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ေျ ္ပာဆိုပာဆိုင ္ရေျ ္ေရေျ ဂါေဗဒ

ေျ ္ပာိ
ဆ ပ
ု ို
ာဆ င ္ရေျ ္ေရေျ ဂါေဗဒ မ္႐ွိုအ
င ္္း သြ္္းေျ ္မငေျတြ ္တြိုင ိမငသမင့အေျေမ္ိုင္းမာဖိိ်္္းမာဆ တြမပ
င ထ္္း ိမငနမင္း။
(Visiting a speech pathologist: What to expect?)
ခာ်နင္းပာဆိုတဖငခဆသာဆို႔ သြ္္းေျ ္မငသမင့အခရခါ၌ ိမငသမင့အေျေမ္ိုင္းမာဖိိ်္္းမာဆ ႀမာိဳတိုငတမ
ြ ငပထ္္း ိမငမာဆ သာ ခိုင္းအ္္း ိုင့ ယိုင္း မ္႐ွိုငမ
သိုင့အ္္းရေျိ္းေျမ္ိုင္းေျိ္း္းာဆိုငိမင့ရေျိ္းခြနင္းိ်္္းးခြန္းမ်ား၊ သိုင ိမငသမင့အ ္ိ်္္းအေျ ပၚ ဖာတင ူ နငို အ ဖငပံဆ္း ဖငေျနေျသ္အေမ္ိုင္းအ ္ိ်္္း္းွိုင့ သိုင့မေျကာလ္းအ္္း
အသိုင့ ိုငထ္္း ခိုင္းတာဆို႔မာဆ ႀမာိဳတိုငဖဥင္းဖ္္းထ္္း နင အေျထ္မငအမူ ိဳ္းာဆိုင ရသမင။

During the appointment

ခာ်နင္းပာဆိုမ္ကာလ အေျတ္အတြိုင္း

ေျ ္ပာဆိုပာဆိုင ္ရေျ ္ေရေျ ဂါေဗဒ မ္႐ွိုငသမင သိုင၏ ဖာဆ္း ာိင ူ နငေျနိုိ်္္းမာဆ သိုင္းွို့ရင ေျ ္ပာေျ
ဆ ပြ္းေျ္းြ္းကာလာိ့ိ
င မင ဖငမ မည္ျဖစ္ၿပ္း သိုင့မေျကာလ္း၏ သိဆာိုင္းေျေမ္ိုင္း္းွို့င
သမငပာဆိုငေျသ္ရေျိ္းခြနင္းိ်္္းအခာ်ိဳ မာဆရေျိ္း ရကာလာိင့ိမင။ရေျိ္းခြနင္းိ်္္း္းွို့င တငသမင္၍ရေျအ္မင ရသတိုင္းအခ်မငအကာလမငိ်္္း ရပိုင္းာဆိုင ရသမင။
 သိုင့မေျကာလ္း၏ရအေျေမ္ိုင္းရးဥ ိ္ရသူဘ္ကာလဆ င နငရ္းွဖငမခာိဳမငသနမင္း)
 သိုငဖာဆ္း ာိင ူ နငေျနသမင့ရအ ာမအေျေမ္ိုင္းအ ္ိ်္္း
 မာဆယငပနင္းွို့ရင ေျိြ္း ြ္္း ခိုင္းပာဆိုင ္ သိာဆိုင္းေျေမ္ိုင္း
 တြ္္းသြ္္း ခိုင္းးခြန္းမ်ား၊ရကာလိင္းေျကာလွ်္မင ခိုင္း္းွိုင့ရဖတိုငေျ ္ခဲ့ ္ရဖမ္္းကာလံဆ္းိ်္္းမဲ့သာဆို႔ေျသ္ရမေျကာလ္းဘပ၏ိာဆိုငတာဆိုငိ်္္း
 န္္းေမ္္းိုရဖဖငေျပ္း ခိုင္းးခြန္းမ်ား၊မူ္းဖမငေျ ္ေရိ်္္း သာိ
ဆို႔ ဟဆတငရဂါေဗဒဆမၡအခမငအခဲိ်္္း
 သိုင့မေျကာလ္းရဖ္္းေျသ္မငိုတို
ြ ငရႀမံိဳေျတြ ေျန ေျသ္အခမငအခဲိ်္္းတဖငဖံဆတဖင ္ရ ဖငခဲ့ဘူ္း ခိုင္း

