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የየየየየ የየየየ የየየየየየ 
የየየየ  

 
የየየየየ የየየየየ (Hearing Aids) የየየየየየ / የየየ 
 የየየየየ የየየ የየየየየየ የየየየየየ የየ 

የየየየየየ  የየየየ የየየየ (water-resistant) የየየ የ 
የየየ የየ የየየየየየየየ (waterproof) የየየየየ  

 የየየየየ የየየ የየየየየየየ የየየ የየየየየ የየ የየ 
/ የየየ የየ የየየየየ የየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ 

 የየየየየየ የየ የየየየየየየ የየ የየ የየየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየ  የየ የየ (የየየየየ የየየ የየየየየ) 
የየየየየ 

 የየየየ የየየየ (የየየየ የየየ የ የየየየየየ የ የየየ የየየ የ የየየ.) የየየ የየየየየ የየየ የየየየየየየ 
የየየየ  

 የየየየየ የየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየየየ የየ የየ የየየየየ የየየየ የየየየ (dry aid 
jar) የ የየየ የየየየ የየየ የየየየየ: 

 የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየ የየየየየ (lotions) የየየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየየየየ 
የየየየየ (የየየየ የ የየየየ የየ የ የየየየ የየየየ የ የየየ የየየየየ (ear drops)የ የየየየ የየየየየ 
የየየ(sunscreen) የ የየየየየ የየየየየ የየየ(insect repellent)የ የየየ.)  

 የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየየየየ የየ የየየ የየየየየ የየ የየየየ የየየ 
የየየየየየየየ የየ የየየየየ  

 
የየየየ የየየየየ የየየ / Daily Listening Check 

የየየየየ የየየ የየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየ የ የየየየ የየ የየየየየ የየ የየየየ የየየ 
የየየየየ  የየየ የየየየየየ የየ የየየየ የየየየ የየ 
 
የየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየየየየ: - 

 የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ የየ የየየ-የየየየየየ የየየየ - የየየ  የየየ 
የየየየየየየየየ የየየ የየየየየየየየ የ የየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየየ የየ የየየ-የየየየየ 
የየየ(wax) የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየ የየየ የየየየ የየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየ የየየየየ 
የየየ የየየየ የየ የየየየየየ 

 ባትሪውን ይፈትሹ ፡ የማዳመጫ ስኮፕ ምስል በመጠቀም ፣ 

ከባትሪው + (የፖዘቲቭ) መጨረሻ እስከ + (ፖዘቲቭ) ሽቦ ድረስ ይንኩ ወይም መፈተሻውን  የየየየየ የየየ ያየየየ እና 

ከዚያ ከባትሪው - (ነጋቲቭ ) መጨረሻ እስከ - (ነጋቲቭ) ሽቦ ድረስ ያስነኩ ወይም የየየየየየ የየየ  የየ የየየየ። 

አንዳንድ የአመላካች(indicator) ዓይነቶች ባትሪው “ጥሩ” ከሆነ ወይም መተካት ካለበት ይነግርዎታል ፡፡ ከዚህ ቀደም 

ባለው ቀን አዲስ ባትሪ አድርገውበት ቢሆንም እንኳ ባትሪዎች በየቀኑ መፈተሽ አለባቸው ፡፡ 

 የመስሚያ መርጃ መሳሪያን ለማድመጥ የማዳመጫ መሳሪያ (listening scope) ፣ 

የሚሰራ ባትሪ ማስገባትና በሩን መዝጋት ፡፡ ይየየየ - የየየየየየ የየ የየየየ የየየ የየየየየ የየየየየ የየየ 
የየየየየየ የየየየ የየየ-የየየየየየ  የየየየየየ የየየ የየየ የየ (bell end) የየ የየየ የየ የየየየየ የየ 
የየየ የየየየ የየየ የየየየ የየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየየ 
የየየየ የየየየ (የየየየየ የየየየየ የየየየ) የየየ (የየየ, የየየ, የየየ, የየየ, የየየ,  የየየ)የ የየየየ 
የየየ የየ የየየየየየየ  የየ የየየየየ የየየ የየየየየየ 

የየየየየ የየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየ 
 



 

 

የየየየየ የየየየየ የየየየ 
 የየየ  የየየየ 
የየየየየ የየ የየየ የየየየየ የየየ 
የየየየየ የየየ የየየየየ 

የየየየየየየ የየየ የየየየ  የየየየየ የየየ-የየየየየየ የየየየ 
የየየየየ የየየየ  
የየየ-የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ 

የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየ የየ የየየየየ የየየየ  
የየየየየ የየየ የየየየየ የየ የየየ-የየየየየ የየየየ - የየየ-
የየየየየየ የየ የየየ የየየየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየ 
የየየየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ  
 የየየ-የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ 

የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየ 
የየ የየ የየየየየየየ የየየየየ  የየየ 

የየየየየ 

የየየየየ የየየየ 
የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየ የየየየ   
የየየ-የየየየ / የየ የየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየ 
የየየየየ  

የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየ 
የየየ የየየየየ የየየ( static sound) የየየ 

የየየየየ የየየየ 
የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየ  የየየየ 
የየየ-የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ 

Ling 6 የየየየ የየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ  
የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየ  የየየየ 
የየየየየየየ የየየ የየየየ  የየየየየ የየየ-የየየየየየ የየየየ  
የየየ-የየየየየየየ የየየየ  

የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየ 
የየየ የየየ የየየየ የየ 

የየየ-የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየየየ የየየየየ  
የየየ-የየየየ የየ የየየየየየየ የየ የየየየየ የየየየየ የየየየ  
የየየ-የየየየየየየ  የየየየ የየየየ የየየየየ 

የየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ 
የየየየ የ 'Children’s Minnesota Hearing Aid Hotline' የየየየ የየየየ '612-813-7610' የየየየ የየ የየየየየ 
የየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየ 
የየየ የየየ 

 

የየየየየ የየየ የየየየ የየ 'Cochlear Implant' የየየየየየ የየየየየየ  

የየየየ የየየየ: 612-874-1292    የየየየ የየ የየየየየ: 612-813-7610                                                           

hearingaids@childrensmn.org    cochlearimplants@childrensmn.org 
 

Children’s Hospital የየየየየየ - የየየየ  Children’s Hospital - Saint Paul የየየየ                                                           

Children’s Specialty Center    Gardenview Medical Building 

2530 Chicago Avenue South, Suite 450   347 North Smith Avenue, Suite 600 

Minneapolis, MN 55404     St. Paul, Minnesota 55102 
 

Children’s Hospital – Minnetonka   Children’s Hospital – Woodbury የየየየ                                                                                  

5950 Clearwater Drive, Suite 510   628 Bielenberg Drive, Suite 201 

Minnetonka, MN 55343     Woodbury, MN 55125 
የየየየየ የየየ የየየየየ የየየየ 

የየየየየ የየየ የየ የየየየየ የየየ የየየየ: 1-800-222-1222 
https://poisonhelp.hrsa.gov/poison-centers 
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mailto:cochlearimplants@childrensmn.org
https://poisonhelp.hrsa.gov/poison-centers

