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Għalkemm għadna f’nofs il-pandemija tal-Covid-19, il-G.A.D.
għadha qed tistinka biex tipprovdi lill-membri tagħha servizz

Isma' Din...Hear This...- Proġett

ta’ kwalità sabiex tqajjem kuxjenza dwar sintomi, kaġunjiet,

tal-Gozo NGO Assistance Scheme

prevenzjoni u wieħed x'jista' jaghmel f'każ ta' nuqqas ta'
smigħ. Apparti din in-newsletter, nippruvaw ukoll nilħqu lmembri u l-pubbliku in ġenerali permezz tal-Website tagħna u
l-paġna ta’ Facebook fejn jitpoġġew diversi artikli interessanti
biex jippromwovu smigħ tajjeb.

sikwit

niffrekwentaw.

Dewmien

tas-Small Initiatives Support
Scheme (Aġġornamenti)

Kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali

Aħna mdawwrin bl-istorbju - fuq ix-xogħol, id-dar u bnadi oħra
li

Listen...Learn...Achieve...Proġett

għall-ħsejjes

li

huma

qawwija wisq, anke għal żmien qasir, jista' jirriżulta f'nuqqas
tas-smigħ. Għalhekk, huwa rrakkomandat li nkunu attenti

f'Għawdex

Servizzi Awdjoloġiċi fl-Isptar
Ġenerali t'Għawdex

għal-livelli perikolużi ta' storbju fl-ambjent sabiex inżommu s-

Shutdown taċ-Ċentru tal-Gozo

smigħ b'saħħtu. Gawdu s-Sajf u ibqgħu sikuri!

Association for the Deaf fis-Sajf u

Inżommu Kuntatt

Ħinijiet tal-Ftuħ ġodda

1

2/2021

ISMA' DIN...HEAR THIS...
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Dan huwa proġett ieħor li,

Tagħmir ta' twissija

reċentament,

il-G.A.D.

li jinkludu żveljarini,

wara

sistema ta' qanpiena

daħlet
kisbet

għalih
fondi

Ministry

for

li

mill-iskema
Gozo

Assistance

NGO

tal-bieb

amplifikata

u intruder alarm;

Scheme,

programm ta' finanzjament

Tagħmir biex jintuża

għall-Organizzazzjonijiet

mat-telefown

Volontarji f'Għawdex. Dan

televiżjoni biex id-

il-proġett

diskors

2021

beda

u

se

jintemm

f’Mejju

jkun

qed

fil-bidu

u

t-

jinstema'

aħjar;

ta'

Novembru 2021. B’dan il-

Tagħmir li jserraħ u

proġett, il-G.A.D. għandha

jirrilassja

l-intenzjoni

persuni

kuxjenza

li
u

toħloq

tippromwovi

lillli

jkunu

jbatu mit-Tinnitus

Teknoloġiji t'Assistenza
għas-Smigħ li jkunu ta'
benefiċċju

għall-persuni

neqsin mis-smigħ, il-qraba

Bħalissa,

tagħhom,

tinsab fil-proċess tax-

il-pubbliku

in

ġenerali u entitajiet oħra.

xiri

il-G.A.D.

ta'

dawn

it-

Teknoloġiji
t'Assistenza

Dawn jinkludu:

għas-

Smigħ. X'ħin jinxtraw,
•Sistema ta' Soundfield

il-membri u l-pubbliku

portabbli

huma

biex

tintuża

mitluba

biex

f'avvenimenti li l-G.A.D.

jagħmlu

u/jew

oħra

ħalli jaraw kif jaħdmu u

jorganizzaw

anke biex jippruvahom.

jistgħu

entitajiet

appuntament

f'postijiet pubbliċi;

“Din l-inizjattiva/pubblikazzjoni tirrifletti biss l-fehmiet tal-awtur, u l-Ministeru għal
Għawdex ma jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew kwalunkwe użu talinformazzjoni li hemm fiha”.
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SIS 37/2021
Kif

diġa'

ħabbarna

newsletter

fin-

preċedenti,

Is-Sistema ta' Soundfield
nxtrat

u

ntweriet

kif

Listen...Learn...Achieve...

taħdem lill-għalliema u lill-

huwa proġett ieħor li l-

studenti tal-iskejjel li se

G.A.D. daħlet għalih wara

jipparteċipaw

li ħadet fondi mis-Small

Il-G.A.D.

Initiatives

rispons pożittiv fuq din is-

Scheme

Support
(SIS),

amministrata
Malti

skema

fil-proġett.

diġa

ħadet

Sistema ta' Soundfield.

mill-Kunsill

Għas-Settur

tal-

Volontarjat (MCVS). B'dan

Bħalissa, is-Sistema tas-

il-proġett,

ser

Soundfield qiegħda għall-

tkun qed tippromwovi l-

wiri fiċ-Ċentru tal-G.A.D.

użu

F'Settembru

il-G.A.D.

ta'

Sistema

Soundfield

ta'

fil-klassijiet

għall-benefiċċju

tal-

istudenti

ikun

li

ġej,

hemm

uffiċjali

it-tnedija

tal-proġett.

kollha

sena

skolastika

dawk

2022,

l-apparat

speċjalment

ser
Fis-

2021ser

jiġi

b'nuqqas ta' smigħ biex

misluf lit-tlett skejjel li se

tgħinhom jifhmu aħjar.

jipparteċipaw għal perjodu
ta'

Tlett
ġew

skejjel

f'Għawdex

identifikati

jipparteċipaw

f'dan

prova

t'erbgħa

ġimgħat.

biex
il-

proġett. Dawn huma:

Wara l-perjodu ta' prova,
ser jitqassmu kwestjonarji

L-Iskola

Sekondarja

tal-Bniet

tal-

lill-istudenti u l-għalliema
biex

jinġabar

Konservatorju tal-Isqof;

tagħhom.

