Diğer kaynaklar:
Ling 6 sound application apps
https://itunes.apple.com/gb/app/ling-6sound-application/id369219608?mt=8
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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

I

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.

Günlük hayatta basit
sesler

Record sheet of Ling 6 sound
http://hope.cochlearamericas.com/sites/de
fault/files/H OPE/Ling-6_sound_testhow_to.pdf
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İşitme cihazlarıyla bebeğinizin dinleme
becerilerini günlük rutinlerle geliştirin

Bebeklere, günlük yaşamlarında işitme
cihazı kullanmaya başladıklarında, cihaz
aracılığıyla duyacakları basit sesleri
tanıyıp öğrenmeleri için fırsat verilmeleri
gerekir.
işitme kliniği randevusuna her gelişinizde,
işitme uzmanı, bebeğinizin işitme cihazı
aracılığıyla hangi sesleri duyabildiğini
değerlendirmek isteyecektir.
Test sırasında değişik frekansta sesler
kullanarak, test sonucunda konuşmaların
hepsinin işitme cihazı aracılığıyla duyulup
duyulmadığı tespit edilir.
İşitme cihazını konrtol ederken: test
anında , çocuğun işitme cihazına stetoklip
denilen bir harici kulaklık seti eklenerek,
bu sesleri sizin de duymanız sağlanır.
Doğal aile yaşamında karşılaşılacak farklı
durumlarda kullanılmak üzere 10 ifade
seçtik. Bu ifadeler normal konuşma ses
düzeyinde kullanılmalıdır ve çocuğun
dikkatini çekmek için bir şarkı halinde
söylenip ilginç hale getirilmelidir .
Arka plan gürültü seviyesinin oldukça
düşük olduğundan emin olun. Gereksiz
ses kaynaklarını kapatın. Bebeğiniz
sessizken, size doğru baktığında (sanki
sizden bir şey söylemenizi bekliyormuş
gibi) kullanacağınız ifadeyi açık ve doğal
bir şekilde ilginç bir yüz ifadesiyle
söyleyin. İfadeyi söyledikten sonra birkaç
saniye gibi kısa bir süre duraksayın.

Bebeğiniz acaba size sesli bir şekilde
cevap verecek mi ya da kafasını size
doğru çevirecek mi diye beklentiyle
bakınız. Eğer seslenir ya da başını
çevirirse, ona bakın ve ifadeyi tekrar
söyleyin. Ardından, sesin ilişkili olduğu
öğeyi gösterin, örneğin bir şişe ise (mm
mm), bir topsa (top!).
Bebeğiniz size geri seslenmiyorsa, birkaç
saniye bekleyin ve sonra aynı ifadeyi
tekrar edin. Daha sonra çocuğa ifadenin
ilgili olduğu öğeyi gösterin. Bu, bebeğinizin
bir öğe veya bir jest gösterilmek yerine
konuşmayı dinleyerek bundan sonra ne
olacağını anlamasına yardımcı olur.
Kullanılabilecek ifadeler:
 “mm mm” yemek ya da içmek için
güzel bir şey olacak demek
 “a a” or “o o” bir şeyler ters
gittiğinde.
 “bak bak bak ” bir şeyi işaret
ederken.
 “kucak” Bebeği kucaga alacağınız
ya da bir yere gideceğiniz anlamına
gelir.
 “dön dön” dönen veya daire çizen
herhangi bir şey için.
 “veee eee” aşağı kayarken (ya da
belki de bebek bezi değişirken)”.
 “ohhh ohhh” sarılırken veya
yumuşak bir şey okşarken.





“bay bay” bir durumdan ya da
kişiden ayrılırken.
“bıcı bıcı” banyo zamanı veya
suyla oynamak için.
“şşşşş” uyumaya veya şekerleme
yapmaya için hazırlanırken.

Bu ifadeler tanıdık durumlarda
kullanıldığında bebekler için anlamlı hale
gelirler.

