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Kế Hoạch Chăm Sóc
Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Bị Khiếm Thính Hoặc 
Nghe Kém 

FRC: __________________________  Điện thoại:  _______________

Liên hệ với các nhóm hỗ trợ gia đình:
๐

๐

๐

Tên Của Trẻ:   ____________________________________     Ngày Sinh:    ____________ 

Liên hệ với Điều Phối Viên Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Gia Đình (Family 
Resources Coordinator, FRC) tại quận của quý vị để tìm hiểu về các dịch vụ 
can thiệp sớm. Chương trình Hỗ Trợ Sớm Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Chập 
Chững Biết Đi (The Early Sup-port for Infants and Toddlers, ESIT) cung cấp 
các dịch vụ cho trẻ sơ sinh và trẻ chập chững biết đi (sơ sinh đến ba tuổi) bị 
khiếm thính hoặc nghe kém. FRC của quý vị có thể giúp quý vị tiếp cận các 
dịch vụ như đào tạo, tư vấn dành cho gia đình, và các dịch vụ chuyên môn 
khác để đáp ứng các nhu cầu giao tiếp độc đáo của con em quý vị. Để xác định 
Trưởng FRC trong quận của quý vị, hãy gọi đến Đường Dây Nóng Sức Khỏe 
Gia Đình theo số 1-800-322-2588. 

Liên hệ với Trung Tâm Khiếm Thính Và Nghe Kém Từ Thời Thơ Ấu 
(Center for Childhood Deafness and Hearing Loss, CDHL) để tìm hiểu 
thêm các cách khác nhau giúp con em quý vị có thể học ngôn ngữ. Một người 
từ CDHL có thể làm việc với quý vị và Điều Phối Viên Các Nguồn Lực Hỗ 
Trợ Gia Đình của quý vị để giúp quý vị khám phá các lựa chọn giao tiếp. Liên 
hệ với CDHL theo số: 1-855-342-1670. 

Bây giờ khi quý vị đã 
biết con em quý vị bị 
khiếm thính hoặc nghe 
kém, kế hoạch chăm sóc 
này có thể giúp quý vị 
hiểu các bước tiếp theo. 

Washington State Guide By Your Side ™ - hỗ trợ đặc biệt cho 
các gia đình có trẻ bị khiếm thính hoặc nghe kém: 425-268-7087
Phụ Huynh Với Phụ Huynh (Parent to Parent) Tiểu Bang 
Washington: 1-800-821-5927 
Mạng Lưới Người Cha Tiểu Bang Washington (Washington 
State Father’s Network): 425-653-4286 

Nhận Sách Nguồn Lực Hỗ Trợ Dành Cho Gia Đình Có Trẻ Khiếm Thính 
hoặc Nghe Kém. Cuốn sách này bao gồm các câu chuyện từ những phụ huynh 
khác, các công cụ giúp quý vị sắp xếp, và thông tin về thính lực của con em 
quý vị, các lựa chọn giao tiếp, và các dịch vụ can thiệp sớm. Cuốn sách này là 
nguồn lực hỗ trợ miễn phí. Quý vị có thể nhận sách miễn phí từ chuyên gia 
thính giác nhi của quý vị hoặc tải về tại: www.doh.wa.gov/earlyhearingloss 
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Kế Hoạch Chăm Sóc Tiếp theo 

Y Viện ENT:  ______________________________  Ngày: __________ 

Tư Vấn Viên Di Truyền: ______________________  Ngày: __________ 

Chuyên gia: _______________________________  Ngày: __________ 

Chuyên gia: _______________________________  Ngày: __________ 

*Quý vị cần có giấy giới thiệu từ bác sĩ của con em quý vị để 
thăm khám với các chuyên gia này. 

Điện thoại: 206-418-5613 
Đường dây miễn phí: 1-888-WAEHDDI 
Fax: 206-364-0074 
E-mail: ehddi2@doh.wa.gov 

  

Có cung cấp tài liệu này dưới những hình thức khác cho người khuyết tật khi có yêu cầu.   
Để yêu cầu, vui lòng gọi 1-800-525-0127 (TTY/TDD 711).  

Con em quý vị có một 
tương lai tươi sáng phía 
trước và việc bị khiếm 
thính hay nghe kém chỉ 
là một phần trong hành 
trình đó. 

Nếu quý chọn thiết bị khuếch âm cho con em quý vị, như các thiết bị 
trợ thính, hãy trao đổi với chuyên gia thính giác nhi của quý vị để 
tìm hiểu về các lựa chọn. Một bác sĩ tai, mũi, và họng (ENT) sẽ đánh 
giá trước khi con em quý vị có thể nhận được thiết bị khuếch âm. 

Tiếp tục thăm khám thường xuyên với chuyên gia thính giác nhi 
của quý vị để kiểm tra thính lực của con em quý vị và thiết bị khuếch 
âm nếu sử dụng. 

Tiếp tục thăm khám thường xuyên với bác sĩ của con em quý vị để 
khám sức khỏe cho con. 

Cân nhắc thực hiện tư vấn di truyền.* Tư vấn di truyền sẽ xác định 
liệu con em quý vị có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào gắn liền với khiếm 
thính hoặc nghe kém hay không và có thể giúp quý vị biết liệu tình 
trạng của con em quý vị có thể di truyền trong gia đình quý vị không. 

Liên hệ với các chuyên gia y tế khác* (mắt, tim, v.v...) khi cần thiết. 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.doh.wa.gov/earlyhearingloss và www.babyhearing.org 

Chương Trình Phát Hiện, Chẩn Đoán & Can Thiệp Sớm Về Thính Giác (Early Hearing 
Detection, Diagnosis & Intervention, EHDDI) 
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