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York Üniversitesi Engelli Destek Servisi
İngiltere, Birleşik Krallık

Durum Çalışmasına Genel Bakış
York Üniversitesi'nde öğrenciler için özel bir Engellilik Destek Servisi bulunmaktadır ve
servis belirli engellilik alanlarında danışmanlık ve rehberlik sağlayabilir. Engelliklik
danışmanları, bu hizmetin engelli öğrencilerle sınırlı olmadığını ve herkese açık olduğunu
belirtmişlerdir. Mevcut destekleri aşağıdakileri içermektedir:

•

Çalışma periyodu sırasında mevcut destek seçenekleri ile ilgili tavsiyeler

•

Sınav düzenlemeleri

•

Kütüphane desteği, kitap kiralamayı içeren.

•

Akademik bölümler ile baplantı

•

Gerekli olduğunda, kampüs konaklama başvuru süreci ile ilgili öneriler

•

Öğrenciyi yönlendirici işaretler ve bilgilendirme tabelaları

•

Arranging for learning materials to be produced in alternative formats.

•

Alternatif biçimlerde üretilecek öğrenme materyallerinin düzenlenmesi.

Üniversite web sayfasının Engellilik destek bölümü, muhtemel ve mevcut öğrenci için temel
bilgi kaynaklarından biridir. Web sitesi, olası özel ihtiyaçlarına uygun farklı olanak ve finasal
destekler için haklarınının yanı sıra desteğe nasıl ulaşabileceklerini okuyucularına
bildirmektedir. Web sitesi, öğrencilerin kolayca farklı sayfalarda gezinerek aradıklarını kolayca
bulabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.
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Mümkün olduğunca eğlenceli York Üniversitesi'nde akademik ilerlemeyi yardım ve
onların kalmak yapabilirdiniz Engellilik Hizmetleri'nden bu desteğini göstermektedir.
Engellilik servisinden alınan destek, öğrencilerin akademik süreçlerine yardım etmekle beraber
York Üniersitesinde kaldıkları süreyi olabildiğince eğlenceli yapmaktadır.
Öğrenci bilgilendirme toplantıları şunları içermektedir:

•

Her kolej öğrencilerin engellilik danışmanları ile buluşabildikleri toplantılarını her
dönem başında düzenlemektedir. Bu toplantılar ilan edilmektedir.

•

Spectrum, "Engellilik Servisi" ve "Açık Kapı Takımı"nın işbirliği ile iki haftada bir
gerçekleştirilen bir projedir. Bu proje, kendinin otistik spektrum düşünen herkese
açıktır.
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