ನಿಮ್ಮ ಶ್ರವಣನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರ
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ಕೆಲವು ಶ್ರವಣನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು
ಸಂಜ್ಞೆಭಾಷೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಎರಡನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಪತ್ತೆಮಾಡಿ.

ಐದು ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪತ್ತೆಮಾಡಿ.
ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಕೈಬೀಸಲು
ಅಥವಾ ಅವರ ಭುಜವನ್ನು ತಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಷಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜ�ೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನ�ೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು
ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮುಖ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು
ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ.
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ
ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
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ಸಂಜ್ಞೆಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳಂತೆಯೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್

JR1353

www.deafchildworldwide.org
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್: @DeafChildWW

ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡೆಫ್ ಚಿಲ್ಡ ್ರನಸ್್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂ.
1016532 ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. SC040779 ನಿಂದ ನ�ೋಂದಾಯಿತ
ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಕೈಬೀಸಲು
ಅಥವಾ ಅವರ ಭುಜವನ್ನು ತಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಸ್ಷಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜ�ೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ.
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