Behöver du beställa tolk eller vill du veta mer om taltjänst?

Kontakt
Region Östergötland
Tolkcentralen
Badhusgatan 8, 582 22 Linköping
För tolkbeställning, telefon: 010-105 99 59
E-post: tolkcentralen@regionostergotland.se
Webbeställning: 1177.se sök tolkcentralen

Telefontider:
må-to kl. 09.00-11.00 och 13.00-15.00, fre 13.00-15.00

Kontakt taltjänst, ej tolkbeställning: 070-609 08 81
E-post: taltjanst@regionostergotland.se
Mer information om taltjänst se 1177.se, sök taltjänst

Taltjänst
En tolkservice för dig med tal-, läs- och skrivsvårigheter

Tolkcentralen
www.regionostergotland.se

Vad är Taltjänst?

Hur kan vi förstå?

Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Vi

Tolken kan ge stöd till dig som:
• talar otydligt
• har svårt att hitta ord
• har svårt att förstå tal
• har svårt att läsa eller skriva
Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt
med människor med funktionsnedsättning som rör röst,
tal eller språk.

Vad erbjuder vi?
Talstöd
Vi upprepar exakt det som sägs eller förtydligar där det
behövs. Vi kan även anpassa språket och ge minnesstöd
i syfte att underlätta kommunikationen. Talstöd kan ges

har utbildning i alternativa kommunikationssätt och
erfarenhet av att tolka och förstå människor med
funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk.
Vi tar tid på oss för att lära känna ditt sätt att
kommunicera innan vi utför tolkuppdrag.
Genom att vara uppmärksamma och lyhörda tar vi till
oss vad du vill förmedla och kan ge dig det stöd du önskar.

Enkelt och tryggt att anlita Taltjänst
• Servicen är kostnadsfri
• Ingen remiss krävs
• Vi har tystnadsplikt
• Vi är opartiska

När kan du anlita Taltjänst?
Taltjänst utför uppdrag i hela Östergötland, såväl dagtid
som kvällar och helger.

Telefonstöd
Vi repeterar och förtydligar det som sägs med hjälp av
trepartssamtal eller högtalartelefon.

Du kan anlita Taltjänst i alla tänkbara situationer, till
exempel vid läkarbesök, bankärenden och föreningsmöten.

Läs- och skrivstöd
Vi hjälper till att läsa och skriva brev, fylla i blanketter eller
anteckna vid möten.

Boka tolk i tid så är chansen större att vi kan utföra
uppdraget.

