấy ốc tai điện tử



Tìm hiểu thêm về các phương pháp giao tiếp

Là  phụ huynh của trẻ khiếm thính từ nhẹ đến sâu, bạn sẽ cần phải chọn phương pháp 
giao

 
tiếp phù  hợp  nhất  cho  trẻ  và  gia đình .  Bạn có thể tìm hiểu một số thông tin cơ bản về các 

phương
 

thức giao tiếp hiện có được liệt kê ở dưới đây. 

Ngôn ngữ ký hiệu
- Đây là ngôn ngữ điển hình gắn bó với văn hóa 
của người điếc (song ngữ)
- Đây là một hệ thống chặt chẽ và mang tính trực 
quan
- Là ngôn ngữ độc lập bao gồm cú pháp và ngôn 
từ độc đáo riêng
- Không có dạng viết
- Không  cần phải phát  âm  trong phương pháp 
giao tiếp này
- Không tập trung vào thể hiện hay tiếp thu lời nói, 
biểu cảm 
- Giao tiếp thông qua diễn đạt hình thể để truyền 
đạt ý nghĩa

Phương pháp tổng hợp
- Mục tiêu là phát triển ngôn ngữ nói thông qua 
việc đọc lời nói với hình thức giao tiếp thủ công
- Thông thường bao gồm các nhóm hướng dẫn trị 
liệu một kèm một.
- Diễn đạt lời nói tiến triển dần thông qua kết hợp 
việc nghe, nhìn và xúc giác
- Thông thường được dùng khi tham gia học tập 
sớm hoặc tại trường xã hội chuyên biệt.
- Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để diễn giải còn phụ 
thuộc vào nhu cầu của trẻ.
Để biết thêm thông tin về phương pháp tổng hợp, 
hãy truy cập: raisingdeafkids.org/communicat-
ing/choices/tc.php

Phương pháp đọc khẩu hình kết hợp ký hiệu
- Một hệ thống giao tiếp trực quan gồm tám ký 
hiệu tay thể hiện cho các âm khác nhau
- Ký hiệu được sử dụng để làm rõ khẩu hình miệng
- Hệ thống này giúp trẻ phân biệt được các âm 
nhìn giống nhau khi đọc khẩu hình miệng
- Phụ huynh thường là người sử dụng ngôn ngữ 
này
- Thông thường được áp dụng trong trường 
chuyên biệt

Phương pháp nghe nói
- Mục tiêu của phương pháp này chủ yếu là để 
phát triển ngôn ngữ nói
- Dạy theo nhóm với những trẻ khiếm thính khác
- Giáo viên hoặc phụ huynh là người hỗ trợ học ngôn 
ngữ chính
- Thường được áp dụng trong trường mầm non 
cho trẻ khuyết tật.
- Thường được áp dụng trong các trường học 
chuyên biệt, có thể sẽ được học trong môi trường 
khép kín.
 

mức độ 



Với trẻ nhỏ cấy ốc tai điện tử

Theo Krista S. Heavner, MS, CCC-SLP/LSLS Cert AVT®

Tại sao chúng ta nên sử dụng những cột mốc phát triển thông thường?
1.  Trẻ khiếm thính vẫn có tiềm năng học nghe và nói với bộ cấy ốc tai điện tử
2.  

NGHE HIỂU NÓI

0–3 Tháng 0–3 Tháng

• Giật mình khi nghe những âm thanh lớn.
• Im lặng hoặc cười khi được nói chuyện
•  Thường nhận ra giọng người chăm sóc và  

• 
 

• Tạo ra những âm thanh dễ chịu (thủ thỉ, thì thầm)
• Biểu cảm khi khóc khác nhau khi có những nhu cầu khác
   nhau.
• Cười khi thấy bố mẹ.

4–6 Tháng 4–6 Tháng

• Hướng mắt về phía âm thanh
• Phản ứng với những thay đổi trong giọng điệu của bạn.
• Để ý những đồ chơi phát ra âm thanh.
• Chú ý đến âm nhạc.

