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NISH 
NIDAS: 7 

Importance of Early Intervention for children with Hearing 

Impairment 

 

 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

1. എന്താണ് ഏര്ലി ്റര്വെന്ഷന്? 

 

കുട്ടികളിലെ വൈകെയങ്ങള് ൈളലെ നേെലെ തലെ കലെെി, അൈെുലെ 
മാേസികൈുും ശാെീെികൈുും, ബുദ്ധിപെൈുും, സാമൂഹികൈുമായുള്ള 
ൈളര്ച്ചയ്ക്ക് കാ കാെതാമസും ൈൊതിെികാ് നൈെ പെിശീെേും േല്കുക 
എെതാണ് ഏര്ച്ളി ്റര്ച്ലൈ്ഷ്.  

 

2. കേള്െിക്കുറവുെവള ക േവടിയിടവവഭ ഷാഷാിശിലനല്തിന് ഹിടുിിംഗ് എയ്ഡ് 
അത്യാെലയമാക ാ? 

അലത. ൈളലെ അതയാൈശയമാണ്. ഏലതങ്കിെുും തെെിെുള്ള 
ശ്ശൈണസഹായി(ഹിയറിുംഗ് എയ്ക്ക് ്/നകാക്ലിയര്ച് ്ുംപ്ലാറാ) വ ൈചാ മാശ്തനമ 
കുട്ടികാ ശബ്ദങ്ങള് നകള്കാ് സാധികുകയുള്ളു.  

 

3. ശ്ലെ സഹാടി െയ്ഡചാല് േവടിയി ലബ്ദങ്ങള് കേള്ക്കുറവമകലലാ.ിിവെ ശ്ികത്യേ 
ിശിലിലതിവറ ശെലയമവക ാ? 

ഹിയറിുംഗ്എയ്ക്ക് ് ൈചാ കുട്ടി ശബ്ദങ്ങള് നകള്കുും. എൊ ഓനൊ 
ശബ്ദങ്ങളുും തിെിചറിയാേുും, അൈയുലെ അര്ച്ത്ഥും മേസ്സിൊകാേുും ശ്പനതയക 
പെിശീെേെിലറ അതയാൈശയമുൊ. 
 

4. എശ്ത്െടസ്സുമവത്ല് ഷാഷാിശിലനല്ിം ശശിംഷിക്കുറ ിം? 
ജേിചാ  6 മാസെിേു മു്്, നകള്ൈികുറ ക കെുപിെിചാ, അേുനയാജയമായ 
ശ്ശൈണസഹായി ൈചാ, ഭാഷാപെിശീെേും ആെുംഭികുെ കുട്ടികാ, നകള്ൈിയുള്ള 
അനത ശ്പായെിെുള്ള ഒെു കുട്ടിയുലെ ഭാഷാേിൊൈാെും നേൊോകുലമൊ 
പഠേങ്ങള് ലതളിയികുെു. കുട്ടി ജേിചാ എശ്ത നേെലെ ആകാനമാ അശ്തയുും 
നേെലെ ഭാഷാപെിശീെേും ആെുംഭികണും. എശ്ത നേെലെ ഭാഷ നകട്ടു 
തുെങ്ങുെുനൈാ, അശ്തയുും നേെലെ കുട്ടി സുംസാെികാ് തുെങ്ങുും ഏലതാെു 
കുട്ടിയിെുും ഭാഷ ൈികസിപ്പികണലമങ്കി അൈര്ച് 2 ൈയസ്സിേു മു്് ഭാഷ 
നകട്ടിെികണും. നകള്ൈികുറൈുള്ള കുട്ടിയ്ക്ക് കാ ്ത് ൈളലെ േിര്ച്ബന്ധമമാണ്. 
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5. െളവശ ക്ശവത ഷാഷാ ിശിലനല്ിം ശശിംഷിക്കുറ ിം എെവ ിുടവെത് എന്തവ 
വോ ാണ്? 

ഭാഷാൈികസേെിന് തെനചാറ് ഏറ്റൈുും സജ്ജമായിെികുെത് 3 ൈയസ്സിേു 
മു്പാണ്. 3ൈയസ്സിേു നശഷും ഈ കഴി ക തെനചാറി കുറഞ്ഞു ൈെുെതായി 
പഠേങ്ങള് ചൂെികാട്ടുെു. 
 

6. കേള്െിക്കുറവുെവള ക േവടിയിേള്ക്കുറ് എശ്ത്സമടിം ഷാഷ ിശിലനല്ിം ്ല്േ ിം 

ഭാഷാപെിശീെേെിന് ഒെു ശ്പനതയകസമയും ്െല.  കുട്ടി ഉറങ്ങുെ സമയൊ 
ഒഴിലക എെലായ്ക്ക് നപ്പാഴുും, അൈ് കാണുെതിേുും, ലചയ്യുെതിേുും, 
ചിന്തികുെതിേുും ഭാഷ ലകാെുകുകയാണ് നൈെത്. 
 

7. എങ്ങവ്ടാണ് േവടിയികടാട് സിംസാശികക്കുറ ത്? 

 ലചറിയ ലചറിയ ൈാകയങ്ങളി, ൈയക്തമായി നൈണും സുംസാെികാ്. 
കുട്ടിയ്ക്ക് കാ താെപെയമുള്ള കാെയങ്ങള് നൈണും സുംസാെികാേുള്ള 
ൈിഷയങ്ങളാകാ്.  യഥാര്ച്ത്ഥ നപെുകള് തലെ ൈിളികണും. ൈാനൈ, ചകനെ 
എെീ പദങ്ങള് അൈലറ സ്ന്തും നപ മ മേസ്സിൊകാ് അൈലേ സഹായികിെല. 
 

