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Halo, Saya adalah seorang

anak. Saya bagian dari

sebuah keluarga & keluarga

seperti kami ada dimana

saja di dunia ini. Ibu saya

berkata bahwa saya tidak

dapat melihat , bisa sedikit

mendengar, dan sulit

memegang benda … DAN:

Ibu dengan anak kecil di 
pangkuannya , sedang saling 

tersenyum . Ia menggunakan alat 
bantu dengar

Lihatlah Saya! 
Saya juga ada

Seorang anak,  seorang manusia..seperti Kamu juga

Jangan lihat disabilitas saya, lihatlah Saya.

Saya juga ingin mandiri dan bebas

Saya mungkin memerlukan waktu untuk belajar dengan cara saya

Tapi saya akan terus belajar setiap hari

Mari kita bekerja sama, datanglah bersama saya

Dan mari kita temukan keajaiban yang ada pada

diri saya .…



Saya ingin dilibatkan pada kegiatan-

kegiatan keluarga. Ada banyak cara yang 

juga bisa saya bantu. Saya ingin bersama

anak-anak lain. Saya senang pada acara 

perayaan di keluarga dan masyarakat. Saya

bisa membantu memompa air. Saya bisa

naik pada keranjang kakek yang dipasang

di sepedanya.  Banyak sekali yang dapat

saya lakukan bersama dengan Kamu! 

Anak perempuan & orang 
dewasa memompa air sumur

bersama

Saya bisa berpartisipasi di keluarga dan lingkungan saya! 



Saya suka bermain dengan benda-benda yang 

di rumah saya dan sekitarnya.  Tolong letakkan

mainan-mainan di tempat yang bisa saya

jangkau. Saya sangat suka bermain dengan

anak-anak lain. Saya senang waktu kakak saya

juga bermain di dekat saya…saya ingin

bermain bersama mereka.

Saya bisa bermain!

Anak kecil memakai kacamata sedang duduk di 
baskom besar dengan mainan dalam jangkauan: 

anak memegang mainan berbunyi

Seorang anak
berpegangan tangan

sambil bermain engklek



Saya ingin berkomunikasi

dengan kamu. Penting sekali

untuk bisa seperti kamu. Kenali

saya, bermain dan bicaralah

dengan saya lalu lihat reaksi

saya. Cobalah untuk memahami

bahasa saya, saya juga mencoba

memahami bahasa kamu. Ayo 

bersenang-seang bersama! 

Saya selalu ingin belajar..ajari dengan

langkah-langkah kecil . Saya ngerti bagaimana

menggunakan sesuatu kalau saya sudah

menyentuhnya. Saya perlu banyak waktu

untuk berlatih melakukan sesuatu sendiri. 

Kamu bisa bantu saya mempelajarinya

dengan mengatur rutinitas yang dapat saya

ikuti setiap hari. Seperti anak-anak lain juga, 

Ya,  saya juga bisa bersekolah!

Orang tua dan anak berkomunikasi melalui sentuhan. Orang tua duduk di tanah dan anak 
berbaring telentang di antara kaki orang tua menghadap pada orang tua.  Mereka saling 
mengulurkan tangan dan mereka bertepuk tangan.

Anak dan 
nenek duduk di 
tanah dengan 

semangkuk 
sayuran di 

depan mereka. 
Bersama-sama 

mereka 
mengambil 
sayuran dari 
batang untuk 
menyiapkan 

makanan

Saya bisa
berkomunikasi!

Saya bisa belajar!



Saya penuh dengan sukacita dan segala kemungkinan, seperti semua anak lainnya, 

terkadang agak jahil dan tetap punya mimpi-mimpi. Dapatkah kau melihatku? Saya di sini, di 

komunitas kita, di lingkungan kita. Saya seorang anak yang terus menunggu dan ingin 

dicintai, dihargai dan diikutsertakan. Jika Kamu menghargai dan mendorong saya, orang lain 

di komunitas akan melakukan hal yang sama! Pernah ada anak seperti saya. Dia tumbuh 

menjadi seorang wanita terkenal bernama Helen Keller dan dia berkata, “ Kalau hanya

sendiri, kita hanya bisa berbuat sedikit; tapi saat bersama-sama kita bisa melakukan banyak 

hal. " Saya memiliki begitu banyak mimpi - maukah Kamu membantu saya mencapainya?

Setiap anak membutuhkan cinta dan kasih sayang, 

termasuk saya! Mungkin saya tidak dapat

menunjukkan pada kamu, tapi saya sengat

mencintaimu. Dan saya ingin kamu menunjukkan

bahwa kamu cinta dan sayang padaku.. Saya dapat

merasakan cintamu

Saya sangat mudah untuk dicintai..dan
Saya juga mencintaimu Ingat: Saya seorang

anak – hadiah yang 
berharga

Kakak –
beradik saling

berpelukan
dan tersenyum

Ayah menggendong
anaknya sangat dekat

dan menciumnya
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