•  

• 

• 

   

7 Tháng – 1 Tuổi 7 Tháng – 1 Tuổi

• Thích những trò chơi như ú òa hay vỗ tay.
• Xoay và nhìn về hướng âm thanh.
• Nghe khi người khác nói chuyện.
•   Nhận thức được những từ ngữ đơn giản như “ly”, “giày”, ...
•   Bắt đầu phản ứng với những yêu cầu (như ‘’đến đây nào”, 

‘’thêm nữa?”).

•  

• 

• 

  

•  

Sử dụng những cột mốc phát triển thông thường

Có thể phát triển những mục tiêu riêng biệt cho trẻ nhỏ cấy ốc tai điện tử bằng việc sử dụng những cột mốc 
phát triển cho từ vựng, lời nói, ngôn ngữ thông thường như một cẩm nang hướng dẫn.

3.  Có thể đo lường được sự tiến bộ của trẻ để biết xem trẻ có đáp ứng những cột mốc thích hợp hay không.

Bắt đầu bằng việc cho trẻ bước vào độ tuổi tập nghe

Để sử dụng những cột mốc ngôn ngữ và lời nói thông thường trong đo lường khả năng của trẻ khiếm thính, đầu 
tiên bạn               phải thiết lập độ tuổi tập nghe cho trẻ. Khi trẻ được cấy ốc tai điện tử thì cũng là lúc trẻ bắt đầu cảm 
nhận được âm                          thanh, và độ tuổi ‘’tập nghe” dùng để chỉ khoảng thời gian trẻ làm quen với bộ cấy ốc tai điện tử. 
Và khả năng này                              sẽ được so sánh với khả năng của trẻ phát triển bình thường. Nếu có sự chênh lệch, mục tiêu  
cho các liệu pháp sẽ được đặt ra để giúp trẻ thu hẹp sự chênh lệch đó. Nhiệm vụ cuối cùng của liệu pháp chính 
là giúp trẻ cấy ốc tai điện tử có thể phát triển khả năng nghe tương tự như trẻ thông thường.

Có thể áp dụng phương pháp cấy ốc tai điện tử cho trẻ nhỏ từ một tuổi trở lên. Bảng phía dưới (theo asha.org), 
bao        gồm những cột mốc nghe nói đối với trẻ 2 tuổi có khả năng nghe bình thường và bảng này có thể có ích 
cho việc                đánh giá sự tiến bộ của trẻ được cấy ốc tai điện tử. 

Thường mút tay khi phản ứng với âm thanh.

Bập bẹ những tổ hợp âm dài và ngắn khác nhau (như 
‘’tata upup bibibibi”)
Dùng lời nói để gây sự chú ý.

Bắt chước những âm giọng nói khác nhau.

Nói được những từ đơn giản (như ba, mẹ) dù chưa rõ âm.

Bập bẹ những âm giống lời nói hơn với những âm khác 
nhau như p, b và m.
Tạo ra những tiếng rủ rỉ khi ở một mình hoặc khi đang 
chơi với bạn
Tạo những âm thanh phấn khích hoặc khó chịu

ngừng khóc
khi nghe thấy tiếng người thân 



NGHE HIỂU NÓI

1 – 2 1 – 2 

• 

•  
 

• Hiểu được những câu chuyện, giai điệu hoặc bài hát
   đơn giản,
• 

• 

•   

• 
 

• 
  

Lập kế hoạch

Những mục tiêu về thính lực

HỆ THỐNG PHÂN CẤP KỸ NĂNG NGHE

Lấy từ bảng 4.1, Estabrooks, W. (Ed.) 2006. Auditory-Verbal Therapy Theory and Practice, tr. 78.

Phát hiện Nhận biết

 

 
 
 
 

 
 Phân biệt
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Lĩnh hội

•  
•  
•
•  
•  

•
  

•   

Với trẻ nhỏ cấy ốc tai điện tử
Sử dụng những cột mốc phát triển thông thường

Làm theo những yêu cầu đơn giản và hiểu được những 
câu hỏi đơn giản.

