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IL-PROĠETT
Il-Federazzjoni Ellenika tat-Torox fil-kuntest tal-Programm Ewropew Erasmus+, 1 KA2
– Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-iskambju ta' prattiki tajba KA204 – Sħubijiet
Strateġiċi għall-edukazzjoni tal-adulti, implimentat il-proġett "Adulti Neqsin misSmigħ bħala Mudelli għad-Dinja tas-Smigħ: Links tal-Istess Katina" li għandu t-titlu talAkronimu "Sign Links" u n-numru tal-kodiċi 2019-1-EL01-KA204-062935. IlFondazzjonijiet ta' Boroż ta' Studju tal-Istat (IKY) huma l-Aġenzija Nazzjonali talProgramm Erasmus+. L-organizzazzjonijiet parteċipantijikkonsistu f'6 imsieħba distinti
bbażati fi 3 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea: il-Greċja, il-Bulgarija u Malta. Bħala riżultat talproġett tagħna aħna nħarrġu b'mod adegwat lill-adulti Torox biex ikunu Mudelli kemm
għat-Torox kif ukoll għad-Dinja tas-Smigħ. Dan it-taħriġ ta s-setgħa lil Persuni Neqsin
mis-Smigħ u s-Smigħ biex jgħixu ħajja kuntenta u produttiva u jistabbilixxu standards
biex oħrajn isegwu f'pajjiżna, fl-UE u fid-Dinja.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Organizzazzjonijiet Parteċipanti jikkonsistu f'6 imsieħba distinti bbażati fi 3 pajjiżi talUnjoni Ewropea (il-Greċja, il-Bulgarija, Malta). Sitt parteċipanti minn tliet pajjiżi huma
parti mill-Proġett. Tliet Assoċjazzjonijiet Nazzjonali tat-Torox li jirrappreżentaw lillkomunitajiet Torox tal-pajjiżi rispettivi tagħhom tan-Nofsinhar tal-Ewropa (il-Bulgarija,
il-Greċja u Malta). It-tlieta li huma huma membri tal-Unjoni Ewropea tat-Torox (EUD)
u l-Federazzjoni Dinjija tat-Torox (WFD). Università waħda, Skola waħda tat-Torox u lHard of Hearing, u kumpanija waħda tas-settur privat, l-esperti kollha fil-qasam tatTorox u l-Lingwa tas-Sinjali, jikkostitwixxu s-Sħubija Strateġika:
1. Il-Federazzjoni Ellenika tal-Mexxej tat-Torox (HFD), il-Greċja.
2. L-Assoċjazzjoni tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ (DPAM), Malta.
3. L-Unjoni tat-Torox fil-Bulgarija (UDB), il-Bulgarija.
4. L-Università tal-Maċedonja tal-Punent (UWM), il-Greċja.
5. Kindergarten għat-Torox u iebes tas-smigħ ta' Argyroupolis (KDA),
Il-Greċja.
6. Pedia Miftuħa (PO), il-Greċja.

Il-kuntest
Ħafna nies li jisimgħu ma jiġux f'kuntatt ma' persuni Neqsin mis-smigħ sakemm ma
jkollhomx membri Torox fil-familja, fl-iskola jew adulti fuq il-post tax-xogħol. Is-smigħ
tan-nies għandu ideat żbaljati dwar persuni Neqsin mis-smigħ, Lingwa tas-Sinjali u lKomunità Torox. Ħafna nies Torox (madwar 95%), mad-dinja kollha, għandhom
ġenituri tas-smigħ u ma jiġux f'kuntatt ma 'adulti Torox u Lingwa tas-Sinjali qabel l-età
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li tibda l-edukazzjoni primarja formali. Il-maġġoranza tal-ġenituri tas-smigħ ma jiġux
f'kuntatt ma' Deafness anke wara li t-tfal tagħhom jiġu ddijanjostikati li huma Torox.
Jista 'jinstema' bħala paradoss iżda dan huwa l-każ mad-dinja kollha.
Dan in-nuqqas ta' kuntatt u għarfien jemarġina persuni Neqsin mis-smigħ, il-lingwa
tagħhom u l-kultura tagħhom. Li tisma 'nies rarament jissoċjalizzaw ma' adulti Torox.
Familji ta ' tfal Torox jiġu f'kuntatt prinċipalment ma 'tobba u terapisti tad-diskors,
wara d-dijanjosi ta' Truxija għalhekk hemm approċċ patoloġiku tal-problema u nnuqqas ta 'aċċettazzjoni tal-Lingwa tas-Sinjali u t-Truxija.
Is-smigħ tal-adulti u b'mod ġenerali l-familja jew il-kollegi ta' persuni Neqsin mis-smigħ
ma jafux u ma jużawx il-Lingwa tas-Sinjali fil-komunikazzjoni tagħhom ta' kuljum
magħhom. Ix-xejra ewlenija osservata għadha sal-lum f'ħafna pajjiżi Ewropej hija li ssmigħ tan-nies ma jafu xejn bil-Lingwa tas-Sinjali. Dan in-nuqqas ta' kompetenza
komunikattiva huwa identifikat bħala l-għerq tal-problemi kollha li jinqalgħu fil-familja
u li jikbru mal-prattikanti, il-kollegi u d-Dinja tas-Smigħ b'mod ġenerali. Ġie rrappurtat
li hemm korrelazzjoni għolja bejn il-kompetenza komunikattiva fil-Lingwa tas-Sinjali u
l-livelli u l-kwalità tal-interazzjoni bejn it-Torox u n-nies tas-smigħ (Kourbetis,
Adamopoulou &Ferentinos 2005).
F'ambjent komunikattiv bħal dan, l-iżvilupp ta' kwalunkwe lingwa jittardja ħafna. Dan
jirriżulta f'ċaħda lingwistika tat-tfal Torox u ċaħda soċjali għall-adulti Torox.
Ġie argumentat fil-letteratura għal għexieren ta 'snin issa li aspettattivi b'saħħithom u
realistiċi għat-Torox, reazzjonijiet pożittivi għat-Torox, u espożizzjoni għal Mudelli ta'
Rwol Torox se jiżviluppaw aħjar identità bikulturali u jiffurmaw relazzjonijiet
b'saħħithom ma 'persuni Torox u li jisimgħu bl-istess mod. L-akkwist ta' identità
bikulturali huwa kruċjali għall-biċċa l-kbira tal-persuni Neqsin mis-Smigħ fl-iżvilupp ta'
ħajja produttiva u ta' sodisfazzjon. Is-smigħ ta' adulti li jkollhom jew jaħdmu ma'
persuni neqsin mis-smigħ ta' kull età se jibbenefikaw minn kuntatt ma' adulti Neqsin
mis-smigħ f'termini ta' fehim u aċċettazzjoni ta' Truxija u kultura Torox (Holcomb,
1997; Lane, Hoffmeister, u Bahan 1996; Moores 1996; Mahshie 1995; Woodward
1989).

