Beni Dahil Et
Çok engelli veya görmeişitme engelli bir
çocuğun sesi
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Bak Bana!
Ben de buradayım

Bir çocuk, bir insan…tıpkı senin gibi
Engelime bakma, bana bak
Ben de bağımsız ve özgür olmak istiyorum
Öğrenmek için biraz zamana ihtiyacım olabilir ve öğrenmek
için kendi yolum
Ama öğreneceğim, her geçen gün daha fazla
Haydi birlikte çalışalım, benimle gel

Merhaba! Ben bir
çocuğum.Bir ailenin
parçasıyım ve dünyanın
dört bir yanında benimki
gibi aileler var. Annem iyi
göremediğimi, az
işittiğimi ve bir şeyleri
tutmakta zorlandığımı
söylüyor….. VE

ve bendeki harika yönleri birlikte keşfedelim…

Kucağında yatan işitme cihazlı
küçük çocuğuyla bir anne,
birbirlerine gülümsüyorlar.

Aile etkinliklerine dahil olmak istiyorum.
Benim de yardım edebileceğim birçok yol
var. Diğer çocuklarla birlikte olmayı
seviyorum. Aile kutlamalarını ve yerel
festivalleri seviyorum. Suyu
pompalamaya yardımcı olabilirim.
Büyükbabamın bisikletine yerleştirdiği
seleye binebilirim. Seninle yapabileceğim
o kadar çok şey var ki!
Kız çocuğu ve yetişkin,
birlikte kuyudan su
pompalıyor.

Aileme ve topluma katılım gösterebilirim!

Evimin içindeki ve etrafındaki şeylerle oynamayı
seviyorum. Lütfen oyuncakları onlara
ulaşabileceğim bir yere yerleştirin. Özellikle
diğer çocuklarla oynamayı seviyorum. Erkek

Oynayabilirim!

kardeşim ve kız kardeşimin yanımda
oynamalarını seviyorum ve onlara katılmak
istiyorum.

Bir erkek ve bir kız çocuğu
el ele tutuşmuş, birlikte
seksek oynuyorlar.

Kolay ulaşılabilecek bir oyuncak ile büyük bir
selede oturan gözlüklü küçük çocuk, elinde
sesli bir oyuncak tutuyor ve oyuncağı sallıyor.

İletişim
kurabilirim!

Seninle iletişim kurmak
istiyorum. Bu benim için
çok önemli - tıpkı senin için
olduğu gibi. Benimle
iletişim kur, oyna ve konuş,

Çocuk ve
büyükannesi
önlerinde bir
kase yapraklı
sebze ile yerde
oturmuşlar.
Yemek
hazırlamak için
birlikte
sebzenin
kökünden
yapraklarını
ayıklıyorlar.

sonra tepkimi izle. BENİM
dilini öğrenmeye çalış, ben

Ben sürekli öğreniyorum… küçük adımlarla

seninkini öğrenmeye

da olsa. Nesneleri hissedebildiğim zaman

çalışıyorum. Hadi beraber
eğlenelim!

onları nasıl kullanacağımı anlıyorum. Kendi
başıma bir şeyler yapmak için çok fazla
uygulamaya ve zamana ihtiyacım var. Her

Öğrenebilirim!

Ebeveyn ve çocuk dokunarak iletişim kuruyorlar. Ebeveyn yerde otuyor ve çocuk da
ebeveynin bacaklarından destek alarak, sırtı yere gelecek şekilde yüzü ebeveyne dönük
yatıyor. Ebeveyn ve çocuk ellerini birbirlerine doğru uzatmış ve karşılıklı el çırpıyorlar.

gün takip edebileceğim bir rutin
belirleyerek öğrenmeme yardımcı
olabilirsiniz. Ve tıpkı diğer çocuklar gibi,
evet, ben de okula gidebilirim!

Beni sevmek çok kolay… ve ben de seni
seviyorum
Her çocuğun sevgi ve bakıma ihtiyacı var, ben de
dahil! Bunu sana göstermem zor olabilir ama
seni çok seviyorum. Ve bana beni sevdiğini ve
beni önemsediğini göstermene ihtiyacım var.
Sevgini hissedebiliyorum.

Unutma:
Ben bir çocuğumDeğerli bir hediyeyim
Babası bebeğini
kendisine yakın
tutarak bebeğin
yüzünü öpüyor.

Tüm çocuklar gibi neşe ve olasılıklar, yaramazlık ve hayallerle doluyum. Beni görebiliyor
musun? Ben buradayım, toplumumuzda, mahallemizde. Ben sevilmeyi bekleyen ve isteyen,
saygı görmek ve dahil olmak isteyen bir çocuğum. Eğer beni takdir eder ve teşvik ederseniz,
toplumdaki diğer insanlar da aynısını yapar! Bir zamanlar benim gibi bir çocuk vardı. Helen
Erkek ve kız
kardeş
birbirlerine
sarılıyor ve
gülümsüyor.

Keller adlı ünlü bir kadın olarak büyüdü ve “Yalnızken çok az şey yapabiliriz; birlikte çok şey
yapabiliriz." dedi. Çok fazla hayalim var - onları gerçekleştirmeme yardım eder misin?