Hỏi được những câu đơn giản (1-2 từ, ví dụ ‘’Cái gì 
vậy?”)
Ghép được 2 từ lại với nhau (’’thêm bánh’’, 
‘’mẹ, sách”, “ không uống”)
Sử dụng được những phụ âm khác nhau ở đầu mỗi 
từ ngữ.

Phản ứng có điều kiện
Phản ứng cảnh báo tự phát

Các bài tập giống/khác nhau
Phân biệt các từ ngữ 1,2 hoặc 3 âm tiết
Phân biệt các cặp tối thiểu

Những cụm từ đơn giản/từ ngữ quen thuộc
Đơn hướng/2 hướng
Các hướng dẫn lớp học.
Chuỗi 3 hướng hoặc hơn
Chuỗi 3 sự kiện trong câu chuyện.

Mỗi phần của liệu pháp có những hoạt động và mục tiêu liên quan đến từng lĩnh vực phát triển: Thính lực, Nhận thức,  Lời 
nói, Ngôn ngữ, Từ vựng, cũng như các hoạt động mà bố mẹ có thể làm cùng trẻ để củng cố những gì trẻ học được từ 

Siêu đoạn tính của âm thanh:
     - Những đặc điểm âm điệu của từ ngữ
     - Độ to và độ cao của âm.
     - Giọng giận giữ và giọng buồn
     - Giọng nam, nữ và trẻ nhỏ.
Đoạn tính của âm thanh: 
     - Từ vựng với các âm cơ bản
     - Những từ ngữ có số lượng âm tiết thay đổi.
Những từ ngữ có nguyên âm không đổi và những phụ 
âm đối nghịch nhau về cách thức, vị trí và cách phát âm.
2 yếu tố phản biện trong một thông điệp.
Biết được âm điệu của các phân âm.

Trả lời những câu hỏi về một câu chuyện: câu hỏi đóng 
hoặc câu hỏi mở
Các bài tập/hoạt động giúp cải thiện khả năng nghe & 
hiểu trong môi trường nhiều tiếng ồn

Chỉ vào những bộ phận cơ thể khi được hỏi

Tuổi Tuổi

Chỉ vào những hình trong sách khi được hỏi

Cứ mỗi tháng lại nói được thêm nhiều từ

dạy học

các buổi học trị liệu ngôn ngữ.

Dưới đây là danh sách một số các ví dụ về những hoạt động có thể được bao gồm trong mỗi giai đoạn trong hệ 
thống phân cấp thính lực

** Hãy lưu ý rằng trẻ cấy ốc tai điện tử có thể không cần việc giảng dạy chính thức đối với mỗi mục tiêu ở mỗi cấp độ do 
tự tiên tiến trong công nghệ xử lý âm thanh của ốc tai điện tử. Thông thường thì trẻ không cần những khóa học chính 
thức ở cấp độ phân biệt.



1.  How Does Your Child Hear and Talk? Available at http://www.asha.org/public/speech/development/child_hear_talk.htm. Accessed 
October 5, 2006.

2.  Flexer, C. 1994. Facilitating Hearing and Listening in Young Children. San Diego, CA: Singular Publishing Group, Inc.
3.  Sindrey, D. 1997. Listening Games for Littles. London, Ontario. Word Play Publications.

Với trẻ nhỏ cấy ốc tai điện tử
Sử  Dụng  Những Cột Mốc Phát Triển Thông Thường

Những mục tiêu về ngôn ngữ và lời nói

Những mục tiêu về thính lực
Bảng dưới đây có thể có ích cho việc thiết lập những mục tiêu riêng biệt liên quan đến việc tiếp nhận những 
từ vựng               mới.

12 tháng
18 tháng

24 tháng

36 tháng

48 tháng

60 tháng

Một số lời khuyên khi sử dụng liệu pháp
1.  Viết ra những mục tiêu ngắn hạn cụ thể. Ví dụ: ‘’Sau khi được cấy ốc tai điện tử, trẻ sẽ học thêm được 10 
từ mới mỗi tuần. Bên cạnh đó, trẻ sẽ hiểu được 2-3 yếu tố quan trọng trong một thông điệp thông qua việc nghe”.