L-għanijiet tal-proġett tagħna
Biex nipprevjenu ċ-ċaħda lingwistika u soċjali tat-Torox matul l-implimentazzjoni talproġett litħarreġ:
1. Adulti Neqsin mis-smigħ biex ikunu Mentors, Mudelli tar-Rwoli u għalliema talLingwa tas-Sinjali ta' adulti u prattikanti tas-smigħ u
2. il-membri tas-soċjetà tas-seduta ġenerali fl-oqsma li ġejjin:
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a. L-iżvilupp tas-smigħ tal-għarfien tan-nies dwar il-kompetenzi u l-ħiliet tan-nies
neqsin mis-smigħ, it-tagħlim u l-użu tal-Lingwa tas-Sinjali fil-komunikazzjoni tagħhom
ta' kuljum
b. Appoġġ għall-iżvilupp tal-ambjent tal-familja komunikattiva u psikosoċjali
c. L-użu ta' ħiliet diġitali tal-ogħla livell
d. Żvilupp ta' strutturi soċjali u ta' organizzazzjoni
Il-gruppi fil-mira li l-proġett:
•
Benefiċjarji diretti: Persuni neqsin mis-smigħ membri tal-Komunitajiet Torox
u l-familji tagħhom.
•
Benefiċjarji indiretti:
à Partijiet interessati tas-smigħ
à Assoċjazzjonijiet Nazzjonali u reġjonali tat-Torox,
à Organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità,
à Persuni b'diżabilità,
à Istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja,
à Ċentri ta' Taħriġ Vokazzjonali,
à Professjonisti li jaħdmu ma ' Deaf u Hard li jisimgħu lin-nies.
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Output Intellettwali 6 - Rakkomandazzjonijiet ta' Politika
Rakkomandazzjonijietta' Politika:

Il-punti kruċjali tar-Rakkomandazzjonijiet tagħna f'deskrizzjoni qasira, ċara u effiċjenti,
li jevitaw kelma eċċessiva.
Preżentazzjoni sħiħa tar-Rakkomandazzjonijiet tagħna f'taqsimiet distinti, jiġifieri
ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet ewlenin, analiżi mmirata u soluzzjonijiet fattibbli.
Il-preżentazzjoni tal-kwistjonijiet mill-perspettiva tal-partijiet interessati ewlenin u
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet superjuri f'perspettiva awtorevoli mingħajr ma jiġu
esaġerati jew ġeneralizzati żżejjed.
Ir-Rakkomandazzjonijiet kollha huma speċifikati sew mill-perspettiva tal-liġijiet, irregolamenti nazzjonali u Ewropej rilevanti, eżistenti u potenzjali u l-politika eżistenti
attwali.
Ir-Rakkomandazzjonijiet kollha huma mqabbla ma' soluzzjonijiet jew linji gwida
potenzjali u huma akkumpanjati mill-Aħjar Prattiki Output Intellettwali.
Ir-Rakkomandazzjonijiet kollha huma fattibbli, ċari u prijoritizzati.

Metodoloġija tal-Iżvilupp tar-Rakkomandazzjonijiet ta' Politika

Sabiex ikollna Rakkomandazzjonijiet ta' Politika miktuba bi kwalità ta' kitba
professjonali sa standards mistennija u nagħtu s-setgħa lill-Komunitajiet Torox
waqqafna Workshop dwar il-Kitba tal-Politika għall-organizzazzjonijiet parteċipanti
kollha tat-Torox: L-Unjoni tat-Torox fil-Bulgarija (UDB), l-Assoċjazzjoni tal-Persuni
Neqsin mis-Smigħ (DPAM), Malta u l-Federazzjoni Ellenika tat-Torox (HFD).
L-imsieħba għat-tul tal-Proġett Sign Links kellhom kanali ta' komunikazzjoni miftuħa
ma' dawk li jfasslu l-politika biex jippreżentaw il-ħtiġijiet u l-approċċi eżistenti lejn l-
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inklużjoni ta' persuni Neqsin mis-smigħ u opportunitajiet għat-titjib tas-sitwazzjoni
tad-Deaf fid-Dinja tas-Smigħ.
Is-sħab ħolqu relazzjoni sostenibbli ma' dawk li jfasslu l-politika f'livell nazzjonali u
Ewropew. L-istituzzjonijiet governattivi, dawk li jfasslu l-politika, l-awtoritajiet lokali u
Ewropej huma mħeġġa japplikaw ir-Rakkomandazzjonijiet ta' Politika li jinkludu
approċċi adattati u speċifiċi għall-ħtieġa għall-integrazzjoni ta' politiki fil-livell lokali,
nazzjonali u Ewropew.
Eżempju bħal dan ta' relazzjoni effettiva u sostenibbli ma' dawk li jfasslu l-politika
huwa x-xogħol tas-sieħeb tagħna sign Links li l-Unjonitat-Torox fil-Bulgarija (UDB) lejn
ir-rikonoxximent uffiċjali tal-Lingwa tas-Sinjali Bulgara, 21/01/2021: pass kbir lejn liżgurar tad-drittijiet tal-bniedem tad-D eaf fil-Bulgarija. Prosit lill-Unjoni tat-Torox filBulgarija għall-kisba mill-isbaħ tagħhom!

