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Adulti Neqsin mis-Smigħ bħala xempji għal min jisma’
Ħoloq tal-istess katina
Il-proġett “Adulti Neqsin mis-Smigħ bħala xempji għal min jisma’: Ħoloq tal-istess katina”
bit-titlu mqassar “Sign Links” u bil-kodiċi 2019-1-EL01-KA204-062935 ġie ffinanzjat blappoġġ tal-Kummissjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni tirrifletti l-fehmiet tal-awtur biss,
u l-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ din il-pubblikazzjoni ma
jikkostitwixxix l-approvazzjoni tal-kontenut li jirrifletti l-fehmiet tal-awturi biss, u lKummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir millinformazzjoni li tinsab fiha.

Koordinatur tal-proġett
The Hellenic Federation of the Deaf (HFD), il-Greċja.

Imsieħba tal-proġett
•
•
•
•
•

The Deaf People Association (DPAM), Malta
The Union of the Deaf in Bulgaria (UDB), il-Bulgarija
L-Università tal-Maċedonja Oċċidentali (UWM), il-Greċja.
Kindergarten for the Deaf and hard of hearing of Argyroupolis (KDA), il-Greċja.
Open Pedia (OP), il-Greċja.
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Produzzjoni intelletwali 5 - L-aqwa prassi
Din il-gwida hija preżentazzjoni ta’ prattiċi speċifiċi rakkomandati għall-adulti
Neqsin mis-Smigħ bħala xempji fid-dinja tas-smigħ.
B’format ta’ ktejjeb, dan id-dokument jinkludi l-aqwa prassi rakkomandata, u li
ġiet dokumentata permezz ta’ riċerka interna; bl-aktar informazzjoni avvanzata
dwar il-Persuni Neqsin mis-Smigħ, kif ukoll minn pubblikazzjonijiet xjentifiċi u
akkademiċi. Dan id-dokument jista’ jintuża minn kwalunkwe parti interessata,
bħal dawk li jfasslu l-politika, l-ġenituri u professjonisti fil-qasam.
Id-Deaf People Association (DPAM), Malta, hija l-organizzazzjoni ewlenija ta’ din
l-attività u għaldaqstant tikkoordina din il-produzzjoni tal-aqwa prassi.
Ix-xogħol li sar biex iwassal għal din il-produzzjoni intelletwali jinkludi:
• Skema tal-produzzjoni, li kienet disponibbli għall-imsieħba kollha.
• Mudell għal dokumenti bil-kontenut tal-produzzjoni (bl-Ingliż), li ġie pprovdut
mill-koordinatur tal-produzzjoni.
• Reviżjoni inter pares tal-produzzjoni mill-imsieħba kollha - il-koordinatur talproduzzjoni uża r-reazzjonijiet tal-pari biex jeditja d-dokument.
• Reviżjoni finali tad-dokument mill-imsieħba kollha.
• It-traduzzjoni tad-dokument fil-lingwi nazzjonali (Bulgaru, Grieg u Malti) talimsieħba rispettivi.

METODOLOĠIJA
1. Wara riċerka interna estensiva, identifikajna problemi fl-oqsma tal-familja, ledukazzjoni, l-impjiegi, s-servizzi u l-ħajja soċjali. Pernezz tal-aktar
informazzjoni avvanzata dwar il-Persuni Neqsin mis-Smigħ, kif ukoll ta’
pubblikazzjonijiet xjentifiċi u akkademiċi nġabru eżempji tal-aqwa prassi minn
pajjiżi differenti u minn assoċjazzjonijiet tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ.
2. Żviluppajna sett ta’ ipoteżijiet li ġew ittestjati b’intervisti permezz ta’
studju pilota.
3. Żviluppajna formola tal-aqwa prassi dettaljata sabiex l-organizzazzjonijiet
parteċipanti jkunu jistgħu jimplimentaw b'mod effettiv il-prattiki florganizzazzjonijiet tagħhom.
4. Żviluppajna gwida tal-aqwa prassi finali għall-pubblikazzjoni
5. Ippubblikajna l-gwida tal-aqwa prassi finali u kompluta fuq il-portal talproġett u qsamna l-produzzjoni ma’ diversi partijiet interessati.

Sign Links – Gwida tal-aqwa prassi

IL-FAMILJA
Fatti
L-EBDA ESPERJENZA PERSONALI TA' TELF TA' SMIGĦ
Inqas minn 7% tat-tfal b'indeboliment tas-smigħ (li jinkludu dawk neqsin missmigħ b’mod parzjali jew komplet) huma ulied ġenituri bl-istess tip ta’
indeboliment. Dan jimplika li l-maġġoranza tal-ġenituri tat-tfal b’nuqqas ta’ smigħ
għandhom ftit jew ebda esperjenza personali ta’ telf ta’ smigħ. B’konsegwenza
diretta, it-tfal jitwieldu f’ambjent fejn il-ġenituri tagħhom ma jkunux familjari
man-nuqqas ta’ smigħ u ma jkunux preparati biex jgħixu f’din ir-realtà.
ID-DISPJAĊIR TAL-ĠENITURI
Il-maġġoranza tal-ġenituri rrappurtaw li d-dijanjosi ta’ telf ta’ smigħ qanqlet
emozzjonijiet negattivi, bl-aktar sentimenti li jissemmew komunemenent jinkludu
xokk u trawma. Il-ġenituri jistgħu jesperjenzaw niket, rabja, ħtija, ċaħda,
konfużjoni, u sens ta’ impotenza.
APPROĊĊ PATOLOĠIKU
Ġeneralment, il-ġenituri ma jiġux f’kuntatt ma’ Adulti Neqsin mis-Smigħ anki wara
li t-tfal tagħhom jiġu djanjostikati b’indeboliment tas-smigħ. Wara d-dijanjosi, ilġenituri jiġu f'kuntatt prinċipalment ma' tobba, patoloġisti tad-diskors,
awdjoloġisti, li kollha kemm huma jużaw approċċ patoloġiku għall-problema. Dan
jinfluwenza l-mod ta’ kif il-ġenituri jħarsu lejn in-nuqqas ta’ smigħ u
jikkundizzjonahom biex joqogħdu lura milli jużaw il-Lingwa tas-Sinjali (LS).