2.  Những phần của liệu pháp mang tính chuẩn đoán, vậy nên hãy đi trước 1 hoặc 2 bước so với kỹ năng của  
trẻ và chuẩn bị để điều chỉnh các hoạt động nếu cần.

3.  Các buổi trị liệu rất vui và bổ ích. Không nên tổ chức các hoạt động mà trẻ đã thành thạo trước đây, trừ phi   
để ôn tập lại cho trẻ.

4.  Cha mẹ nên tham gia vào các hoạt động cùng với trẻ, chứ đừng chỉ đứng ngoài quan sát. 

5.  Đặt ra những kỳ vọng cao cho trẻ từ khi bắt đầu.

6.  Chuẩn bị cho những điều bất ngờ! Khi liệu pháp tỏ ra không hiệu quả, phụ huynh có thể sử dụng những món  
đồ chơi như búp bê để khiến trẻ hứng thú hơn và tập trung trở lại. 

Tham khảo:

Xuất hiện những từ ngữ biểu cảm đầu tiên

20-100 từ

300 từ

900 từ

1500 từ

2500 từ

Mỗi phần của liệu pháp có những hoạt động và mục tiêu liên quen với từng lĩnh vực phát triển khác nhau: 
Thính giác, nhận thức, lời nói, ngôn ngữ, từ vựng, cũng như các hoạt động mà bố mẹ có thể làm cùng trẻ 
để củng cố những gì trẻ học được.

SỐ LƯỢNG TỪ VỰNG THEO TỪNG ĐỘ TUỔI



4
Công nghệ trợ thính

Ở phần này, bạn có thể để những thông tin về

   (Tải những bản sao bổ sung tại AdvancedBionics.com/rehAB

lý âm thanh)

nh

 điện tử, hệ thống FM)

    Phần này sẽ giúp bạn hiểu về cách thức hoạt động của các thiết bị trợ thính của trẻ
     (Có thể tải về cẩm nang chi tiết về các sản phẩm của AB tại AdvancedBionics.com)

     (Tải những bản sao bổ sung tại AdvancedBionics.com/rehAB)

Công nghệ trợ thính



Trên tai phải của bé là:
Máy trợ thính          Bộ cấy ốc tai điện tử của AB  Khác _______________________

 Chương trình Mô tả

1

2

3

4

5

 Cài đặt âm lượng  Cài đặt độ nhạy

 Số seri

Pin:
Pin sạc Pin phân hủy

Cỡ pin/Loại pin: 

Các công nghệ khác
Hệ thống FM cá nhân Điều khiển từ xa Khác

Cỡ/Loại: 

Các tính năng bổ sung của bộ xử lý và/hoặc lưu ý quan trọn :

Máy Của Bé



Trên tai trái của con tôi là:
Máy trợ thính          Bộ cấy ốc tai điện tử AB  Khác

 Chương trình Mô tả

1

2

3

4

5

 Cài đặt âm lượng  Cài đặt độ nhạy

 Số seri
     
Pin:

  Pin sạc       Pin phân hủy

Cỡ pin/Loại pin: 

Các công nghệ khác
Hệ thống FM cá nhân Điều khiển từ xa Khác

Cỡ/Loại: 

Máy của bé

Các tính năng bổ sung của bộ xử lý và/hoặc lưu ý quan trọng :



Bài Kiểm Tra 6 Âm Ling
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Đây là bài kiểm tra nghe liên quan đến hành vi để xác định độ hiệu quả của bộ cấy ốc tai điện tử.

 Nhận ra sự hiện diện hoặc không có âm thanh.
 Nhận ra được sự giống và khác nhau của 2 hay nhiều âm.

 Có thể phát âm lại hoặc chỉ vào bức tranh của âm thanh nghe được.

Cách đánh giá
Sử dụng một màn hình cầm tay hoặc đứng phía sau hay bên cạnhđể trẻ không thể nhìn thấy mặt bạn, đánh giá 
khả năng phản xạ của trẻ về mặt thính lực đối với các đơn âm aa, oo, ee, sh, ss, mm ở khoảng cách 1 mét. 

