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Szanowni Państwo,
realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j ęzyku migowym i innych środkach komunikowania si ę (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy że
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie dost ępne s ą nast ępujące usługi wspieraj ące komunikowanie się:
l
l
l

Poczta Elektroniczna,
Przesy łanie wiadomo ści tekstowych oraz multimedialnych (SMS, MMS) pod numerem telefonu: 783 938 136,
Numery faksów dost ępne na stronach internetowych urz ędu.

Aby skorzysta ć z us ług Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego w Warszawie, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania si ę (świadczenia us ług tłumacza
PJM, SJM i SKOGN lub środków wspieraj ących komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wype łnić formularz internetowy lub
pobra ć jego wersj ę w postaci dokumentu „doc” i po wype łnieniu odes łać jedną z wybranych metod:
l
l
l

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: jezykmigowy@mazowieckie.pl.
Faksem pod numer: 22 695 69 96.
Listownie na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji
pl.Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Formularz zg łoszenia ch ęci skorzystania ze świadczenia us ług t łumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspieraj ących komunikowanie
się”.
Telefoniczną informację o usłudze można uzyska ć pod numerem telefonu: 22 695 69 95

Jednocze śnie zach ęcamy Pa ństwa do korzystania równie ż ze strony interenetowej www.mazowieckie.pl . Strona urz ędu www.mazowieckie.pl jest jedn ą z
najlepiej przystosowanych do potrzeb osób z niepe łnosprawno ściami. Witryna zosta ła udoskonalona po otrzymaniu raportu od Pa ństwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia Przyjació ł Integracji.
Wśród usług wspieraj ących komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.mazowieckie.pl znajduj ą się nastepuj ące udogodnienia:
- usługa zamówienia t łumacza dla osób nies łyszących lub głuchoniewidomych;
- wersja dla s łabowidz ącyc;
- mechanizm zmiennej wielkości czcionki;
- udźwiękowanienie strony;
- nawigacja po portalu za pomoc ą klawiatury.
Języka PJM, SJM i SKOGN (wersja elektroniczna)
Formularz uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN (wersja doc)
Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)
Czas wytworzenia informacji: 2014-08-20 12:57:00

Osoba wytwarzaj ąca/odpowiadaj ąca za informację: Michał Kłosok

Czas udost ępnienia informacji: 2012-03-30 16:01:08
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-20 12:57:44

Osoba udost ępniająca informację: Michał Kłosok
Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
ilość odwiedzin: 12139
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