B'mod ġenerali, it-tobba huma ffukati fuq l-aspett mediku tan-nuqqas ta’ smigħ.
Għaldaqstant, tiġi mwassla l-idea li l-aqwa aproċċ għat-Tfal Neqsin mis-Smigħ hu
li jitgħallmu jitkellmu u jisimgħu permezz ta’ mpjanti Cochlear jew hearing aids.
B’hekk tiġi mwassla l-idea li dan hu l-uniku mod biex it-Tfal Neqsin mis-Smigħ
jintegraw fis-soċjetà u jkollhom aktar opportunità għas-suċċess, minflok li lġenituri jiġu mħeġġa biex jingħaqdu mall-komunitajiet tal-Persuni Neqsin misSmigħ u jitgħallmu l-LS.
L-EBDA AĊĊESS GĦALL-LINGWA
It-Tfal Neqsin mis-Smigħ rari jissoċjalizzaw ma’ Adulti Neqsin mis-Smigħ qabel ma
jidħlu f’ambjent edukattiv. Il-maġġoranza tat-Tfal Neqsin mis-Smigħ (~95%)
jitwieldu minn ġenituri li mhumiex neqsin mis-smigħ u b'mod ġenerali l-familji li
ma jkunux jafu u ma jkunux jużaw il-LS fil-komunikazzjoni tagħhom ta' kuljum.
Dan iwassal biex it-Tfal Neqsin mis-Smigħ jesperjenzaw stat potenzjali ta'
deprivazzjoni tal-lingwa. In-nuqqas ta’ kapaċità komunikattiva jkollu mpatt
detrimentali fuq kwalunkwe persuna, irrispettivament minn jekk it-tfal ikunux
neqsin mis-smigħ. Din tista' taffettwa serjament il-kapaċità konjittiva u l-iżvilupp
tagħhom.
SAĦĦA MENTALI
Ħafna Tfal Neqsin mis-Smigħ jikbru bi problemi soċjali u emozzjonali jew
jesperjenzaw dewmien lingwistiku minħabba li ma jkollhomx aċċess għall-lingwa.
Din is-sitwazzjoni tesponi lill-Persuni Neqsin mis-Smigħ għar-riskju kwadriplikat
ta’ problemi ta’ saħħa mentali meta mqabbla ma’ membri oħra tal-komunità usa’.
Dawn il-problemi ta’ saħħa mentali jfeġġu minħabba l-iżolament u n-nuqqas ta'
komunikazzjoni li jesperjenzaw fl-ewwel xhur jew snin tal-eżistenza tagħhom, li
inevitabbilment jirrifletti fuq il-kapaċità konjittiva tagħhom.
Dan jiġri, pereżempju, meta Tfal Neqsin mis-Smigħ jikbru mingħajr ma qatt
jitgħallmu jissinjalaw; jew mingħajr ma qatt jinteraġixxu ma’ Persuni oħra Neqsin
mis-Smigħ, jew mingħajr ma qatt jistabbilixxu relazzjoni ma’ Deaf Role Models
(DRMs).
NUQQAS T’APPARAT U TAGĦMIR TEKNIKU
Huwa dokumentat li hemm nuqqas ta’ tagħmir tekniku fil-postijiet fejn jgħixu tTfal Neqsin mis-Smigħ.
ATTITUDNI TA’ PROTEZZJONI ŻEJDA MINN NAĦA TAL-ĠENITURI
Ġeneralment il-ġenituri jesprimu protezzjoni eċċessiva lejn l-Ulied li jkunu Neqsin
mis-Smigħ meta mqabbla ma’ ħuthom. Dun mhux talli ma tgħinx, iżda wkoll
twassal lit-tfal għal sensazzjoni ta’ iżolament.

L-aqwa prassi
ID-DEPATOLOĠIZZAR TAN-NUQQAS TAS-SMIGĦ: APPROĊĊ
INTERDISCIPLINARJU
It-tobba u l-pubbliku ġenerali għandhom tendenza li jkunu ffukati fuq l-aspett
mediku tan-nuqqas ta’ smigħ. Dawn jaraw in-nuqqas ta’ smigħ biss bħala xi ħaġa
li tista’ tissewwa.
Madankollu, studji tan-nuqqas ta’ smigħ huma dixxiplini akkademiċi relatati malistudju tal-ħajja soċjali ta' Gruppi Umani u Individwi Neqsin mis-Smigħ. Dawn
id-dixxiplini jiffurmaw qasam interdixxiplinarju li jgħaqqad kontenut u
metodoloġiji minn studji kulturali, antropoloġija, ekonomija, xjenza politika,
storja, ġeografija, psikoloġija, studji soċjali, u soċjoloġija, fost oħrajn.
Il-pubbliku ġenerali u s-soċjetà għandhom jieqfu jittrattaw in-nuqqas ta’ smigħ
biss bħala kundizzjoni medika u pjuttost jaħsbu dwar in-Nuqqas ta’ Smigħ bħala
komunità li għandha kultura, storja rikka u tradizzjonijiet, u b’mod importanti – li
għandha l-lingwa tagħha.
L-użu ta' DRMs huwa parti minn din is-soluzzjoni. Kuntatt ma’ DRMs itejjeb kemm
Dawk li huma Neqsin mis-Smigħ, kif ukoll dawk li mhumiex u lit-tfal u l-familji
rispettivi tagħhom.
AKKWIST TAL-LINGWA
It-Tfal Neqsin mis-Smigħ, bħala bnedmin u l-istess bħat-tfal li mhumiex neqsin
mis-smigħ, għandhom bżonn l-akkwist tal-lingwa bħala pedament għat-trobbija
f’saħħitha u l-iżvilupp personali tagħhom. Wara d-dijanjosi tan-nuqqas ta’ smigħ,
il-familja trid tibda titgħallem u tuża l- LS mill-aktar fis possibbli peress li din
tibda tikkawża u tippromwovi t-tkabbir u l-iżvilupp personali ta’ tfal b’saħħithom,
filwaqt li tevita r-riskju ta’ dewmien lingwistiku u/jew kwistjonijiet ta’ saħħa
mentali.
L-introduzzjoni kemm tista’ tkun bikrija ta’ DRMs bħala xempji għall-LS u bħala
gwidi fil-ħajja tat-Tfal Neqsin mis-Smigħ hija ta’ importanza kbira.
DEAF ROLE MODELS
Id-DRMs huma importanti ħafna u għandhom rwol kruċjali fl-iżvilupp personali u
t-trobbija f’saħħitha tat-Tfal Neqsin mis-Smigħ.
Id-DRMs jaġixxu bħala punt ta’ referenza fundamentali billi jedukaw, jiggwidaw,
ifarrġu u jispiraw lit-tfal dwar il-kundizzjoni tan-nuqqas ta’ smigħ matul il-proċess
kollu tat-trobbija.
Id-DRMs jgħinu lit-Tfal Neqsin mis-smigħ jikbru b'saħħithom billi jrawmu
sentimenti pożittivi u kunfidenti dwarhom infushom, mingħajr ma jħossuhom
inferjuri minn nies oħra sempliċiment għax ikunu Neqsin mis-Smigħ.