Các âm như a, i, u, s ,x, và m cho biết khả năng trẻ có thể nhận biết được tất cả các khía cạnh của ngôn 
ngữ lời nói, vì những âm này là các tín hiệu đơn âm đại diện cho khu vực tần số lời nói.   
Bài kiểm tra này có thể được sử dụng để kiểm tra xem trẻ có thể nhận biết, phân biệt hay xác định được những 
âm nào.

•  1000 Hz -- bé nên nghe 3 nguyên âm a ,i, u, được nói với giọng nhỏ ở khoảng cách ít nhất 4 mét.
•  2000 Hz -- bé nên nghe thêm âm s.
•  4000 Hz -- nên cho bé nhận biết âm x ở khoảng cách ít nhất 2 mét

Tần số (Hz)

Lời khuyên: Nếu bài kiểm tra này được thực hiện một cách thường xuyên, những sai lệch từ khả năng ‘’bình thường’’ sẽ  
nhanh chóng được phát hiện, nhờ vậy việc xử lý sự cố và giải quyết vấn đề (ví dụ: việc thay thế các thiết bị bên ngoài, lập 
trình lại phần mềm) sẽ có thể được thực hiện kịp thời.

6 Âm Ling

Bài kiểm tra 6 âm Ling 

Nhận biết:
Phân biệt:
Xác định:

Nếu trẻ có thể nghe được âm ở tần số:



 

         Lặp lại

  

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

Bài Kiểm Tra Hành Vi Nghe

     

Mẫu ghi lại những phản xạ của trẻ đối với 6 âm ngữ học:

Tên của bé: Tuổi: Ngày:

Bộ cấy ốc tai (CI): Tai trái Tai phải Cả 2 tai

Thiết bị đang sử dụng:

Khoanh tròn lựa chọn của bạn

Phát hiện

Hành vi

Nói nhỏ

Tốt

30 cm

Phân biệt

Chơi có điều kiện

Giọng bình thường

Khá

2 mét

Xác định

Chỉ (bằng tay) 

Giọng to

Yếu

3.5 mét

Âm Ling

Kỹ thuật đã sử dụng

Phản ứng

Độ lớn của giọng nói

Khoảng cách

Độ tin cậy

A
I
U
S
X
M

Lưu ý: Hãy nhớ nói 6 âm Ling theo thứ tự ngẫu nhiên và thay đổi độ dài ở mỗi lần 
nói để có thể thu về những kế quả chính xác nhất

Yên lặng



Dịch vụ trị liệu
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Các dịch vụ trị liệu

Ở phần này, bạn có thể để những thông tin về
• Đánh giá về Ngôn ngữ - lời nói, Mục tiêu và Báo cáo

• Đánh giá, mục tiêu và báo cáo về trị liệu chức năng/hoạt động.

• Đánh giá, mục tiêu và báo cáo về vật lý trị liệu

• Đánh giá, mục tiêu và báo cáo về trị liệu thị lực.

• Đánh giá, mục tiêu và báo cáo về các phương pháp trị liệu khác.

• Thẻ tham khảo về việc can thiệp sớm



Tham Khảo Về Can Thiệp Sớm

Can thiệp sớm là gì?

Một vài nguyên tắc rất quan trọng cho sự can thiệp sớm, bao gồm:

Dịch vụ can thiệp sớm là gì?

Công nghệ hỗ trợ
(những thiết bị trẻ có thể cần)
Những dịch vụ về thính lực.
Những dịch vụ về ngôn ngữ và lời nói.
Tư vấn và đào tạo cho gia đình
Dịch vụ y tế

Dịch vụ điều dưỡng
Dịch vụ dinh dưỡng
Trị liệu chức năng/hoạt động
Vật lý trị liệu
Dịch vụ tâm lý

Tại sao việc can thiệp sớm lại quan trọng?

Thăm khám tại nhà là gì?

1. U.S. Department of Health and Human Services (HHS). (1990). Healthy People 2000: National Health Promotion and Disease Prevention Objectives. 
Washington, DC: Public Health Service.