ဖငေျန ခိုင္းရ

 ိူႀမာိဳ္းွို့ရင သူိုယငတနင္းေျမ်္ိုင္းရ မ္ေျ ္းတာဆို႔ ဖင ရသမင

ေျ ္ပာဆိုပာဆိုင ္ရေျ ္ေရေျ ဂါေဗဒ မ္႐ွိုငသမင သိုင့မေျကာလ္းအ္္း အမဲ တငေျ ္းကာလာိင့ိမင။ ၎သမင မေျကာလ္း္းွို့အ
င တူရေျပ့္မဖ္္းေျနသေျယ္ိုင ဖငိမင။
အိွနငတမယငခါ၌ မ္႐ွိုငသမင မေျကာလ္းမ ကာလဆ င႐ာဆ္းကာလဆ ငဖဥငိ်္္းမာဆ ကာလဆ င ္ခါ၌ ိမငမဲ့သာဆို႔ ပမငပံေျ ္ပာဆေျနသမငမာဆရေျကာလ့ကာလ္ပနင္းဖဖငေျန ခိုင္း ဖငသမင။
သိုင့မေျကာလ္းအ္္း အခာ်ိဳ ဖမ္္းကာလံဆ္းိ်္္းမာဆရေျ ္ နင သာဆို႔ိဟဆတင ႐ဆ င ဆိ
ံ ်္္းမာဆ မႊနင

နင ခာဆိုင္းေျဖကာလာိ့ိ
င မင။ အခာ်ိဳ ေျသ္အမဲ တငိုိ်္္းသမင အခာ်နင ာဆေမ္္းာဆိုင္၍

မ မည္ျဖစ္ၿပ္း တင နငရေျန္မငထ ငခ်ာနင္းပာဆိုမာဆ ကာလာဆအ ငေျမ္ိုင္းကာလာဆအ င္းာဆိုငိမင။ရေျ ္ပာဆိုပာဆိုင ္ရေျ ္ေရေျ ဂါေဗဒ မ္႐ွိုသ
င မင သိုင့မေျကာလ္း၏ ္းုတငခိင္းိ်္္းးခြန္းမ်ား၊ သြ္္းိ်္္းးခြန္းမ်ား၊
ကာလွ်္္းွိုင့ ရ္းဖ ငအေျန္မင ာဆိုင္းတာဆို႔မာဆကာလမင္း ဖဖငေျပ္းေမမင့ေျမ္ိုင္း ဖဖငေျပ္းေမမင့္းာဆိုငသမင။

What happens next? ရရရရရရေျ႐ွ ပမင္၍ ဘ္ ဖငိမငနမင္း
တဖငခရတဖင ံတို
ြ ငရေျ ္ပာိ
ဆ ုပာဆိုင ္ရေျ ္ေရေျ ဂါေဗဒ မ္႐ွိုငသမင ထိခ်ာနင္းပာဆိုခါ၌ ိုင သိုင့အ္္း သူ၏အႀမံေျ ္းခ်မငိ်္္းမာဆရေျ ္း္းာဆိုငသမင သာဆို႔ိဟဆတင
အမဲ တငေျ ္း္၍ ႐ာွခဲ့ေျသ္ ကာလဂါေဗဒငိ်္္းမာဆ ဥမည္ျဖစ္ၿပ္းဖြ္ေမမင့႐ု နင ကာလာဆအ ငေျမ္ိုင္းကာလာဆအ င္းာဆိုငိမင။ရေျ႐ွ ပမင ဖငိမင့ အေျေမ္ိုင္းမာဖိိ်္္းသမင သိုင့မေျကာလ္း၏
ပနငေျပ္ိုငိုိ်္္း္းွိုင့ ကာလာဆအ ငခ်မငတာဆို႔အေျ ပၚ ိူတမင ရကာလာိင့ိမင။ရေျ႐ွ ပမင ဖငိမင့ အေျေမ္ိုင္းအ ္ိ်္္းတြိုငရေျအ္မင ရတာဆို႔ ရပိုင္းာဆိုင ရသမင။