 

8. വിാത്വ ചഭങ്ങവേള്ക്കുറവ/ യാത ടാശ്ത്േള്ക്കുറ്  കിാേവക ാള് ശ്ലെ  സഹാടി 
ഒഴിൊക്കുറവെത്ില് വത്റ്റുക ാ? 

ഉൊ.ശ്ശൈണ സഹായി ്ലെലങ്കി കുഞ്ഞാ ശബ്ദങ്ങള് നകള്കുെിെല എെ 
യാഥാര്ച്ത്ഥയും േിങ്ങള് മേസ്സിൊകണും.അനപ്പാള് ശബ്ദങ്ങളിെലാെ 
നൊകൊണൈ്. ശ്ശൈണസഹായി ഒഴിൈാകുനപാള് േിങ്ങള്കാ ആ 
ചെങ്ങിലേ കുറിചാ, യാശ്തകളി കാണുെ കാഴ്ചകലള കുറിചാ അൈനോട് 
സുംസാെികാേുും, ആ സന്ദര്ച്ഭെിന് നയാജികുെ ഭാഷ  
മേസ്സിൊകികാേുും,ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങള് നകള്കാേുും, ഒപ്പും അൈന് 
േിങ്ങനളാട് സുംസാെികാേുമുള്ള അൈസെൈുും ആണ്  േഷ്ടലപ്പെുെത്. ഭാഷ 
മേസ്സിൊകാേുും, സുംസാെികാേുും,െെു ലചൈികളി കൂെിയുും സ്ഥിെമായി 
ഭാഷ നകള്നകെത് അതയാൈശയമാണ്. കുട്ടിയുലെ നകള്ൈികുറ ക ആദയും 
മാതാപിതാകള് അുംഗീകെികണും.  

 

9. എശ്ത്്ാള് ശ്ലെ  സഹാടി െയ്ഡക്കുറ ിം? 

     ജീൈിതകാെും മുഴുൈേുും അത് ഉപനയാഗിനകെി ൈെുും.      

 നകള്ൈികുറ ക ഒെു നൊഗും അെല. കാഴ്ചകുറൈുള്ളൈര്ച് കണ്ണെ ൈയ്ക്ക് കുെതു 
നപാലെയാണ് നകള്ൈികുറൈുള്ളൈര്ച്കാ  ശ്ശൈണസഹായി. നകള്ൈികുറൈി 
ഏറ്റകുറചിെുകള് ൈെുെുനൊലയെറിയാേുും,  അതിേേുസെിചാ, 
ശ്ശൈണസഹായിയി മാറ്റങ്ങള് നൈണനമാലയെറിയാേുും 
ആറുമാസെിലൊെിക, ഒെു ഓഡിനയാനളാജിസ്റ്റിലേ സമീപിചാ നകള്ൈി 
പെിനശാധേ േെനെെത് േിര്ച്ബന്ധമമാണ്.  
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10. ഓഡിറ്റുി ഓുല് കശ്ിാശ്്ാിം, ഓഡിറ്റുി വെര്ബല് കശ്ിാശ്്ാിം എെിങ്ങവ് 
കേള്ക്കുറവെവ. എന്താ ിത്? 

്ൈ െെുും നകള്ൈികുറൈുള്ള കുട്ടികളുലെ ഭാഷാ ൈികസേെിേുള്ള 
പെിശീെേ െീതികളാണ്.ഓനൊ കുട്ടികുും നയാജികുെ പെിശീെേ െീതി 
ഏതാലണൊ ൈിദഗ്ധയായ ഒെു ഓഡിനയാനളാജിസ്റ്റിന് േിര്ച്നേശികാ് 
കഴിയുും.. 
 

11. ഏര്ലി ്റര്വെന്ഷന് കശ്ിാശ്്ാമില് മാത്ാിിത്ാക്കുറളുവഭ സാെിധ്യിം 
അത്യാെലയമാക ാ? 

ൈളലെ അതയൈശയമാണ്. കാെണും, കുഞ്ഞിലറ ഒപ്പും എനപ്പാഴുും ഉള്ളത് 
അൈലറ മാതാപിതാകളാണ്. വദേുംദിേ ശ്പൈര്ച്െികളിെൂലെയുും, 
പുസ്തകങ്ങളിാ കൂെിയുും, പാട്ടുകളി കൂെിയുും, യാശ്തകളി കൂെിയുും 
അൈന് ഭാഷ ലകാെുനകെതുും അച്ഛേുമമ്മയുും തലെ, അതുലകാെുതലെ 
അൈെുലെ സാെിധയും ക്ളാസി ഉൊനകെത് അതയാൈശയമാണ്. 
അധയാപകെുലെ േിര്ച്നേശങ്ങള് മേസ്സിൊകാേുും, കുട്ടിയിലെ പുനൊഗതികള് 
ൈിെയിെുൊേുും, ്തിെൂലെ കഴിയുും.  

 

കൂെുത ൈിൈെങ്ങള്കാ ബന്ധമലപ്പനെെൈര്ച് 

 

മിസ്സാ. സ്േ ലക                             0471-3066626 

ഏര്ച്െി ്റര്ച്ലൈ്ഷ് ഡിപ്പാര്ച്ട്ടാലമറാ   

േിഷ്, തിെുൈേന്തപുെും 

 

മിസ്സാ. ജയെക്ഷാമി                             0471-3066605 

ഏര്ച്െി ്റര്ച്ലൈ്ഷ് ഡിപ്പാര്ച്ട്ടാലമറാ   

േിഷ്, തിെുൈേന്തപുെും 

 

മിസ്സാ. െജിത 

നസാഷയ ൈര്ച്കര്ച്                                 0471-3066638 

േിഷ്, തിെുൈേന്തപുെും 

 

 


