ବଧିର ସାଙ୍ଗଙ୍କ
ି କେମିତ ି କଥା ହେବେ
ସହତ

କେତେକ ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିପାରନ୍ତି, କେହି କେହି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଉଭୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ।

ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିପ୍ସ

ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ
ଥାପୁଡ଼ନ୍ତୁ ।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁ ହନ୍ତୁ । ଖୁବ୍
ଧୀରେ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଜ�ୋରରେ ନୁହେଁ।
ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କଥା ହୁ ଅନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ ହୁ ଅନ୍ତୁ
ଯେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ  ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣ
 ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁ ଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ।
ଲେଖି କରି କିମ୍ବା ଫ�ୋନ ରେ ମେସେଜ କରି ବୁଝାଇବା
ର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ
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ବଧିର ଲ�ୋକମାନେ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅବା
ସବୁ
ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାର�ୋପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ
ସେମାନଙ୍କ
କିଛ ି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହ;ିଁ କେତେକ ଶବ୍ଦ
।
ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହ�ୋଇପାରେ

ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଭଳି ଅଟେ।
ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ କହିବା ବଦଳରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରିଥା’ନ୍ତି।

 ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାର୍ଲଡୱାଇଡ୍
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ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ୍ ସ�ୋସାଇଟି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ପଂଜୀକୃ ତ ଦାତବ୍ୟ ସଂସ୍ଥା
ଏବଂ ୱାଲେସ୍ ନଂ। 1016532 ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଂ। SC040779।

ସାଙ୍କେତକ
ି ଭାଷା
ଶକ୍
ି ଷା ଆପଣଙ୍କୁ
ଉଚ୍ଚାରଣ
ଶକ୍
ି ଷାରୁ ବଞ୍ତ
ଚି କରିବ ନାହ
।ିଁ

ି
ତ
ହ
ସ
ଙ୍କ
ବଧିର ସାଙ୍ଗ
ହେବେ
ି
ତ
ି
ମ
େ
କ
କଥା

 କେତେକ ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିପାରନ୍ତି, କେହି କେହି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଉଭୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ।

ପାଞ୍ଚଟି ବିଶେଷ କଥା ମନେ
ରଖନ୍ତୁ |
ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ
ଥାପୁଡ଼ନ୍ତୁ ।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁ ହନ୍ତୁ ।। ଖୁବ୍
ଧୀରେ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଜ�ୋରରେ ନୁହେଁ।
ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କଥା ହୁ ଅନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ ହୁ ଅନ୍ତୁ ଯେ, ସେମାନେ
ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ  ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।

ହାତ ରେ ଇସାରା କରି କଥା ହୁ ଅନ୍ତୁ

ଲେଖି କରି କିମବା୍ ଫ�ୋନ ରେ ମେସେଜ କରି ବୁଝାଇବା ର ଚେଷ୍ଟା
ଜାରି ରଖନ୍ତୁ
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ୱାଲେସ୍ ନଂ। 1016532 ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଂ। SC040779।
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