အမဲ တငေျ ္းိုမာဆ အမ မည္ျဖစ္ၿပ္းသတင နငရသာဆို႔ိဟဆတငရသိုင့မေျကာလ္း၏ရေျ ္ပာဆပမငသြယငိုမာဆရ ံ့ ာဆ္းေျ ္းေျ ္းအကာလာဆို႔ိုွ္
အႀမံ ိဳခ်မငိ်္္းရ း ကာလဂါေဗဒငိ်္္း)ရသာဆို႔ိဟဆတငရနမင္း ််ဟ္ိ်္္းအေျေမ္ိုင္းမာဆရေျ ္ပာဆေျပြ္းေျ္းြ္း နငအတြမင
အ ခ္္း ခ်ာနင္းပာဆိုမာဆ ႀမာိဳတိုငဖ္ ိုင္းသြိုင္း ခိုင္း



မေျကာလ္းအထူ္းမဆရပ ္ပနင္းွို့ရင ဖဖငေျပ္း ခိုင္းးခြန္းမ်ား၊ရန္္းေမ္္းိုမာဆရဖဖငေျပ္း ခိုင္းရသာဆို႔ိဟဆတငရအ ခ္္းရ
မ်နင္းိ္ေျ ္းရပနငေျပ္ိုငိိ
ု ်္္းမဲ့သာဆို႔ေျသ္ရအ ခ္္းပနငေျပ္ိုငိုရအ ဲြ အဖမင္းိ်္္းသာဆို႔ရမႊနင္းေျ ္း နငရအႀမံ ိဳ ခိုင္းရ



ေျဖ္ိုင့ပာဆိုင္း ိမင့အခာ်နငိ်္္းးခြန္းမ်ား၊ရိမငိွ် ဖငိမငးခြန္းမ်ား၊ရိမငသမင့အ ္ိ်္္းရ ရပိုငကာလာိင့ိမငရသာဆို႔ိဟဆတငရ
သိုင့မေျကာလ္းအတြမငရအ ခ္္းပနငေျပ္ိုငိုိ်္္းရ ႐ာွသမငးခြန္းမ်ား၊ိ႐ာွသမငတာဆို႔ ရပိုငေျသ္ ရ
မဆထံဆ္းိ်္္းအေျေမ္ိုင္းမာဆရေျ ္ပာဆေျပြ္းေျ္းြ္း ခိုင္း



အထမငေျ ္င

သိုင့မေျကာလ္းႀမမည္ျဖစ္ၿပ္း ိုင္းကာလ္သမငအထာရေျဖ္ိုင့ပာဆိုင္း္၍ရ နငကာလမငသဆ္းံ သ ငေျ ္း ခိုင္းတာဆို႔ ဖင ရသမင။

ရတာဆို႔သမငရေျယဘဆယ် အႀမံဉ္ဏငိ်္္း ဖငမ မည္ျဖစ္ၿပ္း သိုင၏မေျကာလ္း္းွိုင့ သိုင သေျနေျသ္ ပနငေျပ္ိုငိုတာဆို႔အေျ ပၚ ိူတမင ရကာလာိ့ငိမင။

အမယင္၍သိုင တဖငဖဆတ
ံ ဖင ္မာဆ ိေျသခ်္ကာလွ်ိုငရေျိ္းခြန္းင ိ်္္းမာဆ အမိဲတိင္းေျိ္း ရ။
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