Can thiệp sớm là một chương trình phối hợp nhiều dịch vụ với nhau nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển phù 
hợp với lứa tuổi của trẻ và hỗ trợ các gia đình trong  khoảng thời gian quan trọng. Sau khi trẻ  được  xác nhận bị suy 
giảm thính lực, sự can thiệp nên được bắt đầu càng sớm càng tốt, nhưng không muộn hơn 6 tháng tuổi.

1.  

2.  

3. 
 giảm thính lực

Bố mẹ nên  tạo cơ hội để tương tác với các gia đình có trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hoặc người lớn bị suy giảm thính lực 

Bố mẹ cũng nên được giới thiệu với các chuyên gia, các tổ chức giáo dục, nghề nghiệp và các tổ chức liên quan  
để được cung cấp những thông tin chung về các vấn đề như sự phát triển của trẻ, sự phát triển ngôn ngữ và suy 

.
Các yếu tố nền tảng của việc phát triển và thực hiện chương trình can thiệp sớm bao gồm cách tiếp cận tập trung 
vào gia đình, những thói quen ứng xử về văn hóa, mối quan hệ hợp tác trong gia đình và sự tham gia nhiệt tình 
của gia đình, hoạt động phát triển phù hợp, sự đánh giá trên nhiều lĩnh vực, và việc cung cấp dịch vụ dựa trên 
cộng đồng.

Các dịch vụ can thiệp về giáo dục thường được cung cấp bởi trung tâm can thiệp sớm hoặc dịch vụ hỗ trợ tại 
nơi sống hoặc các khu vực gần đó.

Nếu trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi bị khuyết tật hoặc chậm phát triển ở một hoặc nhiều lĩnh vực, trẻ đó có thể có đủ 
điều kiện để nhận các dịch vụ can thiệp sớm. Những dịch vụ này sẽ được điều chỉnh để đáp ứng từng nhu cầu cá 
nhân của trẻ và có thể bao gồm:

Những dịch vụ cũng có thể được thực hiện tại nhà dựa trên nhu cầu và ưu tiên của gia đình trẻ. Những dịch vụ tại 
gia được đưa ra để giúp đỡ các thành viên trong gia đình hiểu được những nhu cầu đặc biệt của trẻ và làm sao để 
cải thiện sự phát triển của trẻ.

Nhiều nghiên cứu đã thực hiện so sánh những trẻ bị suy giảm thính lực được can thiệp sớm trước 6 tháng tuổi so với sau 
6 tháng tuổi. Vào thời điểm trẻ vào lớp một, những trẻ em được can thiệp sớm thường phát triển trước 1 - 2 năm so với 
những trẻ được can thiệp sau về ngôn ngữ, nhận thức và kỹ năng xã hội.1  Do đó, việc can thiệp sớm có thể đặt nền tảng 
cho việc phát triển ngôn ngữ cơ bản, các kỹ năng nhận thức và kỹ năng xã hội cung cấp khuôn mẫu cho việc học sau 
này và cả sự thành công trong xã hội.

Một chuyên gia, chẳng hạn chuyên gia về việc can thiệp sớm và hỗ trợ gia đình, sẽ ghé thăm nhà bạn hoặc một môi 
trường tạo cảm giác tự nhiên để làm việc với bạn, trẻ và cùng các thành viên khác trong gia đình. Chuyến viếng thăm 
được thực hiện tại nhà hoặc một nơi khác mà trẻ trải qua nhiều thời gian ở đó, vì những nơi này tạo cho trẻ cảm giác 
thoải mái nhất.

