Sağır veya işitme sorunu
çekenlerin günlük
yaşamlarının iyileştirilmesi
GGMD’nin açılımı Ruhsal Sağlık Bakımı ve Sosyal Hizmet Kurumu’dur.
Bizler sağırlara, işitme sorunu çeken insanlara ve yakınlarına tavsiye,
terapi, eğitim ve başka şekilde yardım sunuyoruz. Bu yardımlar tüm
Hollanda geneline yayılmış farklı şubelerimizde verilmektedir.
www.ggmd.nl
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Sağırlar ve İşitme Engelliler için GGMD
İnsanların bazen kendi başlarına çözemedikleri
bazı sorunları bulunur. Biz bu konularda yardımcı
oluyoruz. Bireysel yardım ve hizmetin yanında, grup
eğitimi de veriyoruz. Bu hizmetler sağırlar, işitme
engelliler ve yakınlarına yöneliktir. Alanında uzman
çalışanlarımız sağırlar ve işitme engellilerle iyi iletişim
kurabilmektedirler.

Daha geniş bilgiyi hem
www.ggmd.nl adlı sitede hem
de Nederlandse Gebarentaal
[Hollanda İşaret Dili] sitesinde
bulabilirsiniz.
Kimler için?
GGMD yetişkinlere ve çocuklara yardımcı oluyor.
Ayrıca:
-

Erken sağırlık
Ani sağırlık
Geç sağırlık
Sağır ve körler
İşitme engelliler
Tinnitus (kulak çınlaması) olan kişiler
Meniere olan kişiler
Hiperakuzi olan kişiler
Koklear implant kullanan kişiler
(biyonik kulak)
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GGMD çevresinde sağır ve işitme sorunu yaşayan insanlar
bulunan, işitme engelli olmayan kişilere de yardımcı
oluyor. Anne babalar, çocuklar, eşler, iş arkadaşları ve
sağır ve işitme engelli kişilerle çalışanlar gibi.

Biz günlük işlerde yardımcı oluyoruz
Günlük yaşamda zorlandığınız sorular ve sorunlarınızda
yardımcı oluyoruz, örneğin:

İlişkiler, eğitim ve yalnızlıkla ilgili sorular gibi

Örneğin eşiniz veya ailenizle ilişkileriniz, çocuklarınızın
yetiştirilmesi ve başka insanlarla iletişim kurma gibi.
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İşle ilgili sorular
-

Eğer uzun süredir işsizseniz.
Eğer işitme sorununuz nedeniyle başka bir iş aramak zorundaysanız.
Eğer iş başvurusu yapmakta zorluk çekiyorsanız.
Eğer işte sorunlarınız varsa.

İşitme sorununuzla ilgili sorular

- Gittikçe daha az işitiyor olmanızdan dolayı endişeleniyor
musunuz?
- Hangi yardımcı araçların mevcut olduğunu bilmek istiyor
musunuz?
- Tinnitus (kulak çınlaması) hakkında bilgi arıyor musunuz?
- Koklear implant (biyonik kulak) taktırmanın yol açtığı tüm
hislerde yardıma ihtiyaç duyuyor musunuz?

Diğer konularla ilgili sorular, şöyle ki:

- Kiranız, ödeneğiniz, sigortalarınız veya resmi kurumlarla
sorunlarınız.
- Para idaresi ve kağıt işlerinin takip edilmesi.
- Bağımsız yaşama (yaşamayı sürdürme).
- Ev arama.
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Biz ruhsal sorunlarda da yardım ediyoruz (GGz)

Herkes bazen karamsar veya gergin olabilir, bir şeyden
korkabilir ya da takıntı yaşayabilir veya aşırı yemek
yiyebilir. Genellikle bu durum bir süre sonra geçer veya
azalır. Bazen de geçmez ve bu konuda yardım edecek
birine ihtiyaç duyulur. Eğer sağırsanız ya da işitme sorunu
yaşıyorsanız, GGMD size yardımcı olur. Ruhsal sorunlar
hakkında bilgimiz var ve sizinle iletişim kurabiliriz.
Sağır ve işitme engelli çocuklara ve (davranış) sorunları
yaşayan gençlere de araştırma ve tedavi konusunda
yardımcı oluyoruz. Örneğin bir travma, ADHD [Dikkat
eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu], otizm, tuvalet
eğitimi sorunları, okulda öğrenme sorunları, akranlarıyla
geçinmekte yaşanan sorunlar, korku nöbetleri, gibi.
Bazen insanlar ciddi psikiyatrik sorunlar yaşarlar. Örneğin
kafalarından gelen sesler duyarlar, öfke nöbetleri
yaşarlar, dışarıya çıkmaya cesaret edemeyecek kadar
korku yaşarlar veya artık yaşamak
istemeyecek kadar karamsar olurlar.
Terapinin amacı, kendileriyle birlikte,
yaşamlarının tekrar daha iyi olması
için şikayetlerin ve sorunların nasıl
azaltılabileceğine bakılmasıdır.
Karşılıklı iletişimin iyi şekilde
kurulabilmesi bu konuda
çok önemlidir. GGMD’nin
çalışanları bu iletişimi
kurabilirler.
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(İletişim) Eğitimleri
GGMD, işaretlerle, dudak okuma yoluyla ve görme
engelliler alfabesiyle (Braille) iletişim gibi farklı iletişim
eğitimleri sunmaktadır. İletişim eğitimlerimizle ilgili daha
geniş bilgi için www.ggmd.nl/aanbod/communicatie adlı
siteye bakınız.
GGMD tarafından ileriki aylarda verilecek tüm grup
eğitimleri, internet sitemizde ‘Aktiviteitenkalender’
(etkinlik takvimi) başlığı altında belirtilmiştir. Bu eğitimler
beceri eğitimidirler, çalışmaya yönelik eğitimler, ‘belirli bir
işitme engeliyle yaşama’ eğitimleri gibi. İletişim eğitimleri,
bireysel eğitim (muhtemelen eş, aile, arkadaşlarla birlikte)
olmadığından dolayı bu başlık altında belirtilmemiştir.

