...Bilişim araçları ve diğer araçlar...

Her türlü bilgi için:

…Günümüzde dersleri takip etmek ve çalışmak için
birçok bilişim aracı ve diğer araçlar mevcuttur; işinize
yarayabilecek bilgisayarlar, tarayıcılar, spesifik
yazılımlar, Braille cihazları, kodlu alfabe sistemleri,
son jenerasyon Dragon, Poet-compact, büyüten
lambalar, otomatik ve ses okuyucular, ses sentezli
cep telefonu ile fotoğraf sistemleri, ayarlanabilir
masalar, uygun koltuklar, okuma masaları seçtik;
çalışmanızı kolaylaştıran gereçler, size gereken tüm
süre için bedelsiz kullanım izni ile verilir…

Profesör Emilia Caronna
Engelli öğrenciler ve zayıf kesimler için
girişimler Rektör Temsilcisi
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it
Profesör Emilio Acerbi
Eğitim bölümleri Rehberliği için Rektör
Temsilcisi 0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…Dâhil etme…

Doktor Daniela Barantani
Katkı ve okuma hakkı Bölümü Amiri
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it

Luigi Ghillani’den bizler için –Kelebekler Bahçesi

…Önceleri “bütünleşme” olan adı değiştirdiler,
yani karşılıklılık içinde bir ortak nokta belirlememiz
için yapabileceğimiz her şey: Birçok tip, LIS, kendi
özgüveninizi artırmak veya sağlamlaştırmak için
Atılganlık, Psikodram, anne ve babanız için Atılganlık
kursları organize ediyoruz. Diyalog fırsatları,
hedefe yönelik görüşmeler, hikâyeler, filmler,
kültürel olanaklar ve de diğer girişimler ile büyülü
anlar organize ediyoruz… Gurur kaynaklarımız?
SPORT-ELL-TUTTI, size uygun bir spor dalını
seçmeniz için sizi yönlendirmek, “büyümek” ve
engelli ve engelli olmayan birçok diğer genç ile birlikte
hoş vakit geçirmeniz için diğer kurumlar ile birlikte
kurduğumuz bir sistemdir; üniversitemiz ile birlikte
doğmuş ve sosyal ve kültürel dâhil etme projeleri
yapan Bağımsız Hayat Birliği’nde toplanmış güzel
bir öğrenci, mezunlar, engelli ve engelli olmayanlar
grubunu bizde bulabilir ve aralarına katılabilirsiniz…

KADIN VE ERKEK ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE
ZAYIF KESİMLER İÇİN HİZMET

...Kadın ve erkek
engelli öğrencilerin
üniversitemizden mezun
olmak için bilmeleri
gereken her şey...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Santral 0521 032111
www.unipr.it
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TÜRKÇE - Turco

...Okuma hakkı...

...Ağırlama ve rehberlik...

...Dış ulaşım...

…Hangi Üniversite Bölümüne kaydolacağınıza karar
vermeden önce, özürlü öğrenciler ve zayıf kesimler
için girişimler Yetkilisi ve öğrenim bölümlerine
Rehberlik Yetkilisi ile görüşebilirsiniz; gelecekteki bir
çalışma faaliyetini de düşünerek daha kolay ve daha
uygun bir üniversite sürecini birlikte değerlendirelim
ve ayrıca kendinize belirlediğiniz hedeflere ulaşmak
için ekonomik yardımlar, teknik ve didaktik araçlar,
gereksinimlerinize uygun müdahaleler ve bireysel bir
öğrenim planı olanağına dair sizi bilgilendiriyoruz…

…Üniversite kampuslarında hareket etmek için
tekerlekli sandalyedeki gençler için de donanımlı
bir minibüse, ulaşımınız için uygun saatleri tespit
etmek için haftalık rezervasyon organizasyonuna
sahibiz, özürlü kişi ve ona eşlik eden kişi/denk eğitim
danışmanı için iki kişilik tek yerli elektrikli scooter’lara,
küçük bir paletli taşıta, otomatik merdivene, platforma
ve hatta katlanır bir tekerlekli sandalyeye sahibiz…

...Eğitim danışmanları...

