
Teşhisten sonra, bunun 
çocukları için anlamını  
merak etmek anne-babalar 
için doğaldır. 
Şunları düşünüyor olabilirler: 

• Çocuğum arkadaş edinebilecek mi? 
İş bulabilecek mi? İlişkiler kurabilecek 
mi? Araba kullanabilecek mi? Okula 
gidebilecek mi? Mutlu olabilecek mi? 

• Çocuğum neler yapabilecek?

İlerdeki haftalar, aylar ve yıllarda, 
o doğmadan önce sizin hayalinizde 
canlandırdığınız şeylerin hepsini 
bebeğinizin yapabildiğini 
keşfedeceksiniz: size gülümseyecek, 
sizinle konuşacak, okula gidecek, 
spor yapacak, iş bulacak ve ilişkiler 
geliştirecek. Yaşam her zaman kolay 
olmayacak, fakat sizin sevginiz ve 
yardımınızla çocuğunuz büyüyerek 
mutlu, başarılı ve bağımsız bir  
yaşam sürecek.1

Bakalım bazı anne-babalar neler 
söylemişler

“Alex, işitme kaybı olmadan neler 
yapabilecek idiyse hepsini yapıyor – 
müzik dersi, beden eğitimi dersi, yüzme 
dersleri, vs. Tek farkı işitme cihazı takan 
biri olması. O benim her zaman güzel 
ve mükemmel kızım olarak kalacak” 2

“Oğlum herşeyi yapabiliyor – işe 
gidiyor, araba kullanıyor, ilişkiler 
kurabiliyor, çocuk sahibi oluyor. Normal 
bir hayat işte! Teşhis konduğunda tüm 
bu korkuları yaşadık. Herşey normal 
olacak mıydı? İletişim için işaret dili 
kullanmasının dışında yaşantımızın 
diğer insanlarınkinden farkı yok” 3

“Kızım hiçbir ek yardım almadan 
her hafta Brownies (kız izciler) 
toplantılarına gidiyor. Şu anda kız 
izciler grubunun lideri ve Eylul ayında  
izcilik faaliyetlerine katılacak. İlk teşhis 
konduğunda bunları yapabileceğini 
hayal bile edemezdim.Mutlu çok-yönlü 
bir kız işte” 4

Sağır çocuklar okula gidiyor, spor yapıyor, 
okul sonrası kulüplere gidiyor ve birçoğu 
da koleje veya üniversiteye gidiyor ya da 
doğrudan çalışmaya başlıyor.

İşitme kaybı olan çocuklar: 

• yaratıcı 
• müziğe kabiliyetli
• atletik
• akademik
•  yüksek sesli 
• ve afacan olabiliyorlar…… tıpkı diğer 

çocuklar gibi! 
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