Ir-Rakkomandazzjonijiet ta' Politika huma fl-oqsma ta':
1. Sensibilizzazzjoni tal-pubbliku
2. Il-familja
3. Edukazzjoni u taħriġ
4. Servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni
5. Saħħa
6. Impjieg
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L-Istat tal-Politika fil-Pajjiżi Sħab
Il-Bulgarija
Fil-Bulgarija fit-23.12.2020 bid-Deċiżjoni Nru 957 tal-Kunsill tal-Ministri, ġiet adottata
l-Istrateġija Nazzjonali għall-Persuni b'Diżabilità 2021-2030 (NSPD). Dan huwa ddokument strateġiku ewlieni fil-qasam tad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, li limplimentazzjoni tiegħu se tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' kundizzjonijiet u
opportunitajiet aħjar għalihom biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jipparteċipaw flisferi individwali tal-ħajja pubblika, fuq l-istess livell ta' ċittadini Bulgari oħra. Listrateġija tindika l-viżjoni, il-prijoritajiet u l-miżuri għall-iżvilupp tal-politika f'dan ilqasam u għat-titjib tas-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fil-Bulgarija bil-ħsieb talinklużjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà. Dan id-dokument strateġiku huwa
partikolarment importanti għat-twettiq ta' politika bi skop, konsistenti u sostenibbli
fil-qasam tad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, bil-għan li jiġi implimentat approċċ
integrat b'impatt orizzontali, il-ġbir flimkien tar-riżorsi f'politiki settorjali differenti,
rispettivament fit-tul. L-għan ewlieni tal-Istrateġija Nazzjonali huwa li ttejjeb il-kwalità
tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità billi toħloq kundizzjonijiet u tipprovdi opportunitajiet
għall-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tagħhom fil-komunità. Fit-twettiq ta' dan l-għan,
7 prijoritajiet ewlenin huma fformulati fl-istrateġija:
1. L-iżgurar tal-aċċessibbiltà tal-ambjent.
2. L-iżgurar tal-aċċess għal edukazzjoni inklużiva u l-għoti ta' opportunitajiet ta'
tagħlim tul il-ħajja.
3. L-iżgurar tas-sostenibbiltà ta' servizzi tas-saħħa affordabbli u ta' kwalità,
inkluż l-aċċess għall-abilitazzjoni u r-riabilitazzjoni mingħajr diskriminazzjoni
bbażata fuq id-diżabilità.
4. L-iżgurar ta' opportunitajiet għax-xogħol u l-impjieg u kundizzjonijiet taxxogħol xierqa.
5. Nipprovdu opportunitajiet għall-parteċipazzjoni fil-ħajja kulturali,
f'attivitajiet sportivi u ta' divertiment.
6. Provvediment ta' protezzjoni soċjali u appoġġ fil-komunità.
7. Garanzija tad-drittijiet tat-tfal b'diżabilità. F'din id-direzzjoni, fit-28 ta'
Ottubru 2021, ġie adottat Pjan ta' Azzjoni għall-perjodu 2021-2022 għallimplimentazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Persuni b'Diżabilità 20212030.
Bl-adozzjoni tal-Liġi dwar il-Lingwa tas-Sinjali Bulgara, jiġi implimentat l-Għan
Strateġiku 4.2: "Introduzzjoni tal-Lingwa tas-Sinjali" mill-Pjan ta' Azzjoni tal-Bulgarija
għall-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni
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b'Diżabilità (2015 - 2020).
Ir-rappreżentanti kollha tal-44 Assemblea Nazzjonali fehmu l-importanza tal-lingwa
tas-sinjali Bulgara u appoġġawha unanimament fil-21 ta' Jannar 2021. Il-Liġi dwar ilLingwa tas-Sinjali Bulgara (LBSL) daħlet fis-seħħ fis-6ta' Frar 2021 u ġiet ippromulgata
fil-ħarġa 9 tal-"Gazzetta tal-Istat"fid-9 ta' Frar 2021. Il-Liġi dwar il-Lingwa tas-Sinjali
Bulgara li għadha kif ġiet adottata tirrikonoxxi l-lingwa tas-sinjali Bulgara bħala lingwa
indipendenti u sħiħa għall-komunikazzjoni fil-Bulgarija. Huwa regolament
kompletament ġdid li jirregola d-dritt tal-persuni Neqsin mis-smigħ li jkunu ċittadini
ugwali. Wara d-dħul fis-seħħ tiegħu, kien hemm moviment fil-komunità Torox u
persuni Torox, bħala kelliema naturali tal-lingwa, li bdew ikunu involuti fil-proċess taliżvilupp tagħha u biex joħolqu servizzi fil-ħajja edukattiva u soċjali.
Il-Liġi dwar il-Lingwa tas-Sinjali Bulgara ġiet żviluppata skont il-Konvenzjoni tan-NU
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-għan ewlieni tagħha huwa li tirrikonoxxi listatus lingwistiku tal-Lingwa tas-Sinjali Bulgara u tirrispetta d-dritt tal-persuni Neqsin
mis-smigħ li jesprimu ruħhom permezz tal-Lingwa tas-Sinjali Bulgara.
L-għanijiet ewlenin tal-Liġi dwar il-Lingwa tas-Sinjali Bulgara huma:
- ir-rikonoxximent tal-lingwa tas-sinjali Bulgara bħala lingwa naturali u indipendenti.
- l-għoti ta' traduzzjonijiet b'xejn minn u lejn il-lingwa tas-sinjali Bulgara għal persuni
Neqsin mis-Smigħ u neqsin mis-smigħ.
- rikonoxximent tal-identità kulturali u lingwistika tal-membri tal-komunità Torox.
- il-formazzjoni ta' attitudnijiet sostenibbli u l-motivazzjoni għat-tagħlim tul il-ħajja u
l-użu tal-lingwa tas-sinjali Bulgara biex jiġu żgurati opportunitajiet indaqs għall-persuni
Neqsin mis-Smigħ u dawk neqsin mis-smigħ għall-inklużjoni u l-parteċipazzjoni sħiħa
tagħhom fil-ħajja pubblika.
- l-applikazzjoni tal-lingwa tas-sinjali Bulgara fis-sistema ta' qabel l-iskola, l-iskola u ledukazzjoni għolja.
- taħriġ ta' għalliema/ħarrieġa fil-lingwa tas-sinjali Bulgara.
- l-iżgurar ta' komunikazzjoni bl-għajnuna ta' teknoloġiji moderni tal-informazzjoni
permezz tal-lingwa tas-sinjali Bulgara.
Minkejja dak kollu li ntqal hawn fuq, ċittadini neqsin mis-smigħ fil-Bulgarija (Neqsin
mis-smigħ u parzjalment neqsin mis-smigħ) għadhom iħossu ħtieġa urġenti li jtejbu lkundizzjonijiet tal-għajxien, l-edukazzjoni u x-xogħol tagħhom, ma jħossuhomx
membri sħaħ tas-soċjetà u mhumiex ugwali f'ħafna sferi tal-ħajja u l-attività.
Waħda mir-raġunijiet ewlenin hija d-diskriminazzjoni eżistenti kontra persuni
b'nuqqas ta' smigħ fil-pajjiż, mhux biss f'termini ta' edukazzjoni u l-għoti ta' xogħol u
okkupazzjoni deċenti, iżda wkoll f'termini ta' aċċess sħiħ għall-informazzjoni millmidja, it-televiżjoni u avvenimenti statali importanti, bħall-organizzazzjoni flelezzjonijiet, u dan qed iseħħ minkejja l-fatt li r-Repubblika tal-Bulgarija rratifikat ilKonvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità.
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Malta
Fis-16 ta' Marzu 2016 Malta rrikonoxxiet il-Lingwa tas-Sinjali Maltija bħala lingwa
uffiċjali ta' Malta bl-Att dwar ir-Rikonoxximent tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija, maħruġ
fl-2016 (Liġijiet ta' Malta. 2016. Kapitolu 556: Att dwar ir-Rikonoxximent tal-Lingwa
tas-Sinjali Maltija). Il-Lingwa Tas-Sinjali Maltija jew il-Lingwa tas-Sinjali Maltija (LSM)
hija mbagħad it-tielet Lingwa Uffiċjali tal-Pajjiż.1
Minkejja kisba daqshekk kbira għall-Komunità Torox lokali , il-kundizzjonijiet talgħajxien tal-Maltin Torox għad iridu jitjiebu u biex jitneħħew dawk l-ostakli kollha li
jipprevjenu lill-persuni Neqsin mis-Smigħ milli jipparteċipaw b'kundizzjonijiet ugwali
fil-ħajja tagħhom ta' kuljum ma' nies tas-smigħ.
Id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabilità hija pprojbita taħt diversi konvenzjonijiet
internazzjonali ratifikati mill-Gvern Malti fil-passat. Madankollu, hemm nuqqas
sinifikanti ta' implimentazzjoni u infurzar tad-drittijiet 2torox , peress li każijiet ta'
diskriminazzjoni jibqgħu jseħħu f'Malta filwaqt li ma jiġux indirizzati.
Riċentement (2021), il-Gvern Malti ppubblika l-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta 2021 –
2030 dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, dokument ta' konsultazzjoni li għadu
ma ġiex approvat u implimentat, li jipprovdi pjan direzzjonali għas-settur Malti taddiżabilità matul is-snin li ġejjin, li wassal sal-2030, is-sena fil-mira għall-kisba talGħanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU.3
Id-dokument jenfasizza diversi objettivi, azzjonijiet u attivitajiet għat-Torox bħalLingwa tas-Sinjali u captioning magħluq fil-programmi u r-reklami kollha tat-TV, li
jagħmlu l-avvenimenti tradizzjonali lokali u l-isports inklużivi u aċċessibbli, il-forniment
ta' struzzjoni bażika tal-Lingwa tas-Sinjali lill-persunal u lill-istudenti ewlenin, eċċ.
Dawn l-għanijiet kollha huma parti mill-progress, madankollu hemm ħtieġa
konvinċenti li jsir aktar u jitneħħew l-ostakli għat-twettiq sħiħ tad-drittijiet torox .
Bħala organizzazzjoni volontarja li tirrappreżenta lill-Komunitajiet Torox f'Malta u
Għawdex, DPAM jixtieq isemmi u jirrakkomanda lill-Awtoritajiet inkarigati mill1