Trong suốt quá trình thăm khám tại nhà, chuyên gia sẽ giúp bạn giao tiếp với trẻ và động viên trẻ phát triển. Chuyên 
gia cũng sẽ làm việc kỹ hơn với bạn để xác định những nhu cầu của bạn và đặt ra những sự ưu tiên cho trẻ, cũng 
như giúp bạn xác định các nguồn lực và trả lời các câu hỏi của bạn.

khác
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Giáo dục

Ở phần này, bạn có thể để những thông tin về:

• Giao tiếp với nhà trường và/hoặc nhà trẻ

• Mẫu đầu vào của trường

• Nhật ký giao tiếp về việc can thiệp sớm
(Tải các bản sao bổ sung tại AdvancedBionics.com/rehAB)

• Nhật ký giao tiếp và gia đình

• IFSP/IEP ( Xem lại)

(Tải các bản sao bổ sung tại AdvancedBionics.com/rehAB)

(Tải các bản sao bổ sung tại AdvancedBionics.com/rehAB)



Học sinh của cô/thầy, cháu                                                                 sẽ có một buổi tái khám để theo dõi bộ cấy ốc tai điện tử
 
vào ngày                                  . Phản hồi của cô/thầy về những biểu hiện của bé gần đây với bộ cấy ốc tai điện tử là rất quan
 
trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, kính mong quý thầy cô có thể bỏ ra ít phút để hoàn tất bảng thông tin này và gửi cho tôi qua địa
 
chỉ e-mail                                                                     trước thời gian

Kính thưa                                                              

1.    CÓ   KHÔNG 
 

2.      
 

3.   
 

4.  

 Không khác nhau Khác nhau rất ít Khác nhau ở vài điểm Tương đối khác nhau Khác nhau rất lớn                    

5.    

6.  

  

  Hoàn toàn không thể hiểu được Nói được vài từ dễ hiểu              Hiểu được một phần    

      Hiểu được gần hết       Hoàn toàn hiểu được 

7.  

8.  

9.  

  Không có sự nhất quán   Có nhận thấy      Nhận thức được các mẫu đơn giản Nhận thức được các mẫu
phức tạp

                     

                 

10.

Giáo viên/Chuyên gia trị liệu

Tên của bé

Địa chỉ e-mail

Thời gian

Thời gian

Bởi Amy McConkey Robbins, MS, CCC-SLP

Bé có đeo bộ ốc tai điện tử đều đặn mà không cố gắng tháo nó ra ở trường hay khi trị liệu không?

Theo kinh nghiệm của cô/thầy, bé có đeo bộ ốc tai đều đặn ở nhà mà không tháo nó ra hay không?

Nếu KHÔNG, hãy mô tả cụ thể:

Nếu KHÔNG, hãy mô tả cụ thể:
 CÓ   KHÔNG 

  CÓ   KHÔNG 

Phần trăm thời gian bé có thể phản ứng khi được gọi tên từ đằng sau ở lần gọi đầu tiên mà không cần nhắc là bao nhiêu?

%

Cô/thầy cảm nhận thế nào về sự những sự khác nhau đáng kể của bé khi đeo ốc tai điện tử so với khi không đeo?

Cô/thầy có hài lòng với sự tiến bộ của trẻ về ngôn ngữ nói không

Nhận xét:

Cô/thầy mô tả kỹ năng nói của trẻ ở thời điểm hiện tại như thế nào?

Vui lòng liệt kê bất cứ thay đổi đáng kể nào trong khả năng nghe hoặc giao tiếp của bé kể từ lần cuối bé khám tại trung tâm

Cô/thầy nghĩ sao về khả năng của bé khi đeo ốc tai điện tử nếu so sánh với những bé cấy ghép ốc tai điện tử khác? 

Cô/thầy mô tả khả năng về thính lực của bé ở thời điểm hiện tại như thế nào? (Đánh dấu các lựa chọn phù hợp)

Nhận biết được các từ mở khó hơnBước đầu nhận biết được các từ mở Nhận biết được các từ đóng

Vui lòng điền thông tin về các câu hỏi hoặc lo lắng của cô/thầy về sự phát triển thính lực khi đeo ốc tai điện tử của bé:

Mẫu Điền Thông Tin Nhập Học Cho Trung Tâm Cấy Ốc Tai Điện Tử



Bé cảm thấy vui vẻ  /  bực bội/  mệt mỏi  /  tập trung  /  thiếu tập trung

Ghi chú liên quan đến nội dung học hôm nay:

Những ý tưởng gia đình có thể thực hiện ở nhà cho bé:

Bài kiểm tra 
6 âm Ling  a i o  s x    m yên lặng

Phát hiện được

Tôi đã đọc những lưu ý này từ phía nhà trường: 
                  Tên bố/mẹ/người chăm sóc

(Khoanh tròn 1 lựa chọn) Bộ cấy ốc  điện tử: hoạt động bình thường/ không hoạt động đúng chức năng hôm nay
(Khoanh tròn 1 lựa chọn) Hệ thống thiết bị FM: hoạt động bình thường/ không hoạt động đúng chức năng hôm nay

Vui lòng mô tả bất cứ vấn đề gì về thiết bị:

Phần Thông Tin Liên Lạc Về Can Thiệp Sớm

Xác định được

Khoanh tròn những trạng thái



Nhật Ký Liên Lạc Ở Nhà Và Trường Học

Ghi chú tại nhà:

Được hoàn thành bởi bố/mẹ/người chăm sóc của bé và được gửi cho trường mỗi buổi sáng khi bé đi học.

Cài đặt ốc tai điện tử

Ghi chú của chuyên gia trị liệu:

Ghi chú về những cuộc hẹn gần đây hoặc sắp tới với chuyên gia :

Những khoảnh khắc đáng nhớ với ốc tai điện tử:

Tôi đã đọc bản ghi chú tại nhà:  
                  Tên bố/mẹ/người chăm sóc

BỐ/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC:



Bé đeo bộ ốc tai điện tử mọi lúc trong ngày ngoại trừ:

 Không ngoại trừ     Tập thể dục Ăn trưa Ngủ trưa    Vui chơi     Khác

Những hoạt động trong hôm nay:

 Trị liệu ngôn ngữ nói Trị liệu hoạt động/chức năng

Cải thiện khả năng đọc  Khác

TRƯỜNG HỌC:

Tôi đã đọc những ghi chú này từ phía nhà trường: 
                  Tên bố/mẹ/người chăm sóc

Nhật Ký Liên Lạc Giữa Nhà Và Trường

Bài kiểm tra
âm ngữ học  aa eeee oo sh sssss mmm Yên lặng

Phát hiện được

Vui lòng mô tả bất cứ vấn đề gì về thiết bị:

(Khoanh tròn 1 lựa chọn) Bộ cấy ốc  điện tử: hoạt động bình thường/ không hoạt động đúng chức năng hôm nay
(Khoanh tròn 1 lựa chọn) Hệ thống thiết bị FM: hoạt động bình thường/ không hoạt động đúng chức năng hôm nay

Vui lòng hoàn thành bảng nhật ký hằng ngày này* và gửi về nhà để bố/mẹ/người chăm sóc bé có thể xem lại các 
sự kiện của bé ở trường và giải đáp các thắc mắc nếu có trước khi bé đi học vào ngày hôm sau.

( Khoanh tròn những lựa chọn đúng) Bé cảm thấy vui vẻ  /  buồn  /  mệt mỏi  /  tập trung  /  thiếu tập trung

Giáo viên khiếm thính/HoH

Hôm nay, bé:

Xác định được



Đội ngũ
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Đội ngũ 

Trong phần này, hãy cân nhắc lưu lại những thông tin về:
• Danh thiếp hoặc thông tin liên lạc của đội ngũ y tế và chuyên gia giáo dục
  có thể hỗ trợ trẻ
• Ảnh của Chuyên gia trị liệu cho bé, chuyên gia thính học, và các bác sĩ khác
    (Hãy  dành thời gian cho bé làm quen với những cá nhân này trước   khi   hẹn    gặp     họ,     điều         đó              sẽ 

       khiến
 

        cuộc hẹn trở nên dễ dàng hơn!)



G
hi chú

Ghi chú

Ở phần này, hãy cân nhắc lưu lại những thông tin về:

• Nhật ký giao tiếp cho các chuyên gia

• Nhật ký về những khoảnh khắc đặc biệt mà bạn không muốn quên

• Lưu lại những vật kỷ niệm có dấu ấn đặc biệt đối với bạn và bé
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