...għodod tal-informatika u mhux...

Għal kwalunkwe informazzjoni,
ikkuntattja lil:

…illum il-ġurnata hawn ħafna għodod tal-informatika
u mhux, biex issegwi l-lezzjonijiet u tistudja; aħna
nagħżlu dak li jkun utli għalik; kompjuter, skaner,
softwer partikulari, strumenti Braille, tastieri għallkomunikazzjoni, l-aħħar u l-aktar mudell żviluppat
ta’ Dragon, Poet-compact, lampi li jkabbru l-kliem,
apparat li jaqra awtomatikament jew permezz talawdjo, sistemi fotografiċi b’ċellulari b’sintesajżer
vokali, mwejjed li jistgħu jiġu aġġustati, siġġijiet
addattati, leġiji; tiġi misluf dak kollu li jħaffiflek l-istudju
tiegħek, għat-tul ta’ żmien li jkollok bżonn…
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Il-Ġnien tal-Friefet – ta’ Luigi Ghillani

…inbidel l-isem; qabel kien “integrazzjoni”, fi kliem
ieħor dak kollu li nistgħu nagħmlu sabiex niltaqgħu
b’mod reċiproku: norganizzaw ħafna tipi ta’ korsijiet,
tal-LIS (Lingwa tas-Sinjali Taljana), t’asserzjoni
biex iżżid jew tikkonsolida l-istima tiegħek innifsek,
ta’ psikodrama, t’asserzjoni għall-ġenituri tiegħek.
Norganizzaw okkażjonijiet ta’ djalogu, ta’ laqgħat
mirati, ta’ momenti maġiċi bi ħrejjef, films, okkażjonijiet
kulturali, u oħrajn... l-aqwa ħaġa li tagħmilna
kburin? SPORT-ELL-TUTTI, sistema li ħloqna ma’
istituzzjonijiet oħra biex niggwidawk fl-għażla ta’
sport adatt għalik, biex “tikber” u tiddeverti flimkien
ma’ ħafna żgħażagħ kemm b’diżabilità kif ukoll
mingħajr, u barra minn hekk, għandna tista’ ssib u
tiltaqa’ ma’ grupp kbir ta’ studenti, gradwati, persuni
b’diżabilità u mhux, magħqudin fl-Assoċċjazzjoni
Ħajja Indipendenti, li twieldet mal-Università tagħna u
torganizza proġetti ta’ inklużjoni soċjali u kulturali…

SERVIZZ GĦAL STUDENTI B’DIŻABILITÀ U
GRUPPI DGĦAJFA

...dak kollu li studenti
b’disabilità għandhom
ikunu jafu sabiex
jiggradwaw fl-Università
tagħna...
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...dritt għall-istudju...

...akkoljenza u gwida...

...mobilità esterna...

…qabel tiddeċiedi għal-liema kors ta’ Lawrja se
tapplika, tista’ tiltaqa’ mad-Delegata tal-inizjattivi
għal studenti b’diżabilità u gruppi dgħajfa, u madDelegat ta’ gwida għall-korsijiet ta’ studju. Inqisu
flimkien l-andament universitarju li jkun l-iktar faċli u
adatt, anki bi ħsieb ta’ attività ta’ xogħol fil-futur, u
barra minn hekk, nagħtuk informazzjoni fuq sussidji
u strumenti tekniċi u didattiċi, fuq il-proċessi addattati
għall-bżonnijiet tiegħek u għall-possibilità ta’ pjan ta’
studju individwali sabiex tilħaq l-għanijiet tiegħek…

…għandna minibus attrezzat anki għal żgħażagħ
fuq siġġu bir-roti, għaċ-ċaqliq fis-siti universitarji,
organizzazzjoni ta’ prenotazzjoni darba fil-ġimgħa
biex jintlaħaq ftehim fuq il-ħinijiet effettivi għall-mobilità
tiegħek; għandna skuters tal-elettriku b’post wieħed
sa tnejn għall-persuna b’diżabilità u l-persuna/tutur
pari li takkompanjah, ċinga żgħira tal-metall li ddur
biex titla’ t-taraġ, lift mat-taraġ, rampa, u anki siġġu
bir-roti li jiltewa…