Jekk jogħġbok żur: https://legislation.mt/eli/cap/556/eng/pdf għal dokument sħiħ tat-test.
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
3
Jekk jogħġbok żur il-link li ġej għal dokument sħiħ tat-test:
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MISW/PublishingImages/Pages/Consultations/Ma
ltas20212030NationalStrategyontheRightsofDisabledPersons/Proposed%20National%20Disabilit
y%20Strategy%20%E2%80%93%20Standard%20English%20version.pdf
2
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azzjonijiet li ġejjin bħala passi fundamentali għall-promozzjoni u biex l-inklużjoni ta'
Deaf fis-soċjetà ssir realtà.
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Il-Greċja
Il-Greċja għamlet kisbiet politiċi reċenti importanti għall-integrazzjoni sħiħa talpersuni neqsin mis-smigħ ta' kull età mal-liġijiet (2817/2000, 3699/2008, 4074/2012
u 4488/2017). Il-liġijiet jirrikonoxxu l-Lingwa tas-Sinjali Griega (GSL) bħala l-lingwa
uffiċjali tal-Grieg Torox u jeħtieġu bħala kwalifika meħtieġa għall-ħatra tal-persunal flUnitajiet tal-Iskola għat-Torox l-għarfien iċċertifikat tal-GSL.
L-użu tal-Lingwa tas-Sinjali Griega għall-edukazzjoni tat-Torox huwa meħtieġ u huwa
pprovdut, għall-ewwel darba, mil-Liġi 2817/2000 li tiddikjara espliċitament fl-Artikolu
1 paragrafu 4a) "Il-lingwa tal-istudenti torox u iebsa tas-smigħ hija l-Lingwa tas-Sinjali
Griega". Jingħad ukoll li "Kwalifika neċessarja għat-tqegħid ta' staff edukattiv u
edukattiv speċjali fl-iskejjel għal dawk neqsin mis-smigħ u b'ħafna smigħ hija l-għarfien
tal-lingwa tas-sinjali".
Tmien snin wara, il-Liġi 3699/2008 dwar "L-Edukazzjoni Speċjali u l-Edukazzjoni għal
persuni b'diżabilità jew bżonnijiet edukattivi speċjali", fl-Artikolu 7: "Kwistjonijiet ta'
studenti neqsin mis-smigħ, għomja u awtistiċi" tiddikjara wkoll b'mod espliċitu:
"Il-Lingwa tas-Sinjali Griega hija rikonoxxuta bħala l-ewwel lingwa ta 'studenti neqsin
mis-smigħ u iebsa, u l-Grieg modern huwa rikonoxxut bħala t-tieni lingwa tagħhom, li
hija perċepita u espressa fil-forma miktuba tagħha, filwaqt li r-riċeviment u lespressjoni orali tagħha hija għażla soċjali addizzjonali ta' studenti torox. Il-Lingwa tasSinjali Griega u l-Grieg Modern huma rikonoxxuti bħala ugwali għal xulxin, għalhekk lapproċċ pedagoġiku lingwistiku xieraq huwa l-edukazzjoni bilingwi. Prerekwiżit għattqegħid tal-għalliema u l-Personali Edukattiv Speċjali fl-iskejjel għat-torox, minbarra
kwalifiki oħra, huwa l-għarfien iċċertifikat tal-Lingwa tas-Sinjali Griega."
Id-Deċiżjoni Ministerjali reċenti (Gazzetta tal-Gvern 2103, ħarġa B ' / 19.06.2017)
tistipula li fil-Programm ta 'Kuljum tal-Kindergarten Speċjali u l-Iskola Primarja,
jiddikjara: "Il-programm ta' studenti neqsin mis-smigħ u diffiċli biex jisimgħu, u skont
il-ħtiġijiet edukattivi speċjali tagħhom, jinkludi tagħlim għall-iżvilupp ta 'ħiliet
lingwistiċi fil-Lingwa tas-Sinjali Griega u t-tagħlim tagħha."
Id-Deċiżjoni Ministerjali 3586 reċenti (Gazzetta tal-Gvern 5491, ħarġa B ' / 06.12.2018)
tistipula fl-Artikolu 2 "Il-mezzi ta' aċċess tal-persuni b'diżabilità għas-servizzi tal-media
awdjoviżiva huma b'mod partikolari sottotitoli, l-użu tal-lingwa tas-sinjali Griega u
deskrizzjoni tal-immaġni awdjo" u "Il-preżentaturi tal-lingwa tas-sinjali Griega
jintgħażlu mill-fornituri tal-kontenut fuq il-proposta tal-Federazzjoni tat-Torox talGreċja."
Il-liġi reċenti 4488 (Gazzetta tal-Gvern A' 137 / 13-09-2017) fl-Artikolu 65.2 tiddikjara
espliċitament: "Il-lingwa tas-sinjali Griega hija rikonoxxuta bħala ugwali għal-lingwa
Griega. L-istat qed jieħu miżuri biex jippromwovih, kif ukoll biex jissodisfa l-ħtiġijiet
kollha ta' komunikazzjoni ta' ċittadini neqsin mis-smigħ u b'diffikultajiet biex
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jisimgħu."
Probabbilment l-aktar politika importanti stabbilita fil-Greċja hija r-Ratifika talKonvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-Protokoll Fakultattiv għallKonvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità bil-Liġi 4074/2012 - Gazzetta talGvern 88/A/11-4-2012. Il-Liġi4488/2017 (Parti D) tidħol fis-seħħ fir-rigward talimplimentazzjoni tar-riformi għall-ispeċjalizzazzjoni u l-adattament tal-Konvenzjoni
għal livell nazzjonali.
L-Ombudsman Grieg huwa l-Awtorità Indipendenti li tissorvelja l-implimentazzjoni talKonvenzjoni fil-Greċja.
L-implimentazzjonijiet tal-politiki jibqgħu fil-limbu sakemm ma jkunx hemm riżorsi
umani mħarrġa kif suppost li minn naħa se jittrażmettu lit-Torox l-għarfien u l-ħiliet
meħtieġa għall-eżerċizzju sħiħ tad-drittijiet tagħhom, u min-naħa l-oħra
jikkontribwixxu għall-kooperazzjoni armonjuża u kreattiva bejn il-komunità Torox u lkomunità tas-Smigħ, it-Torox u d-Dinjiet tas-Smigħ.
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DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI
Mhux ta' b'xejn li prijorità għall-persuni Neqsin mis-Smigħ, fit-tliet pajjiżi involuti filproġett Sign Links, hija l-aċċess għall-informazzjoni.
Il-bidla tal-gvernijiet bl-organizzazzjoni korrispondenti tal-elezzjonijiet, preċeduta
minn dibattiti bejn rappreżentanti individwali tal-forzi politiċi, li mhumiex
akkumpanjati mill-interpretazzjoni xierqa tas-sinjali, iċaħħdu lill-persuni neqsin missmigħ minn għarfien tajjeb u parteċipazzjoni ugwali fl-elezzjonijiet. L-aħħar teknoloġiji
moderni li jipprovdu aċċess għall-informazzjoni (diversi applikazzjonijiet li jittraduċu
mid-diskors għat-test u viċi versa) u jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn il-persuni tassmigħ u dawk neqsin mis-smigħ għadhom mhumiex implimentati.
F'dan ir-rigward, gvern għandu jiżgura l-implimentazzjoni massima tal-għanijiet u listrateġiji stabbiliti fid-dokumenti adottati, li għandhom l-għan li jtejbu l-kwalità talħajja tal-persuni neqsin mis-smigħ billi joħolqu kundizzjonijiet u jipprovdu
opportunitajiet għall-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tagħhom fil-komunità.
Ħidma biex jiżdied in-numru ta' interpreti tal-anguage Deaf and Hearing Sign L(fiddirezzjoni ta' aktar korsijiet ta' taħriġ b'aktar nies lesti li jipparteċipaw fihom); paga
deċenti għax-xogħol tal-interpreti tal-anguage Sign Lu l-inklużjoni ta' letturi u
interpreti Torox bħala signers nattivi tal-Lingwa tas-Sinjali (SL). In-numru ta' interpreti
tal-lingwa tas-sinjali (SL Interpreti) huwa insuffiċjenti għall-aħħar, anke biex tiġi
żgurata komunikazzjoni normali bejn persuni Neqsin mis-smigħ u dawk li jisimgħu fliskejjel u fl-isptarijiet, kif ukoll matul il-proċess tax-xogħol, bejn min iħaddem u dawk
li qed ifittxu xogħol Torox.
•

L-implimentazzjoni sinifikanti tal-leġiżlazzjoni li għandha tiġi infurzata fil-livell
nazzjonali li tiżgura l-protezzjoni u t-twettiq tad-drittijiet tal-persuni neqsin
mis-smigħ. Persuni neqsin mis-smigħ għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw bissħiħ id-drittijiet tagħhom u jipparteċipaw fil-ħajja soċjali fuq bażi ugwali ma'
membri oħra ta' komunità usa'.