Barra minn hekk, id-DRMs ikunu Persuni Neqsin mis-Smigħ li jafu x’jaħdem u x’ma
jaħdimx fil-proċess edukattiv.
Għal dawn ir-raġunijiet, id-DRMs għandhom ikunu involuti fil-proċess t’appoġġ
lill-ġenituri u lit-Tfal Neqsin mis-Smigħ fl-istadji bikrija tal-ħajja tat-tfal.
It-Tfal Neqsin mis-Smigħ, il-ġenituri tagħhom u l-membri tal-familja estiża
għandhom jiġu f’kuntatt mad-DRMs mill-komunità lokali tal-Persuni Neqsin misSmigħ kemm jista’ jkun malajr u jistabbilixxu relazzjonijiet konsistenti.
KUNTATTI MAD-DINJA TA’ PERSUNI NEQSIN MIS-SMIGĦ U DIK TA’ PERSUNI
LI MHUMIEX
Huwa importanti li t-Tfal Neqsin mis-Smigħ ikollhom netwerk soċjali ta’ ħbieb, tfal
tamparhom, qraba jew Membri tal-familja li jkunu wkoll Neqsin mis-Smigħ biex
jikbru flimkien magħhom.
Barra minn hekk, membri oħra tal-familja bħal nanniet u aħwa għandhom ukloll
ikunu involuti fil-proċess. Id-DRMs jistgħu jgħaqqdu id-dinja tal-Persuni Neqsin
mis-Smigħ ma’ dik ta’ dawk li mhumiex.
AMBJENT XIERAQ
Il-familja għandha toffri ambjent xieraq għall-iżvilupp bilanċjat u affettiv tat-Tfal
Neqsin mis-Smigħ. Il-familja għandha tadotta strateġiji komunikattivi effettivi li
jirrispettaw il-lingwa naturali tat-tfal, inkluża l-LS.
Il-familja għandha wkoll tinkoraġġixxi attivitajiet ekstrakurrikulari li
jiżviluppaw il-ħin liberu tat-Tfal Neqsin mis-Smigħ b’mod kreattiv.
SERVIZZI T’APPOĠĠ
Għandhom jiġu stabbiliti servizzi t’appoġġ għall-ġenituri u t-tfal tagħhom biex
jikkontribwixxu għad-depatoloġizzar tan-nuqqas ta’ smigħ permezz t’attivitajiet
bħal dawn li ġejjin:
• Il-ġenituri għandhom jiġu infurmati kemm jista’ jkun malajr dwar l-għajnuniet
teknoloġiċi kollha u għandhom jiġu ggwidati permezz tal-għażla u l-installazzjoni
ta’ tagħmir tekniku fejn jgħixu t-Tfal Neqsin mis-Smigħ, bħal mekkaniżmi li
jistgħu jittrasformaw sinjali tal-ħoss f’sinjali viżivi.
• It-Tfal Neqsin mis-Smigħ għandhom jiġu mogħtija l-opportunità biex
jesperjenzaw u jesploraw id-dinja ta’ madwarhom b’mod indipendenti.
Għaldaqstant dawn ikunu kapaċi jiżviluppaw personalità normali u sħiħa bħal tfal
oħra f’ambjent protettiv, imma MHUX protettiv iżżejjed.
• Il-ġenituri għandu jkollhom id-dritt u l-ħila li jagħżlu bejn ambjenti edukattivi
differenti u finalment jagħżlu dak li jippermetti lil uliedhom biex jiżviluppaw labbiltajiet u l-ħiliet tagħhom sal-massimu.

SIGN LINKS: EZ+ EMPJI TAL-AQWA PRASSI
Gwida għad-DRMs
L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/) żviluppaw gwida f’erba’
lingwi (Bulgaru, Ingliż, Grieg u Malti) biex tappoġġja l-aqwa prassi blinformazzjoni introduttorja kollha dwar id-dinja tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ, kif
ukoll dik ta’ dawk li mhumiex.

Gruppi t'appoġġ għall-familja
L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/) żviluppaw workshops
t’apprendistat għall-appoġġ ta’ familji ta’ Tfal Neqsin mis-Smigħ. DRMs huma
involuti b'mod attiv fil-programm t'appoġġ għat-Tfal Neqsin mis-Smigħ u l-familji
tagħhom.
L-għan tal-workshops huwa li jedukaw lill-ġenituri li mhumiex neqsin mis-smigħ
dwar kif jikkomunikaw mat-Tfal Neqsin mis-Smigħ; isaħħu l-għarfien tal-ġenituri
b’aċċess għall-informazzjoni; jippromwovu l-iżvilupp bilingwu tat-Tfal Neqsin
mis-Smigħ; u jgħaqqdu l-familja kollha mal-komunità tal-Persuni Neqsin misSmigħ.

Laqgħa ta’ grupp fil-workshops
Bħala parti minn intervent ibbażat fuq il-familja, fil-perjodu ta’ taħriġ Adulti
Neqsin mis-Smigħ jaħdmu fil-workshops bħala utenti nattivi u għalliema tal-LS.
Dan sabiex jiddiskutu kwistjonijiet marbuta man-nuqqas ta’ smigħ u l-esperjenzi
tal-ħajja ta’ Persuni Neqsin mis-Smigħ.

