Hvem kan søge om tolk?
Alle som har et hørehandicap kan søge om bevilling til
tolk. Man skal registreres hos DNTM.

Hvordan bliver man registreret?
Man kontakter os på mail, sms, skriver et brev eller ringer og oplyser sit cpr.nr., hørehandicap, tolketype samt
hvordan man kan kontaktes.

Hvordan søger man om tolk?
Når man er registreret, kan man søge om tolk i Tolkeportalen, kontakte os på mail og sms eller kontakte et
tolkefirma, som hjælper videre.

Hvad er Tolkeportalen?
Tolkeportalen er en it-portal, hvor man kan søge os om
bevilling til tolk. Når bevillingen er givet, sender itportalen automatisk ansøgningen videre til de tolkefirmaer, vi har aftale med og spørger, om de har mulighed for at tolke.

Tolkning under ledsagelse til aktiviteter
_____________________________________________________________________________________________________________________

Hvis du er døvblind, har du mulighed for at få tidsubegrænset tolkning til ledsagelse til og fra aktiviteter.

Når du søger om tolkning fra puljen
Når du søger tolkning fra puljen, skal du søge som du plejer, men du skal også give oplysning om, hvilken aktivitet,
du skal ledsages til.

Det betyder, at tolken møder dig på din hjemadresse, følger dig til fx lægen, tolker for dig ved samtalen og følger dig hjem igen. Det behøver dog ikke at
være den samme tolk, som ledsager dig og tolker
for dig til aktiviteten.
Det er en betingelse, at der også er bevilget tolkning til den aktivitet, du skal ledsages til.
Eventuelle udgifter til transport skal du selv betale.

Tolkningen er bevillingsbegrænset
Det betyder, du kan få bevilling så længe,
der er penge i puljen.

Alle vores foldere kan rekvireres hos os eller
downloades på vores hjemmeside
Den Nationale Tolkemyndighed
Tolk til private begivenheder
Tolk til mindesamvær ved begravelser
Tolk til private sundhedstilbud
Tolk i udlandet
Tolk til fritidsaktiviteter
Tolk til ledsagelse
Tolk til hørehandicappede forældre
Tolk til pludseligt opståede forhold
Tolk til RUS-ture og sociale arrangementer
Tolk til læge og speciallæge
Tolk til møde i Jobcentret, ved A-kasse eller fagforening
Tolk i kommuner, regioner og hos statslige myndigheder
Når du ansætter en døv medarbejder

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM)
hører under Socialstyrelsen. Vi bevilger
tegnsprogs– og skrivetolkning til hørehandicappede til sociale aktiviteter.
DNTM behandler kun ansøgninger om tolk
til aktiviteter, hvor der ikke er andre, som er
ansvarlige for tolkningen.
Skal man derfor have tolk til uddannelse,
samtaler og kurser i Jobcentret, i kommunen
og på hospitalet, er det disse steder, der
skal sikre den hørehandicappede tolk.

Den Nationale Tolkemyndighed

______________________________________________

Vil du vide mere om os, så besøg vores hjemmeside www.dntm.dk, der er delvis tegnsprogstolket.

Den
Nationale Tolkemyndighed
______________________________________________
Edisonsvej 1
5000 Odense C

Du kan også finde os på Facebook, hvor alle nyheder fremgår, og hvor du er velkommen til at skrive
spørgsmål og kommentarer til os og de andre tolkebrugere.

Tlf : 7463 3686
Fax : 7469 3686
Sms : 2591 8888
dntm@dntm.dk
www.dntm.dk

Du kan komme på Facebook fra vores hjemmeside
eller søge på nettet. Skriv: www.dntm.dk

Find os på Facebook!
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