•

Tiżviluppa strateġija komuni dwar teknoloġiji moderni (eż. diskors litteknoloġiji tat-test) li tassisti persuni Neqsin mis-smigħ li għandhom jiġu
implimentati fis-setturi kollha tal-Amministrazzjoni Pubblika bħal sptarijiet,
istituzzjonijiet edukattivi, banek, uffiċċju postali, ħwienet fost oħrajn.

•

Żviluppa dokument ta' gwida dwar teknoloġiji moderni (eż. diskors litteknoloġiji tat-test) li jista' jgħin lill-persuni Neqsin mis-smigħ f'diversi kuntesti
soċjali u ta' ħidma.

14

•

Tippromwovi u żżid id-disponibbiltà ta ' SL Interpreters professjonali bħala
element ewlieni biex tiżgura l-inklużjoni soċjali Persuni Torox ilhom neqsin
għal żmien twil bħal aċċess sħiħ ta' informazzjoni meta jżuru sptar,
pereżempju.

•

Jipprojbixxu d-diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabilità u jiżguraw, fost l-oħrajn,
il-forniment ta' akkomodazzjoni raġonevoli kif ukoll ambjent tax-xogħol
aċċessibbli fil-leġiżlazzjoni nazzjonali mainstream dwar ix-xogħol. Dan iżid ilviżibbiltà tad-drittijiet tal-persuni neqsin mis-smigħ fil-leġiżlazzjoni speċifika
għas-settur.

•

Tiżviluppa strateġija u dokument ta' gwida dwar iż-żieda fl-impjiegi tal-persuni
neqsin mis-smigħ u tiġbor informazzjoni dwar id-disponibbiltà u l-ispejjeż ta'
miżuri ta' akkomodazzjoni raġonevoli għal kull grupp ta' diżabilità, biex issegwi
kif tuża fondi pubbliċi biex iżżid il-finanzjament għall-miżuri meħtieġa. Iddokument ta' gwida għandu jispjega wkoll liema passi huma meħtieġa biex
jiżdiedu d-disponibbiltà u l-affordabbiltà ta' tali miżuri.

•

L-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni
b'Diżabilità (UNCRPD) fl-Istati kollha tal-UE hija tal-aktar importanza imperattiva.

•

In-numru ta' emerġenza fl-UE kollha 112 għandu jkun kompletament aċċessibbli
u affidabbli, bl-użu ta' teknoloġija avvanzata, lingwa tas-sinjali nazzjonali u
Mudelli ta' Rwoli Torox bħala interpreti tas-Sinjali Internazzjonali.

•

Mobbiltà aċċessibbli u apparat ta' assistenza fir-rigward tal-faċilitajiet tattrasport pubbliku u s-servizzi turistiċi li jistgħu jwasslu biex iservu lil Persuni
Neqsin mis-smigħ u persuni li ma għandhomx smigħ.

•

Ipprovdi aċċess għall-persuni torox kollha, inklużi persuni Neqsin mis-smigħ
b'tipi oħra ta' diżabilità, billi tuża lingwi, formati u teknoloġiji aċċessibbli xierqa
għal tipi differenti ta' diżabilitajiet, inklużi lingwi tas-sinjali nazzjonali, u mezzi
oħra aċċessibbli bħal, sottotitolar u messaġġi personali, għall-informazzjoni
kollha, li jippermettu l-użu ta' aktar minn kanal sensorju wieħed.

•

Persuni neqsin mis-smigħ jeħtieġu miżuri konsistenti u effettivi biex ikollhom
aċċess għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni f'formati aċċessibbli u teknoloġiji
xierqa, inklużi l-lingwi tas-sinjali nazzjonali, u s-sottotitolar.
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•

Jiżgura li l-edukazzjoni, l-informazzjoni, il-kura tas-saħħa u s-servizzi kollha
relatati mas-saħħa sesswali u riproduttiva jkunu disponibbli għan-nisa u l-bniet
Neqsin mis-smigħ f'formati aċċessibbli u adatti għall-età, inklużi l-lingwi tassinjali u modi, mezzi u formati alternattivi oħra ta' komunikazzjoni.

•

Nirrakkomandaw lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex jintensifikaw l-isforzi biex
jinkludu Mudelli ta' Rwoli Torox fil-ħidma tal-istituzzjonijiet tagħhom u l-proġetti
Ewropej. Speċjalment ix-xogħol li għandu x'jaqsam mat-Torox, il-Lingwa tasSinjali u l-Komunità Torox.

Ma nistgħux nenfasizzaw biżżejjed li l-persuni Neqsin mis-smigħ jeħtieġ li jkollhom
aċċess konsistenti u effettiv għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni f'formati u
teknoloġiji aċċessibbli xierqa, inklużi anguages nazzjonali tas-Sinjal L, u mezzi, modi,
formati ta' komunikazzjoni aċċessibbli oħra tal-għażla tagħhom, inklużi formati u
sottotitoli faċli biex jinqraw. Politika Tajba għall-istituzzjonijiet tal-UE hija li jiġi żgurat
li l-komunikazzjonijiet esterni u interni kollha tagħhom, inklużi dokumenti, vidjows u
siti web, ikollhom livell xieraq ta' aċċessibbiltà u jiġu pprovduti f'formati u mezzi
alternattivi ta' komunikazzjoni, inklużi Lingwi tas-Sinjali n azzjonali, u verżjonijiet Easy
to Read.
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RAKKOMANDAZZJONIJIET F'OQSMA SEPARATI

Sensibilizzazzjoni tal-pubbliku
•

Il-gvern/l-istituzzjonijiet statali għandhom jassistu b'mod attiv lillorganizzazzjonijiet rappreżentati nazzjonalment ta' u għat-Torox, inklużhom
regolarment fid-diskussjonijiet u fit-teħid ta' deċiżjonijiet importanti relatati
mal-osservanza tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni
b'Diżabilità, kif ukoll l-implimentazzjoni tal-Liġijiet dwar il-Lingwa tas-Sinjali.

•

Il-Gvern għandu jorganizza b'mod attiv kampanji pubbliċi b'kollaborazzjoni
mal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-organizzazzjonijiet Torox sabiex ineħħi listigmatizzazzjoni tal-kapaċitajiet tal-persuni neqsin mis-smigħ u biex jelimina
pre-konċepiment falz ta' persuni Neqsin mis-smigħ fi ħdan is-soċjetà.

•

Il-gvern/l-istituzzjonijiet statali jimpenjaw ruħhom b'mod aktar sħiħ għalleliminazzjoni ta' atti diskriminatorji fl-isferi pubbliċi kollha li jċaħħdu lillpersuni neqsin mis-smigħ minn aċċess sħiħ għall-informazzjoni u lkomunikazzjoni - bħall-installazzjoni ta' sinjali illuminati, captions u skrins
b'interpretazzjoni ta' sinjali bil-vidjo, informazzjoni meħtieġa u importanti ta'
ajruporti u stazzjonijiet, istituzzjonijiet, eċċ.