DRMs adulti ma’ Tfal Neqsin mis-Smigħ

EDUKAZZJONI
Fatti
NUQQAS FL-ATTENDENZA SKOLASTIKA
Jidher li hemm abbandun skolastiku minn Studenti Neqsin mis-Smigħ matul ledukazzjoni elementari u sekondarja. Hemm fatturi diversi li jwasslu għal din issitwazzjoni.
Hemm ineffettività tas-sistema edukattiva fuq livelli differenti, skond il-pajjiż. Limplikazzjonijiet motivazzjonali bħan-nuqqas ta’ aċċettazzjoni personali, il-pariri
minn DRMs, u l-inkoraġġiment mill-familja wkoll għandhom rwol sinifikanti flgħerq ta’ din il-problema.
OSTAKLI
Mill-esperjenza tad-DRMs fl-iskejjel, ħafna jindikaw l-eżistenza ta’ ostakli fledukazzjoni akkademika; komunikazzjoni orali obbligatorja; vjolenza; u leżistenza ta’ aspettattivi baxxi mill-għalliema fil-konfront ta’ Studenti Neqsin misSmigħ.
NUQQAS TA' KOMUNIKAZZJONI
Hemm nuqqas effettiv ta’ komunikazzjoni bilaterali bejn l-għalliema u l-istudenti.
Il-mod kif it-Tfal Neqsin mis-Smigħ jikkomunikaw mal-għalliema tagħhom ivarja
minn pajjiż għall-ieħor, u l-oraliżmu għad għandu rwol ewlieni. Dan jindika li l-użu
tal-qari tax-xufftejn għadu dominanti u dan jiġi użat iktar komunement mill-LS.
Barra minn hekk, l-għalliema jikkomunikaw bejniethom l-aktar permezz tattaħdit, mingħajr ma jqisu s-sentimenti negattivi li jipprovokaw fit-Tfal Neqsin misSmigħ.
NUQQAS TA’ DRMs FIS-SISTEMA EDUKATTIVA
L-użu ta’ DRMs u interpreti edukattivi jew ma jeżistix jew mhuwiex biżżejjed biex
jiġi offrut f’ambjent edukattiv xieraq għat-Tfal Neqsin mis-Smigħ.

L-aqwa prassi
TAĦRIĠ BIKRI
Għandu jkun hemm taħriġ u edukazzjoni bikrija għat-Tfal Neqsin mis-Smigħ li fih
jinkludi DRMs għall-LS bħala parti essenzjali.

GĦALLIEMA U DRMs
Aktar DRMs u għalliema tal-LS għandhom jiġu mħarrġa u impjegati kemm fliskejjel pubbliċi kif ukoll fl-iskejjel speċjalizzati għal Persuni Neqsin mis-Smigħ.
UGWALJANZA
L-edukazzjoni ugwali għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ għandha sseħħ bħala parti
mill-edukazzjoni bikulturali bilingwi mfassla għar-rekwiżiti tan-nuqqas tassmigħ, bid-DRMs bħala l-element dominanti.
XEMPJI TA’ BILINGWIŻMU
Aktar xempji edukattivi ta’ bilingwiżmu għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ
għandhom jiġu mħarrġa u jkunu disponibbli f’kemm jista’ jkun kuntesti edukattivi.
TAGĦLIM TAL-WIRT KULTURALI – IL-KULTURA TAN-NUQQAS TA’ SMIGĦ
Sabiex tinbena l-identità tat-Tfal Neqsin mis-Smigħ, it-tagħlim tal-wirt kulturali u
dak tal-kultura tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ għandhom jitqiesu bħala pilastri tassistema edukattiva għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ. Dawn juru kif Persuni Neqsin
mis-Smigħ jiffurmaw komunità lingwistika u kulturali b’ħafna figuri ta’ identità
importanti tul l-istorja, b’perspettivi pożittivi tal-ħajja u xogħlijiet fil-qasam tannuqqas ta’ smigħ.
It-Tfal u l-Adulti Neqsin mis-Smigħ għandhom id-dritt li jkunu jafu li jappartjenu
għal komunità b’kultura mill-isbaħ, rikka fl-istorja u t-tradizzjonijiet, u li għandha
lingwa propja bi grammatika u s-sintassi tagħha.
PERSUNAL AKKADEMIKU
Il-persunal fi skola bi Studenti Neqsin mis-Smigħ għandu tal-inqas ikun jaf juża lLS bażiku, filwaqt li l-istaff fl-iskejjel speċjalizzati għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ
għandu jkun profiċjenti fl-użu tal-LS.
Il-LS għandha tintuża matul il-proċess ta’ tagħlim fl-iskejjel speċjalizzati, filwaqt li
l-iskejjel ġenerali li jinkludu Studenti Neqsin mis-Smigħ għandu jkollhom
għalliema għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ li jkunu jafu jużaw l-LS b’mod
profiċjenti.
IL-LS BĦALA L-EWWEL LINGWA

Il-LS għandha tiġi mgħallma bħala l-ewwel lingwa fi skejjel speċjalizzati għal
Persuni Neqsin mis-Smigħ.
GĦALLIEMA NEQSIN MIS-SMIGĦ
L-iStudenti Neqsin mis-Smigħ għandhom joqogħdu fuq Għalliema Neqsin misSmigħ u/jew DRMs Neqsin mis-Smigħ fil-klassi għal sistema edukattiva effettiva u
kompleta.

GĦALLIEMA FI SKEJJEL SPEĊJALIZZATI GĦAL PERSUNI NEQSIN MIS-SMIGĦ
L-għalliema fl-iskejjel speċjalizzati għal Persuni Neqsin mis-Smigħ għandu
jkollhom kwalifiki għolja, ikollhom kmand eċċellenti tal-LS, u jkunu familjari malkultura tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ f’pajjiżhom. Bl-istess mod, għandhom ukoll
iżuru Studenti Neqsin mis-Smigħ fi skejjel ġenerali.
FLESSIBILITÀ
Il-kurrikulu tal-iskola għandu jkun flessibbli; adattat għall-bżonnijiet tat-Tfal
Neqsin mis-Smigħ; u mmirat lejn żvilupp ġenerali tal-kapaċitajiet tagħhom.