Laura Vicuna;

jiġu

L-Iskola

Primarja

Rabat

tar-

l-feedback

Ir-riżultati

ser

ppubblikati

f'newsletters futuri.

tal-Kulleġġ

t'Għawdex.
“Din

il-pubblikazzjoni/Dan

il-proġett

t/jirrifletti

biss il-veduti u l-ħsibijiet tal-pubblikaturi/awturi,
u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat ma
jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew
għall-użu li jista jsir minn dan l-istess kontenut.”
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KOLLABORAZZJONI MAL-KUNSILLI
LOKALI F'GĦAWDEX
Fid-dawl

tas-sitwazzjoni

Sal-ħin tal-ħruġ ta’ din

attwali tal-pandemija tal-

in-newsletter,

COVID-19,

Kunsilli Lokali qablu li

il-Gozo

Association for the Deaf

jipparteċipaw

estendiet

kollaborazzjoni.

is-servizzi

tagħha

ma'

diversi

Kunsilli Lokali f'Għawdex.

tlett
f’din

il-

Dawn

huma l-Kunsilli Lokali ta'
San

Lawrenz,

Għajnsielem u l-Għasri.
Dawn is-servizzi jinkludu:
Xiri

ta'

batteriji

u

N.B. Jekk ser tintuża l-

aċċessorji tal-Hearing

Vann

tal-Kommunita',

Aids.

huwa rrikomandat li lappuntamenti jsiru mal-

Trasport bil-Vann tal-

G.A.D. minn kmieni biex

Kommunita' tal-Kunsill

jiġi evitat kull diżappunt.

Lokali

(fejn

disponnibli)
Ċentru

hu
għaċ-

tal-G.A.D.

Min

jixtieq

aktar

informazzjoni fuq dawn

għall-appuntamenti

is-servizzi,

jista'

mal- awdjoloġista.

jikkuntattja

l-Kunsill

Lokali

jew

tiegħu

lil

G.A.D.
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Nixtiequ ninfurmawkom li

Il-G.A.D.

għadha

qed

kien hemm xi tibdil fin-

tiġbor il-feedback tagħkom

numri tal-Isptar Ġenerali

dwar

t'Għawdex (GGH).

Earmoulds li qed jingħata

is-Servizz

mill-GGH.

Dan

taltistgħu

Dawk minnkom li jixtiequ

tagħmluh billi tiktbulna fl-

jagħmlu użu minn servizzi

indirizz

awdjoloġiċi fil-GGH huma

permezz ta' imejl. F'każ li

ġentilment

mitluba

tiltaqgħu ma' xi problemi,

jċemplu d-Dipartiment tal-

ikkuntattjaw lil G.A.D. biex

Outpatients

naraw

biex

jibbukkjaw

appuntament

taċ-Ċentru

kif

jew

nistgħu

nsolvuhom.

fuq 23446000.

Għal dawk li jeħtieġu sservizz ta' Earmoulds filGGH,

l-awdjologu

tal-

isptar qed jieħu l-forom
tal-widnejn u jibgħathom
lill-Audiology Unit fl-Isptar
Mater

Dei

produzzjoni.

għallMeta

jitlestew, il-klijenti ser jiġu
kkuntattjati biex jiġbru lEarmoulds lesti fil-GGH.

Dan is-servizz huwa bla
ħlas biss għal dawk li
għandhom
Roża

l-Karta

r-

(L-Għajnuna

Medika B'Xejn).
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SHUTDOWN TAĊ-ĊENTRU TAL-G.A.D.
FIS-SAJF U ĦINIJIET TAL-FTUĦ ĠODDA
Iċ-Ċentru tal-G.A.D. ser ikollu perjodu ta' shutdown
fis-sajf li ser jibda mid-9 ta' Awwissu, 2021 u li
jintemm fit-22 ta’ Awwissu, 2021.
Huwa rrikomandat li jekk għandkom bżonn tixtru
batteriji

tal-Hearing

mitluba

tikkuntattjaw

Aids,

intom

lill-G.A.D.

ġentilment
qabel

is-

shutdown waqt il-ħinijiet tax-xogħol i.e. mit-Tnejn
sal-Ġimgħa bejn id-9.00AM u l-5PM.
Qed jiġi mbassar li mill-1 ta’ Settembru, 2021, iċĊentru tal-G.A.D. ser ikun miftuħ kif ġej:
It-Tnejn:10.30AM-12.00PM
L-Erbgħa:3.00PM-4.30PM
Il-Ġimgħa:10.30AM-12.00PM

Sadanittant, il-ħinijiet tal-ftuħ taċ-Ċentru tal-G.A.D.
ser jibqgħu sospiżi. F'każ li għandkom bżonn tużaw
xi

servizzi

miċ-Ċentru

tal-G.A.D.,

tistgħu

tikkuntattajawna waqt il-ħinijiet tax-xogħol.

Indirizz:
Gozo Association for the Deaf,
Santa Dminka Street, Rabat,
Għawdex, VCT 9037
Telefown: 21560313
Mowbajl: 79998225
Imejl: info@gozodeaf.com
Websajt: www.gozodeaf.com
Facebook: Gozo Association for the Deaf
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