•

L-istituzzjonijiet tal-Istat u l-korpi awtogovernattivi lokali jenħtieġ li jassistu
b'mod attiv fil-ħolqien u l-pubblikazzjoni ta' filmati informattivi qosra fil-Lingwa
tas-Sinjali (SL) ta' aħbarijiet u avviżi fuq is-siti web tal-istituzzjonijiet tal-istat u
tal-korpi awtogovernattivi lokali (il-muniċipalità, il-pulizija, id-direttorat talattivitajiet soċjali, eċċ.), bil-għan ta' aċċess ugwali għall-informazzjoni għaċċittadini Torox, kif ukoll il-promozzjoni ta' SL.

•

Organizzazzjoni ta' seminars, konferenzi, round tables u avvenimenti bilparteċipazzjoni ta' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet statali, awtoritajiet lokali
u rappreżentanti tal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali ta' u għat-Torox dwar
suġġetti relatati ma' problemi u soluzzjonijiet rigward l-aċċess għalledukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-inklużjoni soċjali u l-impjieg għal persuni
Neqsin mis-Smigħ.

•

Torganizza avvenimenti pubbliċi, bħal workshops, konferenzi u
preżentazzjonijiet b'materjali ta 'informazzjoni viżwali, bil-parteċipazzjoni
diretta ta' mexxejja Torox u Role Models, biex tqajjem kuxjenza tas-soċjetà
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minn naħa waħda, u persuni Torox min-naħa l-oħra, tal-opportunitajiet
tagħhom li jkunu parteċipanti attivi fil-ħajja ekonomika u soċjali.
•

Torganizza konferenzi u avvenimenti speċifiċi li jtejbu l-għarfien u l-fehim talkapital uman u l-impatti pożittivi fis-soċjetà tal-persuni Neqsin mis-smigħ.
B'mod partikolari, biex:
à

Spjega fid-dettall l-akkomodazzjoni, l-appoġġ u l-għodod raġonevoli
importanti għall-persuni neqsin mis-smigħ u s-sensibilizzazzjoni dwar
ir-rwol tagħhom fl-għoti tas-setgħa lil persuni oħra tat-torox biex ikunu
soċjalment u ekonomikament attivi.

à

Is-sensibilizzazzjoni dwar l-istejjer ta' suċċess, peress li l-persuni Daf ta'
suċċess huma Mudelli ta' Rwoli importanti u jistgħu jagħtu l-kontribut
prezzjuż tagħhom biex jimmotivaw persuni oħra tad-Daf u tas-smigħ
biex iwettqu attivitajiet u jiġġieldu kontra sterjotipi negattivi kontra
persuni Neqsin mis-smigħ.

•

Organizzazzjoni ta' taħriġ informattiv relatat ma' suġġetti għal persuni neqsin
mis-smigħ (komunità Torox, kultura Torox, lingwa tas-sinjali) biex titqajjem
kuxjenza dwar l-impjegati mill-amministrazzjoni tal-istat u korpi lokali ta'
awtogovernanza (muniċipalità, pulizija, direttorat ta' "Attivitajiet Soċjali",
eċċ.).

•

Li tiġi promossa l-parteċipazzjoni attiva ta' Mudelli ta' Rwoli Torox fil-ħajja
pubblika u kulturali billi tiġi pprovduta informazzjoni aċċessibbli fil-lingwa tassinjali (SL).

Promozzjoni permezz tal-midja tal-massa (midja online, gazzetti, televiżjoni, eċċ.) ta
'pubblikazzjonijiet, intervisti u materjali tal-vidjow dwar individwi Torox ta' suċċess u
deaf Role Models, li l-kisbiet tagħhom f'diversi oqsma tal-ħajja (xjenza, sport, kultura,
arti, eċċ.) jistgħu jimmotivaw lin-nies Torox biex jipparteċipaw b'mod attiv fil-ħajja
pubblika billi jiġġieldu kunċetti żbaljati dwar il-kultura Torox u Torox Persuni.

18

Il-familja:
Peress li most ġenituri ta ' nies Torox, mad-dinja kollha, qed jisimgħu b'kuntatt
minimu ma' adulti Torox u Lingwa tas-Sinjali, huma fi bżonn akbar ta 'appoġġ.
•

Ikkonfigura programmi fuq bażi individwali, fid-djar tal-familja jew fi gruppi żgħar
għall-membri kollha tal-familja sabiex:
à Ipprovdi kuntatt bikri ta 'Mudelli ta' Rwoli Torox ma 'familji tas-smigħ
hekk kif it-tfal tagħhom jiġu ddijanjostikati.
à Appoġġ lill-ġenituri biex jittrattaw l-approċċ patoloġiku tat-Truxija
à Għallem lill-ġenituri u lill-aħwa bħala familja biex jużaw ġesti u Lingwa tasSinjali fil-komunikazzjoni tagħhom ta' kuljum
à Iżżid il-kompetenza komunikattiva tal-familja mat-tifel Torox
à Iżżid il-kwalità tal-interazzjoni u timminimizza ċ-ċaħda tal-lingwa tat-tfal
Torox.
à Appoġġ għall-iżvilupp psikosoċjali tal-ambjent tal-familja.

•

Ħeġġeġ lill-ġenituri tat-tfal Deaf biex jirċievu pariri speċjalizzati u dijanjosi bikrija
tas-smigħ,
Jiksbu rakkomandazzjonijiet għal attivitajiet speċjalizzati sussegwenti għat-tfal
Deaf tagħhom,
Tistabbilixxi kuntatti ta' ġenituri tas-smigħ ma' Mudelli ta' Rwoli Torox u
rappreżentanti tal-komunità Torox,
Stabbilixxi taħriġ tal-familja tas-smigħ biex tikkomunika mat-tfal tagħhom u
persuni oħra Neqsin mis-smigħ, tiltaqa' mal-kultura Torox u titgħallem il-Lingwa
tas-Sinjali.
Organizza laqgħat ta 'ġenituri tas-smigħ ta' tfal Torox ma 'rappreżentanti talkomunità Torox (Mudelli ta' Rwoli Torox) sabiex issir familjari mal-problemi u lisfidi li jiffaċċjaw in-nies Torox, dwar il-Lingwa tas-Sinjali u l-importanza tal-użu
tagħha fl-ambjent li fih jgħixu t-tfal Torox.
Involvi lill-ġenituri u lil dawk li jagħtu l-kura fl-edukazzjoni skolastika tat-tfal Torox
tagħhom.
Organizza u ħeġġeġ il-laqgħa kemm tal-ġenituri Torox kif ukoll tas-Smigħ tat-tfal
Torox. Huwa peer tagħlim u appoġġ fl-aqwa tiegħu!

•
•
•

•

•
•
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Inklużjoni soċjali
•

Il-gvern, l-istituzzjonijiet statali u l-korpi awtogovernattivi lokali biex iwettqu
konsultazzjonijiet regolari mal-organizzazzjonijiet rappreżentati nazzjonalment
ta' u għat-Torox fl-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' politiki biex
jippromwovu u joħolqu kundizzjonijiet aċċessibbli fl-isferi kollha tal-ħajja għatTorox.