MATERJAL EDUKATTIV GĦALL-PERSUNI NEQSIN MIS-SMIGĦ
Għandu jkun hemm materjal edukattiv aċċessibbli għat-Tfal Neqsin mis-Smigħ fillivelli kollha tal-edukazzjoni. Il-kontenut bil-LS għandu jkun issinjalat minn
persuni u DRMs li jużaw il-LS b’mod nattiv.
TEKNOLOĠIJI TA' INFORMAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI (ICT)
Waqt it-taħriġ edukattiv u vokazzjonali, għandha tingħata lill-Persuni Neqsin misSmigħ l-opportunità biex dawn jaħdmu b’mod permanenti bl-użu tat-Teknoloġiji
tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni.
SERVIZZI TA’ LIVELL GĦOLI
Għandu jkun hemm livell għoli ta’ servizzi t’appoġġ fil-livelli kollha taledukazzjoni; u l-użu ta’ DRMs flimkien ma’ interpreti edukattivi għandu jiġi estiż
fejn meħtieġ.
UNIVERSITÀ
Għandhom jiġu stabbiliti programmi universitarji għall-interpreti tal-LS.
Il-MIDJA U L-PERSUNI LI MHUMIEX NEQSIN MIS-SMIGĦ
Għandu jkun hemm għarfien dwar il-LS fuq it-televiżjoni, bħal b’vidjows bażiċi talLS mxandra biex il-pubbliku jitgħallem.
It-televiżjoni edukattiva għandha tkun aċċessibbli għat-Tfal u l-Istudenti Neqsin
mis-Smigħ.

IL-LINGWA MIKTUBA U MITKELLMA
Għandu jkun hemm promozzjoni deċiżiva u sistematika ta’ għarfien għall-Persuni
Neqsin mis-Smigħ fil-lingwi mitkellma u miktuba fl-ambjent tagħhom permezz ta’:
- korsijiet multimedjali dwar il-lingwi miktuba, b'kunsiderazzjoni għall-LS
(tagħlim kostruttiv, għajnuna fl-LS, eċċ) sabiex jippermettu jew itejjbu laċċess għall-informazzjoni miktuba fis-soċjetà tal-persuni li mhumiex
neqsin mis-smigħ;
- riċerka dwar il-bilingwiżmu u t-tieni lingwi għall-Persuni Neqsin misSmigħ.
IL-LS GĦAT-TFAL LI MHUMIEX NEQSIN MIS-SMIGĦ
Il-LS għandha tiġi mgħallma bħala t-tieni lingwa u għandha tiġi offruta bħala kors
fakultattiv lit-tfal li mhumiex neqsin mis-smigħ fl-iskejjel tradizzjonali.
EDUKAZZJONI OGĦLA
Għandu jkun hemm appoġġ speċjali għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ flistituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla. Dan jista isir billi pereżempju jiġu offruti
servizzi b’mod sistematiku ta’ DRMs kwalifikati, interpreti, tuturi, annotaturi;
flimkien ma’ ċentri ta’ informazzjoni, medjazzjoni u pariri.

SIGN LINKS: EZ+ EMPJI TAL-AQWA PRASSI
L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/) żviluppaw gwida f’erba’
lingwi (Bulgaru, Ingliż, Grieg u Malti) biex tappoġġja t-tagħlim kollu tal-LS bħala lewwel lingwa u b’materjal edukattiv bilingwi bħal Signing Books by Deaf Sign
Language Role Models.

It-Tagħlim tal-LS bħala l-Ewwel Lingwa

Kotba tas-Sinjali
https://signlinks.eu/e-0books/

L-IMPJIEG
Fatti
TFITTXIJA TAX-XOGĦOL
Persuni Neqsin mis-Smigħ jesperjenzaw problemi biex isibu impjieg, liema
problemi huma attribwiti prinċipalment għan-nuqqas tas-smigħ.
In-nuqqas ta’ smigħ innifsu, flimkien mal-problemi ta’ komunikazzjoni, huwa
wkoll meqjus bħala l-kawża tal-fatt li l-Persuni Neqsin mis-Smigħ fil-maġġoranza
l-kbira tagħhom mhumiex impenjati fi professjoni li tkun għal qalbhom.
SERVIZZI
Il-Persuni Neqsin mis-Smigħ ġeneralment m'għandhomx aċċess għal servizzi li
jiżguraw edukazzjoni u taħriġ tul il-ħajja.
DISKRIMINAZZJONI
Anke jekk id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabilità hija pprojbita fl-UE, hemm
nuqqas kbir ta’ implimentazzjoni u nfurzar ta’ dan id-dritt, peress li ħafna Persuni
Neqsin mis-Smigħ jemmnu li d-dħul u l-iżvilupp tal-karriera tagħhom mhumiex
ugwali ma’ dawk ta’ kollegi li mhumiex neqsin mis-smigħ.
Barra minn hekk, dawn jidhru li jirċievu trattament diskriminatorju jew inqas
favorevoli minn min iħaddimhom meta mqabbla ma’ dak ta’ persuni li mhumiex
neqsin mis-smigħ fuq ix-xogħol.
Jemmnu wkoll li min iħaddem jevita li jimpjega Persuni Neqsin mis-Smigħ l-aktar
minħabba biża’, injoranza u nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-Persuni Neqsin misSmigħ.

L-Aqwa Prassi
UGWALJANZA
Għandhom jingħataw opportunitajiet indaqs għal impjieg produttiv u profittabbli
fis-suq tax-xogħol. Għandu jkun hemm aċċess ugwali għall-persuni Neqsin misSmigħ fil-miżuri ġenerali kollha lejn it-titjib tal-impjegabbiltà kif ukoll lejn liżgurar tal-impjieg fi ħdan suq tax-xogħol miftuħ. Għandu jiġi kkonsolidat permezz
tal-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni tassew radikali kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll
pan-Ewropew.

AĊĊESS EFFETTIV GĦALL-IMPJIEG
Persuni Neqsin mis-Smigħ għandu jkollhom aċċess għall-oqsma kollha ta’ impjieg
(inklużi iżda mhux limitati għal tipi ġodda ta’ impjieg - bħal DRMs). Konsulenza
vokazzjonali xierqa għandha tkun disponibbli fil-kuntest tal-proċess edukattiv.
Din għandha tiġi estiża aktar billi jiġu involuti DRMs li jaġixxu bħala counsellors
speċjali b’għarfien dwar in-nuqqas ta’ smigħ u l-LS sabiex jiġi żgurat li Persuna
Nieqsa mis-Smigħ titqiegħed f’pożizzjoni tax-xogħol li tixraq it-talenti u laspettattivi tagħha.
ARRANĠAMENTI KOMUNIKATTIVI
L-arranġamenti komunikattivi meħtieġa (bħal DRMs u nterpreti) għandhom
ikunu disponibbli. Dan jiżgura aċċess fil-proċeduri u l-mezzi kollha għal
edukazzjoni tul il-ħajja, sabiex il-Persuni Neqsin mis-Smigħ ikunu jistgħu
jirrispondu għall-ħtiġijiet li jiksbu firxa wiesgħa ta’ ħiliet u jadattaw għall-ħtiġijiet
li dejjem jiżdiedu minn min iħaddem.
GĦAŻLIET TA’ TAĦRIĠ

