Nasil yapilir…
İşyeri için

Bu web sitesi, yalnızca işitme kaybı
olduğundan kuşkulanan ya da işitme kaybı
teşhisi konmuş kişiler için değil, aynı zamanda
işitme engelli kişilerin, işitme kaybıyla
yaşamanın nasıl olduğu hakkında daha fazla
bilgi almak isteyen işverenleri, iş arkadaşları
ya da dostları ve aile bireyleri için
hazırlanmıştır.
Bliviarbejde.dk sitesinde işitmenizle ilgili bilgi
sağlayacak bir test bulacaksınız. Bu testte
genel olarak işitme konusunun yanı sıra
mesleki hayatınızdaki işitme konusu ele
alınıyor. Size işitmenizle ilgili bir dizi soru
sorulacak ve mesleki ve özel yaşamınızda
işitmenizle ilgili yanıtlar vermeniz
istenecektir.

Verdiğiniz yanıtlara göre işitmenizi temel
alan bir profil alacaksınız. Aynı zamanda
işitme durumunuzla ilgili bilgi ve
önerilere de ulaşacaksınız. Bu bilgiler,
işitme kaybınızı anlamanızı, fark etmenizi
ve sizin için yarattığı engellerin
bazılarının üstesinden gelmenizi
kolaylaştıracak.

Eğer işitme engelli bir kişinin işvereni, iş
arkadaşı, dostu ya da aile bireyiyseniz,
www.bliviarbejde.dk web sitesini bir bilgi
portalı gibi kullanabilirsiniz. Burada genel
olarak işitmeyle ilgili bilgilerin yanı sıra bir
dizi yardımcı ipucu bulacaksınız. Aynı
zamanda işitmeyle ilgili nasıl açık bir iletişim
başlatılmasına yardımcı olabileceğiniz ve
işitme engelli kişilerin karşılaştığı engellerin
bazılarının üstesinden gelinmesine yardımcı
olmak için yapabileceklerinizle ilgili fikirler
de bulabilirsiniz.

www.bliviarbejde.dk
hakkinda
Bliviarbejde.dk, Rådgivende Sociologer
ApS tarafından geliştirilmiştir.
Proje, Danimarka Ulusal İş Pazarı
Kurumu'nun 'Engelli kişiler için
güçlendirilmiş girişimler' fonlarıyla mali
olarak desteklenmektedir.
Web sitesi Castberggård İş ve
Geliştirme Merkezi tarafından
işletilmekte ve yönetilmektedir.

İşitme ve işyeri
Danimarka'da çalışabilir yaştaki
neredeyse yarım milyon kişi işitme
bozukluğuna sahip ve çalışmalar,
işitme engelli kişilerin çalışma
hayatında kalmaya devam
etmelerinin zor olabildiğini
gösteriyor.
Bu nedenle, işitmenizle ilgili
gerekenleri yapmanız ve iyi
duyamadığınızı düşünüyorsanız bir
doktora ya da kulak uzmanına
başvurmanız çok önemli.
Genel olarak işitmeyle ve işyerine
işitmeyle ilgili daha fazla bilgi almak
isteyenler artık kolayca bilgiye
ulaşabiliyor.

Bliviarbejde.dk ile ilgili herhangi bir
sorunuz varsa, Rådgivende
Sociologer ApS ile görüşün.

Rådgivende Sociologer ApS, Ulusal İş
Piyasası Kurumu için aşağıdaki
iletişim aracını geliştirdi:

Kronprinsessegade 34, st.
DK-1306 København K
tlf 33 15 36 26
mail info@rso.dk
web www.rso.dk

www.bliviarbejde.dk