•Tissorvelja l-implimentazzjoni ta' politiki inklużivi dwar id-diżabilità permezz ta'
mekkaniżmi ta' lmenti. Deaf Role Models huma l-esperti dwar il-kundizzjoni li tkun
Deaf u jafu x'jaħdem u x'ma jagħmilx għat-Torox. Għandhom jiġu inklużi u jridu
jagħtu feedback kostanti dwar il-progress tal-attivitajiet imwettqa.
•

Il-gvern u l-istituzzjonijiet statali għandhom u jinkludu regolarment ilparteċipazzjoni esperta tal-Unions u l-F ederazzjonijiet tad-Deaf fil-pajjiżi
rispettivi tagħhom. Such bħala l-Unjoni tat-Torox fil-Bulgarija (UDB - l-akbar
organizzazzjoni rappreżentata nazzjonalment tat-Torox fil-Bulgarija
) ilFederazzjoni Ellenika tat-Torox jew l-Assoċjazzjoni tal-Persuni Neqsin mis-Smigħ
(DPAM), Malta. Huma membri ta' Assoċjazzjonijiet Nazzjonali ta' Persuni
b'Diżabilità -, tal-kunsilli konsultattivi fil-Ministries, ta' organizzazzjonijiet mhux
governattivi NGO, kif ukoll f'għadd ta' organizzazzjonijiet internazzjonali bħallForum Ewropew dwar id-Diżabilità, il-Federazzjoni Dinjija tat-Torox, l-Unjoni
Ewropea tat-Torox u l-Unjoni Ewropea taż-Żgħażagħ Neqsin mis-Smigħ . Dawn
huma parti indispensabbli fil-proċess ta' monitoraġġ, tfassil u konsultazzjonijiet
għal bidliet fit-testi legali u l-implimentazzjoni ta' politiki għat-titjib u l-appoġġ talkundizzjonijiet tal-għajxien tal-persuni neqsin mis-smigħ.

•

Li jeżerċita kontroll regolari fuq l-implimentazzjoni ta' politiki li jinvolvu persuni
neqsin mis-smigħ, u li jirrapporta irregolaritajiet fil-ħin.

•

Li tfittex feedback kostanti mill-Organizzazzjonijiet Rappreżentati Nazzjonalment
ta' u għat-Torox dwar il-progress fl-implimentazzjoni ta' politiki relatati malakkomodazzjoni ta' kundizzjonijiet ta' għajxien soċjali għal persuni neqsin missmigħ.

•

Biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-komunità Torox filħolqien ta' vidjows informattivi fl-SL għas-siti web tal-amministrazzjoni statali u lkorpi awtonomi lokali (muniċipalitajiet, pulizija, direttorat ta' "Attivitajiet Soċjali",
eċċ.), li fihom aħbarijiet u avviżi importanti relatati mal-ħidma tal-istituzzjoni
rilevanti.
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•

Il-ħolqien u t-tixrid fil-midja soċjali u pubblika ta' vidjows qosra fl-SL, li fihom
informazzjoni ġenerali u speċifika dwar diversi suġġetti, rigward l-okkorrenza ta'
sitwazzjonijiet ta' saħħa soċjali, naturali u sitwazzjonijiet oħra ta' emerġenza
(pandemiji, epidemiji, terremoti, għargħar, nirien) u miżuri ta' sikurezza
rakkomandati.

•

L-għoti ta' assistenza legali adegwata permezz ta' interpretazzjoni tas-sinjali lil
persuni neqsin mis-smigħ f'każ ta' problemi relatati mal-konformità mal-liġijiet filpajjiż, il-preżentazzjoni ta' lmenti, dehriet fil-qorti, eċċ.

•

Li jipprovdi appoġġ adegwat mill-Istat lil min iħaddem li jixtieq jimpjega persuni
neqsin mis-smigħ u wkoll li jipprovdi lill-ħaddiema u lill-impjegati ta' Deaf lopportunità permezz ta' negozjar kollettiv biex ikollhom informazzjoni sħiħa dwar
id-drittijiet tagħhom fuq il-post tax-xogħol u jasserixxuhom.

•

Biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ta' Mudelli ta' Rwoli Torox f'taħriġ informattiv
relatat ma' suġġetti għal persuni neqsin mis-smigħ (komunità Torox, kultura
Torox, Sign Language) biex jiżdied l-għarfien tal-impjegati mill-amministrazzjoni
tal-istat u korpi awtogovernattivi lokali (muniċipalità, pulizija, Direttorat
"Attivitajiet Soċjali", eċċ.)
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Edukazzjoni u taħriġ
•

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' programmi ta' gwida edukattiva u
vokazzjonali u taħriġ fil-Lingwa tas-Sinjali (SL) b'Mudelli ta' Rwoli Torox.

•

Jiżviluppaw taħriġ għal min iħaddem dwar kif jiżguraw li l-post tax-xogħol
tagħhom ikun kompletament inklużiv għal persuni neqsin mis-smigħ b'kull tip
ta' diżabilità. Ikkonsulta diversi organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità,
inklużi NADs, meta tiżviluppa tali taħriġ.

•

Il-promozzjoni ta' prattiki tajbin oħra dwar kif l-ambjenti edukattivi u
vokazzjonali jsiru aktar aċċessibbli u inklużivi. Pereżempju, tħeġġeġ lillgħalliema biex ikunu aktar inklużivi u tipprovdilhom klassijiet b'xejn biex
jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali sabiex ikunu jistgħu jikkomunikaw mal-istudenti
neqsin mis-smigħ tagħhom.

•

Li jiġi introdott tagħlim obbligatorju tas-suġġetti kollha fl-SL fi skejjel speċjali
għat-tfal Neqsin mis-smigħ.

•

Il-Ministeru tal-Edukazzjoni (MOE) jimpenja ruħu għall-implimentazzjoni
universali ta' korsijiet, metodoloġiji u programmi ta' taħriġ, li jinvolvu Mudelli
ta' Rwoli Torox, biex iħeġġeġ lill-għalliema jikkomunikaw b'mod aktar sħiħ fillingwa tas-sinjali mal-istudenti Torox tagħhom.

•

L-iżvilupp u t-tħejjija ta' materjal edukattiv għall-edukazzjoni primarja, juniorhigh school u sekondarja bħala lezzjonijiet bil-vidjo dwar is-suġġetti varji fl-SL,
bil-għan ta' aċċessibbiltà għall-materjal tat-tagħlim waqt it-taħriġ awtonomu
tal-istudenti torox.

•

Biex twettaq taħriġ għal timijiet pedagoġiċi minn skejjel speċjalizzati għat-tfal
Torox biex jiżviluppaw u jippreparaw kurrikuli SL u materjal edukattiv għalledukazzjoni primarja, junior-high school u sekondarja, għal taħriġ onlajn ta
'studenti Torox (meta jkun hemm bżonn ta' tali taħriġ).

•

Biex l-istat jipprovdi interpretazzjoni tas-sinjali b'xejn lill-istudenti Deaf.

•

Biex tiggarantixxi l-parteċipazzjoni ta ' Deaf Role Models fit-taħriġ tal-lingwa
tas-sinjali tat-tfal Torox fis-sistema edukattiva ta 'qabel l-iskola u l-iskola.
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•

Biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ta' Deaf Role Models f'korsijiet ta' taħriġ tallingwa tas-sinjali għal speċjalisti li jaħdmu ma' tfal/studenti Neqsin mis-smigħ
(terapisti tad-diskors, għalliema tar-riżorsi, għalliema).

•

Li tippromwovi u tipprovdi taħriġ dwar SL għall-ġenituri ta 'tfal Torox u
professjonisti tas-smigħ li jaħdmu ma' tfal / studenti Torox.

•

Biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ta' Mudelli ta' Rwoli Torox f'korsijiet ta' taħriġ
fil-lingwa tas-sinjali għall-ġenituri ta' tfal Neqsin mis-smigħ
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Servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni
Interpreti u tradutturi neqsin mis-smigħ
Hemm qasam emerġenti u li qed jikber għall-interpreti Torox. Interpreti torox huma
persuni Deaf li jipprovdu servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni bejn il-lingwi tassinjali u l-lingwi miktuba.
à Żid l-ammont u d-disponibbiltà ta 'interpreti tal-lingwa tas-sinjali professjonali
u vverifikati Deaf f'ambjenti mediċi, legali u edukattivi.
à Ħeġġeġ ħidma f'tim bejn dawk li jiffirmaw is-smigħ (interpreti, għalliema) u
interpreti Torox.
à Ipprovdi interpreti Torox għall-komunikazzjoni ma 'persuni neqsin mis-smigħ.
à Żid l-ammont u d-disponibbiltà ta ' interpreti multilingwi Torox għallinterpretazzjoni għal persuni li jużaw lingwa tas-sinjali differenti u jew Sinjal
Internazzjonali.
à Ipprovdi lill-interpreti Torox f'sitwazzjonijiet kritiċi bħal legali u tas-saħħa.
•

Jiżdied l-ammont u d-disponibbiltà ta' interpreti professjonali u ċċertifikati
tal-lingwa tas-sinjali fis-setturi pubbliċi kollha peress li huma vitali biex tiġi
żgurata l-inklużjoni effettiva tal-Komunità Torox u l-membri tagħha.