Għandu jkun hemm iffaċilitar ta’ firxa wiesgħa ta’ għażliet ta’ taħriġ mhux biss
sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni, iżda wkoll sabiex ikun hemm produttività
kontinwa mill-Persuni Neqsin mis-Smigħ fis-suq tax-xogħol. Din għandha tiġi
kkombinata ma’ proċess ta’ nformazzjoni, inkoraġġiment u appoġġ lil min
iħaddem permezz ta’ politika nazzjonali u transnazzjonali għall-Persuni Neqsin
mis-Smigħ.
IL-ĠLIEDA KONTRA D-DISKRIMINAZZJONI

Għandha tiġi nkoraġġata l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni xierqa kontra ddiskriminazzjoni diretta ti tirriżulta mill-injoranza, il-preġudizzji, u ddiskriminazzjoni indiretta b’konsegwenza tar-rifjut ta’ “faċilitazzjoni raġonevoli
ta’ adattament” permezz ta’ mezzi teknoloġiċi.
GĦARFIEN DWAR ID-DINJA TAN-NUQQAS TAS-SMIGĦ

L-amministrazzjoni pubblika għandha tippromwovi l-iżvilupp ta’ kampanji fost ilkumpaniji biex titqajjem kuxjenza dwar il-karatteristiċi tal-Persuni Neqsin misSmigħ u l-kapaċitajiet professjonali tagħhom. Dawn il-kampanji għandhom jiġu
ddisinjati u implimentati minn timijiet multidixxiplinarji magħmulin minn DRMs
u esperti tas-smigħ fil-komunità tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ u fil-qasam taxxogħol.
MEDJATURI FIL-QASAM TAX-XOGĦOL

Għandhom jiġu stabbiliti servizzi permanenti ta’ informazzjoni u medjazzjoni fuq
ix-xogħol (job coaching), li jikkonsistu f’timijiet multidixxiplinarji bl-istess
karatteristiċi bħal ta’ hawn fuq.

INTEGRAZZJONI PROFESSJONALI

Biex tiffaċilita l-integrazzjoni professjonali tad-DRMs fl-oqsma professjonali
kollha, il-kumpaniji għandhom joqogħdu fuq DRMs u nterpreti tal-LS jew
jiżviluppaw programmi ta’ taħriġ fil-LS mmirati għall-impjegati tal-kumpanija fejn
taħdem Persuna Nieqsa mis-Smigħ.

SIGN LINKS: EZ+ EMPJI TAL-AQWA PRASSI
L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/ ) żviluppaw eżempju talaqwa prassi għat-taħriġ tal-adulti tul il-ħajja bl-użu tal-pjattaforma aċċessibbli
Massive Open Online Courses (MOOCs), li hu approċċ rivoluzzjonarju għat-tagħlim
onlajn: http:// www.openpediax.com/courses.
L-OpenpediaX ġie żviluppat mis-sieħeb tal-Proġett Open Pedia, ibbażat fuq ilpjattaforma popolari EDX open source. Żviluppata minn Harvard u l-MIT, din hija
pjattaforma innovattiva ta’ tagħlim onlajn tas-Sign Links li tippromwovi laċċessibbiltà għal kulħadd, inklużi l-Parteċipanti Neqsin jew b’Addeboliment tasSmigħ; kif ukoll dawk bi bżonnijiet speċjali oħra jew mingħajr.

L-iżvilupp tal-OpenpediaX ġie ibbażat fuq il-pjattaforma popolari EDX open source
żviluppata minn Harvard u l-MIT.

L-interface aċċessibli tal-OpenpediaX

SERVIZZI
Fatti
AĊĊESS DISKRIMINATORJU GĦAS-SERVIZZI

Il-Persuni Neqsin mis-Smigħ jiffaċċjaw aċċess diskriminatorju għall-impjieg; ledukazzjoni u t-taħriġ tal-adulti; u l-ħajja soċjali fuq livelli differenti, skont il-pajjiż
u ż-żoni ġeografiċi fl-UE.
NUQQAS TA’ KOMUNIKAZZJONI U INFORMAZZJONI

Il-Persuni Neqsin mis-Smigħ jiltaqgħu ma’ nuqqas ta’ aċċessibbiltà f’termini ta’
komunikazzjoni u informazzjoni f’diversi setturi, bħat-trasport, servizzi pubbliċi
inklużi l-kura tas-saħħa, ħwienet, qrati, u pulizija, fost oħrajn.
SERVIZZI TA' INTERPRETAZZJONI

Is-servizzi ta' interpretazzjoni jistgħu ma jkunux dejjem suffiċjenti f'termini ta'
organizzazzjoni, kwalità u disponibbiltà.

L-aqwa prassi
Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet speċifiċi għal aċċess faċli għallinformazzjoni u l-komunikazzjoni. Għandu jsir użu mill-opportunitajiet
teknoloġiċi rilevanti kollha b'enfasi fuq sorsi elettroniċi ta' informazzjoni, bil-mod
kif elenkat hawn isfel:
•

Aċċess imtejjeb għall-Internet, jiġifieri softwer aħjar u mtejjeb għallkomunikazzjoni viżiva,

•

Żieda fl-għadd ta' programmi televiżivi li juru sottotitoli u interpretazzjoni
tal-lingwa tas-sinjali,

•

Il-promozzjoni tal-produzzjoni ta' programmi televiżivi u aħbarijiet
esklussivament għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ,

•

Żvilupp ta' standards komuni għall-għajnuniet għall-komunikazzjoni,

•

Kooperazzjoni fuq livell Ewropew għat-titjib u l-avvanz fl-għajnuniet
teknoloġiċi,

•

Parteċipazzjoni usa’ tad-DRMs fil-programmi tal-UE għal żviluppi tekniċi
rilevanti,

•

Promozzjoni ta' database ta' proġetti speċifiċi għall-Persuni Neqsin misSmigħ, li jkun ukoll disponibbli għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni.

