
Anakent bölgesi dışında 
yaşıyor olmanın işitme kaybı 
olduğu teşhis edilmiş bir 
bebeğin ailesi için yarattığı 
birtakım ek zorluklar vardır. 
Uzmanlık ve odyoloji servislerine 
ulaşmak için herhalde daha uzun 
mesafe seyahat etmeniz gerekecektir. 
Çalışma, diğer çocukların bakımı 
ve küçük bir bebekle yolculuk gibi 
sorunlar kırsal bölgelerde yaşayan 
ailelerin sıkıntısını arttıracaktır. Tam 
eve geri gelmişken tekrar yola çıkıyor 
gibi olacaksınız. 

Bu durum zaman içinde iyileşme 
gösterecek. Randevuların sayısı 
azalacak ve eve daha yakın bir 
‘Australian Hearing’ merkezine 
gitmeye başlayabileceksiniz. Mali 
yükünüzü hafifletecek bazı servisler 
var. Doktorunuz, işitme uzmanınız veya 
hastane sosyal görevlisinden seyahat 
ve barınma için mali yardım konusunda  
bilgi isteyin. 

Akılda tutacağınız bazı şeyler

• Güvenli yolculuk yapın. Sinirli iseniz 
araba kullanmayın. Bir randevudan 
sonra geceyi orada geçirmek 
ve bebeğinizle birlikte dinlenip 
rahatladıktan sonra eve dönmek 
daha iyi olabilir. 

• Organize olun. Bebeğinizle ilgili tüm 
bilgileri bir yerde toplayıp muhafaza 
edin. İmzalanması gerekebilecek 
formları randevularınıza götürmeyi 
unutmayın. 

• Sorularınızı önceden yazın. 
Doktor, işitme uzmanı veya 
diğer profesyonellerin sizi acele 
ettirmelerine izin vermeyin. Bu 
randevu için uzun bir yol geldiniz ve 
evinize bu ziyaretin çekilen zahmete 
değer olduğu hissi ile dönmelisiniz. 

• Randevuların sizin ve aileniz için 
en uygun  zamanlarda olması için 
uğraşın ve o şekilde organize edin. 
Örneğin, Cuma akşam üzeri veya 
Pazartesi sabahı erken olması aile 
hayatını daha az aksatabilir. 

• Ve en önemlisi, unutmayın ki sizi 
düşünen insanlar size yardım ve 
destek  sunmak ister. Yardıma 
ihtiyacınız olduğunda onlardan 
isteyin. Bu iyiliğin karşılığını 
vereceğiniz fırsatlar zaman içinde 
karşınıza çıkacaktır.1

1 Aussie deaf kids, in Building blocks: A parent’s 
guide for families whose baby has been 
diagnosed with a hearing loss 
(www.aussiedeafkids.com).
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Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi 
Bakanlığının yetkisi ile.

Viktorya’nın 
kırsal bölgesinde 
yaşıyorsam, ne 
gibi servisler var?

Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi Bakanlığı

Turkish

Her 
çocuk, 
her 
fırsat
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