Sizi anlayan görevliler
Bizim çalışanlarımız alanlarında uzmandırlar. Sağır veya
işitme engelli olmanın ne olduğunu iyi bilirler.
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Çalışanlarımızın bazıları da sağır ve işitme engellidir.
Diğerleri de işlerinden ve deneyimlerinden dolayı bunun
ne olduğunu çok iyi tahmin ederler. Çalışanlarımız sizinle
iyi iletişim kurabilirler. Anlaşılır bir şekilde konuşabilir
ve işaret dilini kullanabilirler veya işaret veya yazı
tercümanını devreye sokabilirler. Bununla birlikte sağırlık
kültürüne yabancı değildirler.

OORzaken Yardımcı araçlara yönelik
tavsiyeler
Yardımcı araçlarla ilgili tavsiye ve bilgi almak isterseniz,
GGMD OORzaken’a gelin. Orada tüm yardımcı
araçları sakince inceleyebilir ve test edebilirsiniz.
Uzman çalışanlarımız size memnuniyetle yardımcı
olurlar. Kendileri yardımcı araçların satın alınması için
tedarikçilere sevk konusunda size bağımsız olarak
tavsiye verirler. GGMD OORzaken’ın adresi: Büchnerweg
3, Gouda. OORzaken’ı ziyaret etmek
isterseniz, önce bir randevu alınız,
tel. 0800 - 337 46 67 (ücretsiz).
Eğer OORzaken’a gelemeyecek
durumdaysanız, uzmanlarımızın sizin
evinize gelip gelemeyeceklerine
bakılır.
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NC PLD [Hollanda Ani ve Geç Sağır
Olanlar Merkezi]
NC PLD, Hollanda Ani ve Geç Sağır Olanlar Merkezi’nin
kısaltmasıdır. Bu ulusal bilgi ve araştırma merkezi, ani ve
sonradan sağır olanlar ve yakınlarına yönelik bilgi, yardım
ve bakım hizmetinin araştırılması konusunda yardımcı
olmaktadır. NC PLD, GGMD’nin bir bölümüdür. Daha geniş
bilgi için e-posta adresi: ncpld@ggmd.nl.

Masraflar
Eğer GGMD’ye bakım, eğitim veya destek almak için
başvurursanız, sizlere ilgili masraflar ve bunların nasıl
ödeneceği konusunda bilgi verilir. Bu masrafların, sağlık
sigortanız veya belediye, işvereniniz, (kısmen) sizin
tarafınızdan ya da başka birisi tarafından ödenmesi söz
konusu olabilir. İlgili tüm alternatifleri biliyoruz ve ödenek
alma başvurusu için de size yardımcı oluruz.

İrtibat
Sağırlar ve İşitme Engelliler için GGMD
tel.
0800 - 337 46 67 (ücretsiz)
sms
06 - 10 908 606
contact@ggmd.nl
E-Posta
Chat [Sohbet] iş günlerinde 10.30 - 12.00 saatleri 		
arasında, www.ggmd.nl adlı sitede Contact
başlığına tıklayarak
GGMD’ye iş günlerinde 8.30 - 17.00 saatleri arasında
ulaşılabilir. Kriz durumlarında da ulaşılabilir.
GGMD’nin tüm Hollanda’da şubeleri bulunmaktadır. Size en yakın şubemizin
yerini öğrenmek için www.ggmd.nl adlı sitede Contact başlığına tıklayın. Eğer
şubelerimizden birine gelmekte zorluk çekerseniz, bizim size gelmemizin
mümkün olup olmadığına bakılır.
Sunduğumuz hizmetlerle ilgili çok daha geniş bilgiyi www.ggmd.nl adlı internet
sitesinde bulabilirsiniz. Nederlandse Gebarentaal [Hollanda İşaret Dili] sitesinde de.
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