•

Informazzjoni viżiva aħjar fl-oqsma tat-trasport pubbliku tal-massa
(ajruporti, stazzjonijiet tal-ferrovija, stazzjonijiet tal-karozzi tal-linja) u
informazzjoni kontinwa waqt l-użu tat-trasport mill-Persuni Neqsin misSmigħ.

•

Kjoskijiet jew skrins interattivi fiċ-ċentri kummerċjali biex itejbu lesperjenza tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ, u jgħinuhom isibu mapep u
informazzjoni rilevanti oħra.

•

Servizzi ta’ xogħol soċjali effiċjenti għandhom jittejbu billi jiġu inklużi
DRMs għall-benefiċċju tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ.

•

L-għoti ta' servizzi ta' saħħa mentali għal Nies Neqsin mis-Smigħ fuq livell
komunitarju.

•

L-interpretazzjoni għandha tkun disponibbli fis-servizzi kollha li fihom
jipparteċipaw Persuni Neqsin mis-Smigħ.

•

Taħriġ u impjieg ta’ Interpreti Neqsin mis-Smigħ li s-servizzi tagħhom
ikunu jistgħu jintużaw fuq livell lokali u internazzjonali.

Aġġuntivament:
o

o
o
o

Is-servizzi ta’ edukazzjoni u interpretazzjoni għandhom jiġu żviluppati
aktar billi jiġu inklużi DRMs bħala interpreti għal Persuni Neqsin misSmigħ.
Tiġi nformata d-dinja tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ kif ukoll dik ta’ dawk li
mhumiex dwar kif tagħmel l-aħjar użu mis-servizzi ta’ interpretazzjoni.
Jiġu imtejjbin l-edukazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni tal-interpreti f’oqsma
bħal leġiżlazzjoni, edukazzjoni, mediċina, xjenza u Sinjali Internazzjonali.
Titjib tad-disponibbiltà attwali u l-organizzazzjoni tas-servizzi talinterpretazzjoni, inklużi l-Interpreti Neqsin mis-Smigħ.

SIGN LINKS: EZ+ EMPJI TAL-AQWA PRASSI
Servizzi għal refuġjati mill-Ukraina
L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/) żviluppaw eżempju talaqwa prassi għas-servizzi lil Familji Neqsin mis-Smigħ refuġjati mill-Ukraina billi
użaw trejners u DRMs apprendisti bħala interpreti, konsulenti u avukati talfamilji.

B’impatt fuq id-Deputat Ministru tal-Edukazzjoni

DRMs bħala interpreti għal Persuni Neqsin mis-Smigħ
L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/) użaw DRMs f’laqgħat
nazzjonali u internazzjonali; u għal materjal ta’ taħriġ.

IL-ĦAJJA SOC7 JALI
Fatti
INKLUŻJONI

Id-DRMs iqisu lilhom infushom bħala membri ta’ grupp ta’ minoranza lingwistika
u kulturali. Huma jirrappurtaw li l-lingwa tagħhom hija oppressa, mhux
rikonoxxuta jew użata inqas milli suppost. Sakemm il-lingwa tagħhom ma tkunx
rikonoxxuta mill-istabbiliment tal-persuni li mhumiex neqsin mis-smigħ, ilPersuni Neqsin mis-Smigħ se jkomplu jiġu esklużi mid-drittijiet soċjali bażiċi li lmembri tad-dinja dominanti jgawdu b’mod skontat.
RIKONOXXIMENT TAL-LS

IL-Persuni Neqsin mis-Smigħ ma jarawx il-LS nazzjonali tagħhom rikonoxxuti firrutina ta’ kuljum u fil-ħajja soċjali tagħhom. Jenħtieġ li dawn il-lingwi jiġu
mgħallma b'mod kontinwu, issir riċerka dwarhom, u jiġu żviluppati aktar.
ĊENTRI GĦAL PERSUNI NEQSIN MIS-SMIGĦ

Organizzazzjonijiet/Federazzjonijiet/Assoċjazzjonijiet għal Persuni Neqsin misSmigħ jikkostitwixxu ċentri importanti ta’ referenza u appoġġ għall-membri
tagħhom.
NUQQAS TA’ INFORMAZZJONI DWAR ID-DINJA TAL-PERSUNI NEQSIN MIS-SMIGĦ

Il-maġġoranza tal-membri tal-komunità tal-persuni li mhumiex neqsin mis-smigħ
mhumiex infurmati tajjeb dwar il-komunità u l-kultura tal-Persuni Neqsin misSmigħ. Sfortunatament, xi drabi anke Persuni Neqsin mis-Smigħ stess ma jkunux
konxji li teżisti komunità u kultura tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ.

L-aqwa prassi
•

Il-LS għandhom ikunu stabbiliti legalment minn kull stat membru.

•

Ikun hemm rikonoxximent tal-komunità tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ
bħala minoranza lingwistika b'LS tagħha stess f'kull pajjiż tal-UE.

•

Il-promozzjoni tar-riċerka biex tinstab applikazzjoni prattika, skont ilbżonnijiet tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ.

•

Żieda fil-kollaborazzjoni ta’ DRMs fil-qasam tar-riċerka. Id-DRMs x'aktarx
ikollhom bżonn tip ta' "diskriminazzjoni pożittiva" sabiex ikunu jistgħu

jikkompetu ma' persuni li jisimgħu bħala kollaboraturi tar-riċerka, u dan
fir-rigward tal-kwalifiki meħtieġa għall-impjieg.
•

Responsabbiltà ewlenija tal-komunità tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ u lGvernijiet hija li jsaħħu, jappoġġjaw u jimmodernizzaw il-klabbs talPersuni Neqsin mis-Smigħ.

•

L-organizzazzjoni ta’ attivitajiet għal Tfal u Żgħażagħ Neqsin mis-Smigħ fi
klabbs għal Persuni Neqsin mis-Smigħ sabiex jiġu pprovduti
b’opportunitajiet biex jitgħallmu dwar il-kultura tal-Persuni Neqsin misSmigħ u jsiru membri tal-komunità tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ. DRMs
għandhom ikunu parteċipanti importanti f’dawn l-attivitajiet.

•

Għandha tiġi offruta għajnuna fl-intensifikazzjoni tal-komunikazzjoni bejn
l-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ, biex b’hekk
ikunu jistgħu jsegwu politika ferm aktar b’saħħitha li tappoġġa d-drittijiet
tal-membri tagħhom.

