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خدمات ترجمھ شفاھی بیمارستان  مرسی 
 :درخواست کنیدمترجم شفاھی  می توانیددر موارد زیر  و خانواده تان شما

 
 ارتباط برقرارکردن بھ زبان انگلیسی برایتان سخت است یااگر  -
 استفاده می کنید. Auslanاگر از زبان اشاره  مانند  -

 
 ت:داشتن مترجم شفاھی بھ خصوص در موارد زیر مھم اس

 .صحبت کردن بھ زبان خودتان/ زبان اشاره  برایتان راحت تر است -
 .ھمھ چیزھایی کھ بھ شما می گوییم را متوجھ نمی شوید -
 .برگھ ھایی کھ الزم است امضا کنید را کامالً متوجھ نمی شوید -
 قادر بھ خواندن یا درک مطالبی کھ بھ شما ارائھ داده می شود نیستید. -

 
 در بیمارستان مرسی

 .تفاده از خدمات ترجمھ شفاھی برای افراد واجد شرایط رایگان استاس -
 اده می شود.دمترجم حضوری یا تلفنی در اختیار شما قرار  -
  بھ کار گرفتھ شوند. (NAATI)ناتی  دارای مدرک مترجم ھایباید طبق مقررات بیمارستان،  -
 ی توانند در موارد دیگر مراقبتی از شما حمایت کنند. آنھا ماعضای خانواده یا دوستان نباید بھ عنوان مترجم عمل کنند.  -
 سال بھ عنوان مترجم برخالف قوانین دولتی است.  18استفاده از شخص دارای سن زیر  -
قبول  تانکارکنان ما می توانند بھ استفاده از مترجم شفاھی دارای مدرک اصرار ورزند حتی اگر شما یا اعضای خانواده  -

 .نکنید
 

 باید از یک مترجم داشتھ باشید: انتظاراتی کھ 
 

 مستقل، بدون جانبداری، محرمانھ، کامل و دقیق ھستند.از جملھ ارائھ ترجمھ   مترجمان موظف بھ رعایت شئون اخالقی حرفھ ای خود
 

 آنھا نمی توانند:
 اظھار نظر نمایند.توصیھ یا در مورد وضعیت سالمت یا گزینھ ھای مرقبتی شما  -
 بدون نظارت کارکنان بیمارستان با شما تماس بگیرند. -

 
 جھت درخواست برای داشتن مترجم شفاھی از طریق زیر می توانید تماس بگیرید:

 
  I2@mercy.com.au  :ایمیل 03 8458 4282 تلفن:   بیمارستان بانوان مرسی:  -

 

 
    WMHInterpreter@mercy.com.auایمیل:  03 8754 3439تلفن:    ی:بیمارستان مرسی شعبھ وریب -

 

 
 شما ھمچنین می توانید از طریق زیر با ما تماس بگیرید:

 
   TIS 131 450خدمات ترجمھ شفاھی و کتبی 

 National Relay Service 133 677 گفتاریی یا خدمات مربوط بھ افراد ناشنوا یا دارای اختالل شنوای

 
 

 اطالعات بیشتر

در صورت داشتن ھر گونھ سؤال در رابطھ با این اطالعات لطفاً با بخش 
 خدمات ترجمھ شفاھی بیمارستان تماس بگیرید.
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