
CÁC CỘT MỐC THÍNH LỰC VÀ NGÔN NGỮ 
QUAN TRỌNG Ở TRẺ EM

Nếu con bạn không đạt được 
cột mốc quan trọng, thì hãy 

nghi ngờ là bé bị mất thính lực. 
Hãy đi gặp nhân viên y tế 

hoặc bác sĩ ngay. 

Mất thính lực có thể được xác 
định ở bất kỳ độ tuổi nào.

Hãy nhớ rằng, việc xác định 
sớm tình trạng mất thính lực, 

sau đó là phục hồi chức
năng kịp thời là điều cần thiết 
để giảm thiểu những khó khăn 

giao tiếp ở trẻ.

HÃY CHÚ Ý CÁC CỘT MỐC THÍNH 
LỰC VÀ NGÔN NGỮ QUAN TRỌNG 

VÀ HÀNH ĐỘNG SỚM!

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1
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Sự phát triển thính giác và ngôn ngữ ở trẻ 
em có thể được đánh giá qua những cột mốc 
phát triển chung nhất định. Những cột mốc 
này biểu thị thính giác lành mạnh. Thiếu vắng 
chúng có thể cho thấy việc mất thính lực.

Một đứa trẻ có sức
nghe bình thường sẽ:

Hãy chú ý các cột mốc quan
trọng và hành động sớm!

Đến ba tuổi:
• Thực hiện theo các hướng dẫn 

gồm hai phần, chẳng hạn như 
“Lấy muỗng và đặt lên bàn”

• Đặt ba từ lại với nhau để nói 
về mọi thứ

Đến năm tuổi:

• Nghe nhiều nhất những 
gì được nói ở nhà và ở 
trường

• Nói tên, chữ cái và số

Đến bốn tuổi:

• Hiểu các từ chỉ các thành 
viên trong gia đình, màu 
sắc, hình dạng

• Trả lời các câu hỏi đơn 
giản “ai”, “cái gì” và “ở 
đâu” 

Khi được
ba tháng tuổi:
• Hồi đáp với giọng nói 

của người mẹ
• Tạo ra những tiếng 

thủ thỉ

Khi được
sáu tháng tuổi:
• Di chuyển mắt theo 

hướng âm thanh
• Phát ra những âm bập bẹ 

như “pa”, “ba”, “mi”

Khi được
một tuổi:
• Quay lại khi ai đó gọi tên 

và hiểu những từ thông 
dụng như ‘nước’

• Nói những từ đơn như 
“má”, “ba”

Khi được hai tuổi:
• Trả lời những câu hỏi đơn giản 

như “Đấy là ai?” và làm theo 
hướng dẫn đơn giản như “Cầm đồ 
chơi”

• Ghép hai từ với nhau chẳng hạn 
như “không ngủ” hoặc “thêm táo”

Xin chào
em bé

Đó là
màu gì?

Xanh dương

Xin vui lòng
cho thêm táo

Mèo

Không ngủ
coo, coo

mipa
ba

mama (mẹ)

Mèo chuột dơi