Liġi 104/92

...dritt għall-edukazzjoni...
Konvenzjoni NU, 2006
…huma previsti mil-liġi u mill-Konvenzjoni dwar iddrittijiet tal-persuni b’Diżabilità, u issa jiffurmaw parti
mill-istorja soċjali u komunitarja; l-Università tagħna
ilha għal dawn l-aħħar 12 –il sena tagħti garanziji u
opportunitajiet reali u effettivi sabiex jiġu segwiti titli
akkademiċi, l-aktar il-lawrja…

...ammissjoni u reġistrar...
…biex tiġi aċċettat għal kors li jwassal għal Lawrja,
hemm bżonn diploma minn skola post-sekondarja,
l-hekk imsejħa maturità (ċertifikat tal-matrikola), li
tingħata wara 5 snin ta’ studju, referenzi jew provi
t’attendenza ma jgħoddux għad-dħul fl-Università…

...eżenzjoni mit-taxxi...
…b’ċertifikat ta’ diżabilità ta’ 66% jew iktar ma tħallasx
taxxi universitarji, imma tħallas biss it-taxxi reġjonali
u governattivi; jekk iċ-ċertifikat jikkonċerna diżabilità
ta’ inqas minn 66%, naraw flimkien x’opportunitajiet
nistgħu noffrulek, u jekk tagħmel parti minn grupp
dgħajjef, kemm temporanju kif ukoll permanenti,
għandna kummissjoni speċjali lil min nibgħatu
talba għal eżenzjoni totali jew parzjali mit-taxxi
universitarji…

...tutur...
…kull fakultà tinnomina lekċerer bħala tutur ta’
riferiment, disponibbli biex jappoġġjak tul l-istudji
tiegħek, u jgħinek issolvi d-diffikultajiet kritiċi li jistgħu
jinqalgħu; dawn it-tuturi jikkollaboraw mad-Delegata
tar-Rettur, u huma f’kuntatt kontinwu magħha sabiex
jinsabu l-aħjar soluzzjonijiet…

...tuturi pari...
…huma studenti li japplikaw għal sejħa li toħroġ
darbtejn f’sena, jiddikjaraw id-disponibilità tagħhom
biex jappoġġjawk, jagħmlu kors ta’ formazzjoni masservizz Le Eli-Che, jiġu maħtura ‘tuturi pari’ skont
id-deċiżjoni tar-rettur, jesegwixxu kollaborazzjoni
b’rimunerazzjoni għal 150 siegħa, u jieħdu ħsiebek
tul l-istudji tiegħek; minn naħa tiegħek, għandek
tagħmel biss talba lilna biex ikollok tutur…

...mobilità
interna
arkitettoniċi...

u

ostakli

…ġewwa l-Fakultà jkollok bżonn tiċċaqlaq faċilment:
imma fl-istess ħin trid bilfors tegħleb l-ostakli, anki
jekk f’bini jew strutturi ta’ servizz ġodda dawn MA
JIĠUX mibnija, kull Sena Akkademika jitfassal pjan
elaborat sabiex jingħelbu dawk l-ostakli li, minkejja
li n-numru tagħhom qed jonqos, għadhom preżenti
f’bini storiku; min-naħa tal-Università hemm attenzjoni
preċiża, u jekk hemm xi ħaġa li ma ndunajniex biha,
ikkomunikaw fil-pront mad-Delegata li taħdem madDipartiment tekniku biex issib soluzzjonijiet għallproblema, anki “arranġament raġonevoli”, kif ġie
previst mill-Konvenzjoni tan-NU…

...alloġġ...
...djar residenzjali, canteens, boroż ta’ studju, huma
servizzi tal-Azjenda Reġjonali tal-Emilia Romagna
għad-drittijiet għall-istudji terzjarji, li illum tissejjaħ
ER.GO, u għandha ċentru territorjali f’Parma,
Tel. 0521.2139, utentipr@er-go.it, li toffri wkoll riżorsi
għas-sistemazzjoni fid-dar, riżorsi ekonomiċi u ta’
gwida għax-xogħol permezz ta’ kompetizzjoni…

