لوپ سماعت کیا ہے?
اس کی سماعت لوپ (بعض اوقات اڈیو امالہ
لوپ) ایک خصوصی
قسم کی اواز نظام
ایڈز کے استعمال سے لوگوں کے ساتھ سماعت
چول کی سماعت ایک
مقناطیسی ,وائرلیس سگنل ہے کہ
امداد کی سماعت کی جانب سے اٹھایا
ہے جب اسے "ٹی") قائم کرنے کی سیٹنگ
Telecoil
چول کی سماعت کے حوالے سے بلند گو کی جس سے بات چیت کی ہے جس
کا اشارہ کے ایک لفظ ایمپلی فائر طریقوں کے ذریعے بھیج دیا گیا ہے ,حتمی
قسم کی کیبل کی تار کی حدود کے اردگرد کے لوپ رکھا ایک مخصوص عالقے
میں میٹنگ روم یعنی  ,ایک چرچ ,ایک سروس کے مقابل وغیرہ کے عمل کو
ایک محاس کہ  Radiatesمقناطیسی سگنل کو سماعت ہے .ٹھیر ٹھیر کے بھی
دستیاب ہیں (ذاتی لوپ نظام کی گردن) اور کی جا سکتی ہیں .مثال کے ساتھ رکن
 3کھالڑی ,ٹی وی اور کچھ  Landlineٹیلیفونیں.
لوپ سماعت کیوں استعمال کیا ہے?
• غیر اعالنیہ مہینہ ﮐﮯ
• استعمال کی ضرورت نہیں پس منظر شور سے باہر ﮐﮯ اگھانے واال/
Headset
• سماعت میں ﮐﮯ براہ راست اواز
• استعمال کیا جاتا ہے .امداد کے ساتھ ﮐﮯ کسی کو
• کوئی امداد کی تعداد ایک موازن سماعت ﮐﮯ صارفین کا استعمال کر سکتے
ہیں نظام
سب سے زیادہ ہیں ,سماعت سے ہم آہنگ کرنا ہے ,تاہم اس کے لوپ نظام کو معیار پر نہیں ہے.
بند براہ کرم آپ کو فعال بنانا ہوگ Audiologist
این ایچ ایس کے حق مرضی کے
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زیریں سرخ نظام
زیریں سرخ نظام کے متبادل ہیں لوپ نظام ہے .وہ ایک ترسیلہ پر مشتمل ہوگی
اور اگھانے واال (یا تعداد میں گزارا االؤنس) .ترسیلہ بھیجتا ہے جس کی
ایک اڈیو میں بدلتا کے لینے واال یہ اشارہ ہے کہ یا ایک  Headsetمیں فیڈ
اشارہ گردن لوپ یا ہے.
نیچے کی ایک شکل میں سماعت لوپ دکان کے مقابل یا بینک
مقناطیسی میدان کے اندراج کے لوپ
فضائی سے پھینک دیا
گاہک
اسٹاف
فضائی نصب کے مقابل کے تحت
نظر
لیبل مجھے مطلع کریں کہ ایک استدالل
سہولت دستیاب ہے اور نصب

نیچے کی ایک صورت ہے

(مثال اس موقع پر ایک کمرے سماعت لوپ عبادت وغیرہ) کی جگہ
سکرین پر کے ترجمان کی پیشکش

انتہائی ممنون  Handheldیا ایک
وائرلیس کے ساتھ  Lapelمائیکروفون
تقریبا پوری کمرے کا فضائی
نصب امالہ لوپ
حاضرین
سماعت سے معلومات اور صورتوں میں دستیاب لنکWww.hearinglink.org ...
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