ΕΙΜΑΙ ΚΩΦΟΣ – ΕΙΜΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ:

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΠΤΩΣ

ΜΕΣΩ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΛΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

STOP

ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΣΠΑΣΜΕΝΑ /
ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΦΩΤΑ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΑΠΡΟΣΕΚΤΗ
ΟΔΗΓΗΣΗ

ΜΗ ΧΡΗΣΗ
ΖΩΝΗΣ

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ

ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΣΥΛΛΗΨΗ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΟ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ
ΟΙΚΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΠΟΔΕΙΞΤΕ ΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ /
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΒΛΑΒΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΧΩ ΧΑΘΕΙ

ΚΤΕΟ

ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει την προσοχή μου και υπάρχει μεταξύ μας οπτική επαφή
όταν συνομιλούμε.
• Σε περίπτωση δυσχέρειας στη μεταξύ μας επικοινωνία, παρακαλώ επαναλάβετε,
διατυπώσετε με άλλο τρόπο ή γράψτε το αίτημά σας, εφόσον είναι απαραίτητο, έχοντας
την απαραίτητη υπομονή και δίνοντάς μου την ευκαιρία να γίνω αντιληπτός/ή.
• Μιλήστε αργά και καθαρά, χωρίς να καλύπτετε το στόμα σας και έχετε υπόψη ότι
είναι αναγκαίο να βλέπω το πρόσωπο και τα χέρια σας για να μπορέσω να σας
«ακούσω».
• Σε περίπτωση χρήσης μάσκας προστασίας κατά του κορωνοϊού, φορέστε διάφανη
μάσκα ή αφαιρέστε τη μάσκα για να βλέπω το πρόσωπό σας.
Κατά τη μεταξύ μας επικοινωνία, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:
• Θα είναι δύσκολο για μένα να σας κατανοήσω σε περίπτωση που στρέψετε φακό
στο πρόσωπό μου.
• Ενδεχομένως να προκύψει ανάγκη επικοινωνίας μου με πιστοποιημένο διερμηνέα στη
νοηματική.
• Ενδεχομένως να υπάρξει ανάγκη να συνδέσω στο ακουστικό μου ή στο εμφύτευμα
βοηθητική συσκευή για να ακούω καλύτερα.
• Λόγω τεχνικού προβλήματος στο ακουστικό ή τη συσκευή, πιθανόν να μην κατανοώ
όλα όσα μου λέτε.
Σε περίπτωση σύλληψής μου ή ακόμη και προσαγωγής μου στο Αστυνομικό Τμήμα,
ενδεχομένως να χρειαστώ:
• Πιστοποιημένο διερμηνέα στη νοηματική που να διαθέτει πτυχίο.
• Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιήσω τηλεφωνική κλήση ή ακόμη και
βιντεοκλήση, μία συσκευή τηλεφώνου ή έναν υπολογιστή που να διαθέτει internet ή ένα
ειδικό τηλέφωνο με οθόνη για να εμφανίζονται γραπτά όσα λέγονται ή ένα κινητό για
αποστολή μηνυμάτων.
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I AM DEAF – I AM HARD OF HEARING
THE BEST WAYS TO
COMMUNICATE WITH ME

INTERPRETER

TEXTING

GESTURES

WRITING

ASSISTIVE
LISTENING DEVICE

LIP READING

VIOLATIONS

EXPIRED
DOCUMENT

STOP

RED LIGHT

ALCOHOL / DRUGS

DISTRACTED

CARELESS
DRIVING

SEATBELT

BROKEN / OUT OF
ORDER LIGHTS

HELMET

LICENSE PLATES

SPEED LIMIT

ANY OTHER
VIOLATION

YOU ARE BEING :

WARNED

TICKETED

ARRESTED

PLEASE POINT TO THE PICTURES TO
HELP ME UNDERSTAND WHAT YOU WANT

NEED HELP

TIRE

COMMUNICATION
WITH RELEVANT
OR FRIENDS

ID / PASSPORT

LICENSE

MECHANICAL

HOSPITAL

INSURANCE

REGISTRATION

PHARMACY

LOST

ΚΤΕΟ

ANY OTHER
DOCUMENT

SHORT COMMUNICATION TIPS
Please make sure that you get my attention and make eye contact when we speak
to each other.
• In case our communication is difficult, please repeat, rephrase or write your
request down if it is necessary, being patient and giving me the chance to understand.
• Speak slowly and clearly in a normal tone, without covering your mouth and take
into consideration that is necessary to see your face and your hands, so I can «hear»
you.
• In case you are wearing mask for the protection against COVID-19, please wear
a transparent one or remove the mask so as I can see your face.
During our communication, be aware that:
• Shining a flashlight in my face will make it difficult for me to understand you.
• I may need to communicate through a certified sign language interpreter.
• I may need to connect an assistive device to my hearing aid or cochlear implant
to hear better.
• Because of some technical problems to my hearing aid or cochlear implant, I
may not understand what you say to me.
In case that I am going to be arrested or asked to come in a Police Department for
questioning, I may need:
• A certified sign language interpreter who holds a special certificate.
• In case there is a need for a phone-call or a video phone-call, there is necessary
to have a cell phone or a PC connected on internet or a captioned telephone or a
cell phone for texting.
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