•

Kooperazzjoni estiża bejn l-organizzazzjonijiet tal-Persuni Neqsin misSmigħ, l-awtoritajiet amministrattivi, l-imsieħba soċjali u lorganizzazzjonijiet mhux governattivi fuq livell nazzjonali.

•

Kordinazzjoni ta’ attivitajiet fl-istati membri tal-UE kollha.

•

Promozzjoni tal-arti u l-kultura tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ

•

Aċċessibilità għall-ħajja politika u kulturali tal-pajjiż (bil-parteċipazzjoni
ta’ DRMs) permezz ta’:
•

Aċċessibilità effettiva għal avvenimenti sportivi u ta' divertiment.

•

Traduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni rilevanti u strateġiji nazzjonali fil-LS
sabiex Persuni Neqsin mis-Smigħ ikunu jistgħu jipparteċipaw b’mod
effettiv bħala ċittadini fis-soċjetà.

•

Traduzzjoni ta’ kitbiet reliġjużi bil-LS sabiex il-Persuni Neqsin misSmigħ ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja reliġjuża ta’ pajjiżhom.

•

L-abolizzjoni ta' atti leġiżlattivi li jikkawżaw diskriminazzjoni kontra
l-Persuni Neqsin mis-Smigħ.

•

Il-promozzjoni fil-parteċipazzjoni u r-rappreżentanti ta’ Persuni
Neqsin mis-Smigħ f'attivitajiet rilevanti u fid-deċiżjonijiet dwar itħolqien ta' politika fi ħdan l-Istituzzjonijiet Ewropej.

•

L-informar lill-komunità tal-persuni li mhumiex neqsin mis-smigħ u
lill-klassi politika dwar il-komunità tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ; il"problema tal-lingwa"; u l-kultura tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ
(permezz ta' DRMs, il-klabbs tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ, skejjel,
eċċ.).

•

Il-komunità tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ għandha tikkontribwixxi
biex tixpruna l-interess tas-soċjetà ġenerali fiha. Hemm il-ħtieġa għal
tip dedikat ta’ komunikazzjoni biex tippromwovi u tiżgura
integrazzjoni u koeżistenza aħjar bejn Persuni Neqsin mis-Smigħ u
oħrajn li mhumiex.

SIGN LINKS: EZ+ EMPJI TAL-AQWA PRASSI
L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/) żviluppaw eżempju talAqwa Prassi għall-għoti ta’ setgħa lil Persuni Neqsin mis-Smigħ; kooperazzjoni
bejn id-dinjiet tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ u dik ta’ dawk li mhumiex; irrikonoxximent tal-LS fil-Bulgarija; id-DRMs bħala parti fundamentali f’attivitajiet;
u kollaborazzjoni ta’ DRMs fil-qasam tar-riċerka - kollha skont il-bżonnijiet talPersuni Neqsin mis-Smigħ.
Kooperazzjoni bejn id-Dinjiet tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ u dik ta’ Dawk
li Mhumiex

Persuni Neqsin mis-Smigħ u persuni li mhumiex jaħdmu flimkien
Rikonoxximent tal-LS fil-Bulgarija

Prosit lill-imsieħba tal-proġett Union of the Deaf in Bulgaria għar-riżultat pożittiv
tagħhom – ir-rikonoxximent uffiċjali tal-LS Bulgara: pass kbir lejn l-iżgurar taddrittijiet tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ fil-Bulgarija.

DRMs bħala parti ewlenija f’attivitajiet

Televiżjoni edukattiva

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoumespiti-grammatiki-a1-noimatiki-glwssa
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoumespiti-diathematiko-a2-noimatiki-glwssa
Mill-Persuni Neqsin mis-Smigħ għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ

The Deaf Role Model Guide: From Deaf for Deaf hija għodda żviluppata minn
DRMs għat-taħriġ ta’ Adulti Neqsin mis-Smigħ li jkunu wkoll professjonisti li
jappoġġjaw u jagħtu s-setgħa lill-adulti in ġenerali u Adulti Neqsin mis-Smigħ
(professjonisti, membri tal-familja, kollegi). Dan it-taħriġ għandu l-għan li
jippermetti kollaborazzjoni ma’ Persuni Neqsin mis-Smigħ minn etajiet bikrin sa
età adulta.

Kollaborazzjoni ta’ DRMs fil-qasam tar-riċerka

L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/) ikkollaboraw madDRMs fil-qasam tar-riċerka u l-implimentazzjoni kollha tal-proġett.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejt0ANMdNCiLJn4nXXHOsQK5IJPHZZZtYwN9oFVu_W9P-1w/viewform

Il-promozzjoni tal-arti, l-kultura u d-diversità tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ

L-imsieħba tal-Proġett Sign Links (https://signlinks.eu/) inkorporaw ilpromozzjoni tal-arti, l-kultura u d-diversità tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ f’ħafna
mill-azzjonijiet tal-proġett.

DIKJARAZZJONI TA’ KONKLUŻJONI

It-titjib tar-realtà soċjali għall-Persuni Neqsin mis-Smigħ u l-eliminazzjoni ta’ kull
forma ta’ diskriminazzjoni jiddependu mit-titjib tal-aċċessibbiltà u fatturi oħra li
issa qed jipprevjenu aktar milli jħeġġu l-inklużjoni soċjali. L-inklużjoni soċjali ssir
realtà biss permezz tal-adozzjoni ta’ approċċ sħiħ u integrat. Dan għandu jkun
konsistenti ma’ diversi aspetti tal-ħajja ta’ kuljum - inklużi l-edukazzjoni, t-trasport,
l-ambjent strutturat, l-assistenza teknika u s-soċjetà tal-informazzjoni. Id-DRMs
għandhom dejjem ikunu inklużi u mistiedna biex jikkontribwixxu fil-proċess tatteħid tad-deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji, tfassil ta’ politika u flofferta ta’ servizzi għal Persuni Neqsin mis-Smigħ.
Sign Links jiffjorixxi biex jgħaqqad id-dinja tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ ma’ dik ta’
dawk li mhumiex għall-benefiċċju tat-Tfal Neqsin mis-Smigħ u l-familji tagħhom.

Iktar b’saħħitna flimkien bl-aqwa
prassi

Deaf Adults as Role Models for the Hearing
World:

Links of the Same
Chain