•

Istituzzjonijiet tal-gvern/statali biex jappoġġjaw bidliet pożittivi fir"Regolament dwar it-Termini u l-Kundizzjonijiet għall-Forniment ta' Servizzi
ta' Interpretazzjoni tal-Lingwa tas-Sinjali Ħielsa" biex jgħinu biex jiżdied innumru ta' Interpreti tal-Lingwa tas-Sinjali.

•

L-assoċjazzjonijiet tat-Torox għandhom ukoll jieħdu miżuri attivi biex iżidu
n-numru ta' interpreti tal-lingwa tas-sinjali fl-isferi kollha tal-ħajja pubblika
u jħallsu b'mod adegwat għax-xogħol tagħhom.

•

Li tiġi żgurata l-organizzazzjoni ta' taħriġ kontinwu għall-interpreti tallingwa tas-sinjali, bil-għan li tiżdied il-kwalifika u l-kwalità talinterpretazzjoni tas-sinjali - garanzija ta' aċċess aħjar għall-informazzjoni
għall-persuni Neqsin mis-smigħ;

•

Tiżgura li l-aċċess għal interpreti professjonali u ċċertifikati tal-lingwa tassinjali nazzjonali mhuwiex piż ekonomiku eċċessiv għal dawk l-impjegaturi
li jikkunsidraw li jimpjegaw persuna Torox.

24

•

L-istat għandu jipprovdi appoġġ finanzjarju lil min iħaddem li jimpjega
ħaddiema deaf biex jipprovdi s-servizzi ta' interpretu tal-lingwa tas-sinjali
fuq il-post tax-xogħol.

•

Il-prijorità assoluta għall-implimentazzjoni ta' dan ta' hawn fuq hija l-ħtieġa
li jitħarrġu persuni Neqsin mis-Smigħ u mis-Smigħ f'suġġetti ta'
interpretazzjoni speċjalizzati.
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Saħħa
•

Li tiġi żgurata l-inklużjoni effettiva ta' persuni neqsin mis-smigħ fis-sistema
tal-kura tas-saħħa, li tgħinhom u tiggarantixxi komunikazzjoni aċċessibbli,
ċara u effettiva fis-sistema tal-kura tas-saħħa fl-istadji u l-unitajiet kollha
fis-sistema:
à servizz amministrattiv,
à eżami mediku,
à referenza lil speċjalista,
à dħul għat-trattament, eċċ.
billi tipprovdi interpreti SL iċċertifikati u Interpreti Torox;

•

Tiġi żgurata sistema ta' protezzjoni soċjali li tippermetti lill-persuni neqsin
mis-smigħ jaċċessaw l-appoġġ u jkopru l-ispejjeż tagħhom relatati maddiżabilità.

•

Nassiguraw l-inklużjoni effettiva ta ' persuni Neqsin mis-smigħ fis-sistema ta'
kura mentali H ealth
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Impjieg
•

Tadotta miżuri speċifiċi biex tippromwovi l-impjieg ta' persuni neqsin missmigħ fis-setturi privati u pubbliċi. Dan jista' jinkludi arranġamenti speċifiċi
li diġà qed jintużaw f'politiki oħra bħal miri tal-impjiegi, kwoti, inċentivi
fiskali, finanzjarji u tal-akkwist pubbliku, fost oħrajn.

•

L-għoti ta' informazzjoni dwar opportunitajiet għal persuni neqsin missmigħ permezz ta' laqgħat/taħriġ/seminars konġunti diretti ma' min
iħaddem, rappreżentanti tal-kumpaniji, eċċ.

•

Il-Gvern, l-Amministrazzjoni Pubblika u l-Awtoritajiet rilevanti għandhom
jaħdmu ma' organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità, inklużi NADs, u
trade unions biex jippromwovu l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni effettivi ta'
persuni Neqsin mis-smigħ fi unions u negozjar kollettiv, biex ikunu jistgħu
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fuq il-post tax-xogħol.

•

Jinċentivaw l-impjieg ta' persuni neqsin mis-smigħ billi jiżguraw li lkopertura tal-ispejjeż ta' miżuri ta' akkomodazzjoni raġonevoli (eż.
interpreti tal-lingwa tas-sinjali jew għodod oħra) ma tkunx piż ekonomiku
eċċessiv għal min iħaddem.

•

Jippromwovu l-impjiegi għall-persuni kollha b'diżabilità, inklużi l-persuni
Neqsin mis-smigħ, fis-suq tax-xogħol miftuħ u ma joħolqux ambjenti ta'
impjieg segregati għall-persuni b'diżabilità, irrispettivament mid-diżabilità
tagħhom (eż. impjieg protett, workshop, impjieg protett).

•

Iħarreġ il-persunal li jorganizza u jmexxi programmi ġenerali ta' gwida
teknika u vokazzjonali u taħriġ dwar kif jiġi żgurat li s-servizzi tagħhom
ikunu kompletament aċċessibbli għal u inklużivi ta' persuni neqsin missmigħ u li jkunu disponibbli fil-lingwi tas-sinjali nazzjonali.

•

Promotion u organizzazzjoni ta' taħriġ għal min iħaddem u l-persunal
amministrattiv ta' kumpaniji/intrapriżi/kumpaniji, bil-għan li jipprovdu
impjiegi għal persuni b'diżabilità, inkluż ta' impjegati torox.

•

F'intervisti ma' min iħaddem u kumpaniji li jixtiequ jimpjegaw impjegati jew
ħaddiema ta' Deaf biex jipprovdu interpretazzjoni tas-sinjali.
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•

F'avvenimenti organizzati u miżmuma minn min iħaddem (korsijiet ta'
taħriġ mill-ġdid, laqgħat bl-għoti ta' informazzjoni importanti, eċċ.) biex
jipprovdu interpretazzjoni tas-sinjali.

•

Li tipprovdi interpretazzjoni tas-sinjali waqt l-intervisti tax-xogħol għallapplikanti deaf biex jiġi żgurat aċċess ugwali għall-impjiegi.

•

To tiżgura l-għoti ta' interpretazzjoni tas-sinjali waqt avvenimenti (korsijiet
ta' taħriġ mill-ġdid, taħriġ, laqgħat bl-għoti ta' informazzjoni importanti,
eċċ.) organizzati mill-maniġment tal-kumpanija/intrapriża għall-impjegati
kollha, fosthom hemm dawk Neqsin mis-smigħ.
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Rakkomandazzjonijiet ta' Politika Applikata
Servizz għal kulħadd ta 'Kumpanija tal-Enerġija
Elettrika
https://serviceforall.dei.gr/?fbclid=IwAR2F0JPtE5lElZtXOGri0BhoVz1FaZV66eK1A5Qs
Sk8kmiHzC9DS0Nh33hQ

https://www.facebook.com/hashtag/dei_nea_exipiretisi

29

Komunikazzjoni mal-Pulizija
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Adulti Neqsin mis-Smigħ bħala Mudelli għad-Dinja
tas-Smigħ:
Links tal-Istess Katina
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