…Fakültelerin içinde hareketleriniz kolaylaştırılmış
olmalıdır: Yeni binalarda veya hizmet yapılarında
artık bariyerler İNŞA EDİLMESE de, önceden
mevcut olanların yıkılması zorunludur; her öğrenim
yılında tarihi binaların içinde, az sayıda da olsalar,
hâlihazırda mevcut olan bariyerleri yıkmak için detaylı
bir plan yapılır; Üniversite tarafından yoğun bir dikkat
gösterilmesine rağmen herhangi bir bariyerin gözden
kaçmış olması halinde derhal yetkiliye bildirin; yetkili,
probleme çözüm ve de BMÖ anlaşması tarafından
öngörüldüğü gibi “mantıklı bir uzlaşım” bulmak için
teknik büro ile temasa geçer…

104/92 sayılı kanun

...Eğitim hakkı...
BMÖ anlaşması, 2006
…Bu haklar, kanun ve özürlü kişilerin hakları için
Anlaşma tarafından öngörülmüşlerdir ve artık
sosyal ve toplumsal tarihin parçasını oluştururlar;
Üniversitemiz, 12 yıldır akademik unvanları, öncelikle
Üniversite Diplomasını almak için garantileri ve
fırsatları gerçek ve efektif kılmaktadır…

...Kabul ve kayıt...
…Bir Üniversite Bölümüne kabul edilmek için, 5 yıllık
öğrenim sonrasında elde edilmiş olgunluk sınavı
olarak adlandırılan lise diploması gereklidir; devam
tasdiknameleri veya uygunluk belgeleri üniversiteye
kayıt için geçerli değildir…

...Harç muafiyeti...
…%66 veya üzerinde sakatlık durumunu kanıtlayan
bir belgelendirme ile üniversite harçlarını ödemez,
sadece bölge ve devlet harçlarını ödersiniz;
belgelendirmenin %66 altında bir sakatlığa ilişkin
olması halinde, size hangi olanakları sunacağımızı
birlikte düşünürüz ve zayıf, geçici veya kalıcı bir
kesimden olmanız halinde, üniversite harçlarından
tamamen veya kısmen muafiyet başvurusunda
bulunabileceğiniz özel bir Komisyona sahibiz…

...Her fakülte, öğrenim sürecinde sizi desteklemeye
hazır, oluşabilecek kritik düğümleri çözmenize
yardım edecek referans eğitim danışmanı olarak bir
doçent tayin eder; bu Eğitim Danışmanları, Rektörün
Temsilcisi ile birlikte çalışırlar ve optimal çözümler
bulmak için Rektör ile devamlı iletişim içindedirler…

...Denk eğitim danışmanları...
…Yılda iki kez çıkan İlan’a cevap veren öğrencilerdir,
sizi desteklemeye hazır olduklarını beyan ederler,
Le Eli-Che hizmeti ile bir eğitim Kursu görürler, “Denk
eğitim danışmanları” rektörlük kararnamesi ile tayin
edilirler, 150 saat için ücretli bir işbirliği yaparlar
ve öğrenim sürecinizde sizinle ilgilenirler; sadece
bizden bir eğitim danışmanı tahsis edilmesi talebinde
bulunmanız yeterlidir…

...İç ulaşım ve mimari bariyerler...

...Konaklama...
...Otel evler, yemekhaneler, burslar yüksek öğrenim
hakkı için Emilia Romagna Bölge Müessesesi’nin
sağladığı hizmetlerdir; günümüzde ER.GO adını
taşır, bölge merkezi Parma’dadır, Tel. 0521.2139,
utentipr@er-go.it, yarışma aracılığı ile konut,
ekonomik ve iş rehberliği kaynakları da sunar…

