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 الميرسي خدمات الترجمة في مستشفيات

 
 :(أو عائلتك)يحق لك طلب مترجم شفوي إذا كنت أنت 

 تجد صعوبة في التواصل باللغة اإلنجليزية أو• 

 لغة اإلشارة مثل أوسالن. نواعمن أ نوعستخدام ت• 
 

 :إذا كنتخاصة  شفويمن المهم أن يكون لديك مترجم 

 .ة بلغتك األماإلشارجد أنه من األسهل التحدث/ت• 

 .ال تفهم كل ما نقوله لك• 

 .مطلوب منك التوقيع عليه يئاً ماش ال تفهم تماًما• 

 ها.أو فهم على قراءة المعلومات المقدمة لكغير قادر• 
 

 -ميرسيالفي مستشفيات 
 خدمات الترجمة الشفوية مجانية للمرضى المؤهلين.• 

 و عبر الهاتف.يين في الموقع أفوالشمترجمين اليمكن استخدام • 

هيئة "معتمدين من قبل  يينشفواستخدام مترجمين  هاموظفي على ة المستشفىسياس تحتم• 
 (.NAATI) شفويين"ن التحريريين والاالعتماد الوطنية للمترجمي

ال يزال بإمكانهم دعمك  ولكن، .شفويينالعمل كمترجمين ال يمكن للعائلة أو األصدقاء • 
 أثناء رعايتك.

 .سنة 18دون سن  أي شخص بالترجمة قومف لسياسة الحكومة أن ين المخالم• 
يمكن لموظفينا اإلصرار على استخدام مترجم شفوي معتمد حتى لو رفضت أنت أو • 

 أحد أفراد أسرتك ذلك.
 

 

  شفوي:ال ترجمالمماذا تتوقع من 
ديم ترجمة الخاصة بهم لتق يات المهنة"خالقأ مدونة قواعد" ـملزمون ب شفوييونالمترجمون ال

 مستقلة وغير متحيزة وسرية وكاملة ودقيقة.

 هم ال يستطيعون:كما أن

 إبداء النصيحة أو الرأي بشأن صحتك أو خيارات الرعاية• 

 االتصال بك دون إشراف من طاقم المستشفى.• 
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 :لطلب مترجم

 

أو بريد إلكتروني:  03 8458 4282للنساء ، هاتف:  ميرسيمستشفى ال• 
I2@mercy.com.au 

 

 أو بريد إلكتروني:   3439 8754 03، هاتف: الميرسي بويريبيمستشفى • 
WMHInterpreter@mercy.com.au 

 

 :يمكنك أيضا االتصال بنا من خالل

 131 450 (TIS)ية وشفخدمة الترجمة التحريرية وال• 

 •National Relay Service 133 677 -  السمع و ألشخاص الصم وضعاف اخدمة
 في النطق. ضعف أو الذين يعانون من /

 
 

 
 

 مزيد من المعلومات

ذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه  إ
رجى االتصال بخدمات الترجمة المعلومات، في  
  الشفوية لدينا.
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