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Çocuğunuzun etkileyici iletişimini
geliştirmek ve iletişim için nasıl fırsatlar
sağlayabileceğimiz konusunda size
tavsiyelerde bulunmak.



Sözlü, işaret dili yada her ikisinin
kombinasyonunu kullanırsa kullansın,
çocuğunuzun dikkat, dinleme ve
anlama becerilerini geliştirmek.

Kontaklar:
Audiology – Odyoloji (İşitme Kliniği)
St Ann’s Audiology Clinic
St Ann’s Hospital
St Ann’s Road
London N15 3TH
Tel: 020 3224 4698 / 4675
Cep telefonu: 07920 727327 text ve
mesajlar İngiliz işaret dili (BSL)
kullananlar için
E-posta: whh-tr.StAnnsAudiology@nhs.net
Açılış saatleri: 9:00am - 5:00pm
Onarım klinikleri: Lütfen randevu almak
için telefon ediniz..
Hearing Impairment Team (Education)
İşitme Engelliler Ekibi (Eğitim)
Haringey Council
Alexandra House
2nd Floor, Station Road
Wood Green N22 7TR
Tel: 020 8489 8338
Email: Deborah.Israel@haringey.gov.uk

Speech and Language Therapy (Health)
Konusma ve Dil Terapisi )Sağlığı
Sağır bebekler ve okul öncesi çocuklar için
Konuşma ve Dil Terapisi Hizmeti
Hornsey Central Health Centre
151 Park Rd
N8 8JD
Tel: 020 3074 2602
Cep telefonu: 07989 852980
E-postal: karin.schamroth@nhs.net
Patient Advice and Liaison Service (PALS) Hasta Tavsiye ve İrtibat Servisi
Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var ise
lütfen 020 7288 5551 li telefonu arayarak veya
whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net internet
adresine E-posta göndererek PALS servisimiz ile
iletişime geçiniz.
Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya
tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız varsa,
lütfen 020 7288 3182 numaralı telefonumuzu
arayınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden
geleni yapacağız.
Twitter.com/WhitHealth
Facebook.com/WhittingtonHealth
Whittington Health NHS Trust
Magdala Avenue
London
N19 5NF
Phone: 020 7272 3070
www.whittington.nhs.uk
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Haringey’deki Çocukların
İşitme Servisi
Ebeveyn Rehberi

(Children’s hearing services
in Haringey - Turkish)

Daha sonra ne olacak?
Bu broşür çocuğunuzun işitme
bozukluğunun teşhisini izleyen ilk yıl
boyunca beklenilen/verilecek hizmetlerin
ana hatlarını özetliyor.
Yerel Hizmetler - St Ann’s Audiology
Bugün, çocuğunuza işitme cihazı verilecek
ve kulağının kalıbını almak için, ölçü alma
macunu kullanılarak ölçü alınabilir. Sekiz
hafta sonrasına, daha ayrıntılı bir
inceleme için odyolog (işitme uzmanı) ile
randevu yapılacaktır. Halihazırda,
çocuğunuzun işitme kaybını bulmak
amacıyla, daha fazla test için doktor
randevunuzu almış olmalısınız.
Çocuğunuzun işitme cihazlarıyla arasını
gözlemlemek, işitme seviyelerini kontrol
etmek, kulak kalıpları için ölçüler almak
ve işitme cihazlarında gerekli ayarlamaları
yapmak için Odyolog ve doctor tarafından
düzenli olarak görülmeye devam
edeceksiniz.
Doktor/ işitme uzmanı, çocuğunuzun
işitme cihazlarıyla arasının nasıl olduğunu
ve hangi seslere tepki verdiğinin farkına
vardığınızı soracaklardır. Lütfen
çocuğunuzun işitme cihazlarını tüm
randevulara getirmeyi unutmayın.
İşitme uzmanına (odyoloğa) gelmeden
önce sormak istediğiniz soruları yazmak
hatırlamanız açısından iyi bir fikir olabilir.

Çocuğunuz yedi ila dokuz aylık
arasındayken, daha ileri/detaylı davranış
testi yapılacaktır. Ancak, ilk bir kaç yıl için,
düzenli olarak bir kaç ayda bir
araştırılmaya/değerlendirilmeye devam
edilecektir.
Planlanan randevuların zamanlaması:




Teşhisten sonraki ilk yıl: Her üç
ayda bir araştırma
2-5 yıl: Her altı ayda bir
5 yaş üstü: Yıllık randevular

Randevulara isterseniz danışman
öğretmeniniz de katılabilir.
İşitme engelliler ekibi
Bu, sağır ve okul öncesi sağır
eğitmenlerinden oluşan beş nitelikli ve
tecrübeli öğretmenler ekibidir. Çocuğunuz
bu öğretmenlerden birine tahsis edilmiş
olacaktır.
Danışman öğretmen sizi, düzenli olarak,
evde veya istediğiniz yerde destek amaclı
ziyaretlerde bulunacaktır. Bu ziyaretler,
muhtemelen okul döneminde iki haftada
bir yapılmaktadır.
Bu hizmetin amacı, size ve ailenize
çocuğunuzun işitme bozukluğu hakkında
bilgi, destek ve tavsiyelerde bulunmaktır.
İşitme ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek,
çocuğunuzun dil ve iletişim becerilerinin
gelişimini desteklemenize yardımcı
olabilmek için sizinle ve çocuğunuzla
birlikte çalışacağız.

Yapacaklarımız:
 Çocuğunuzun ilerlemesini kaydedin
ve gelecekteki gelişimlerini
planlayın.
 Sağırlık farkındalığınızı ve görsel
iletişim becerilerinizi gelistirmenize
yardımcı olmak için, okul öncesi
sağır eğitim öğretmenine
ulaşmanızı saglamak.
 Çocuğunuzun optimum
amplifikasyona (en uygun sinyale)
ulaşmasını sağlamak için St Ann’s
hastanesindeki personelle irtibat
kurmak.
 Uygun olduğunda çocuğunuzu özel
eğitime ihtiyacı olan çocukların
eğitim gördüğü yerlere
yönlendirme.
Eğitmen ekibi olarak konut veya maddi
yardımlarla ilgili sorunları
çözümleyemeyiz. Ancak, sizin için uygun
destek alabileceğiniz gerekli yerlere
ulaşmaya çalışacağız.
Konuşma ve dil terapisi ekibi
Danışman öğretmen, çocuğunuzu işitme
engelli veya sağır çocuklarla çalısan, okul
öncesi uzman konuşma ve dil terapisi
ekibine yönlendirebilir. Danışman
öğretmen ile yakın işbirliğiyle çalışarak
desteklemek, tavsiyelerde bulunmak ve
aşağıdakilerin yerine getirilmesi için,
çocuğunuzu evde ve/veya kreşinde ziyaret
edeceğiz.
 Çocuğunuzla olan etkileşim ve
iletişiminiz ile ilgili kendinize
güveninizin oluşmasını saglamakla
birlikte, çocuğunuz geliştikçe bu
güvenin devam etmesini sağlamak.

