Sådan foregår tolkningen
Tolkningen sker via video. Det betyder, at din tolk IKKE er til stede i lokalet, men kan se og tale
med dig og de øvrige deltagere i samtalen via et videokamera og en skærm. Det fungerer ligesom
en telefon – bare med kamera og skærm på, så I kan se og høre hinanden.
Du kan hjælpe tolken ved at bruge korte sætninger og holde pauser, så tolken kan nå at
oversætte. Undgå slangudtryk og ordsprog. De kan være svære at oversætte, så de betyder det
samme i den danske kultur.
Tolken skal oversætte alt, hvad der bliver sagt mellem dig og de øvrige deltagere i samtalen.
Tolken er neutral og tager ikke stilling til det, I taler om.
Skal du have foretaget en undersøgelse, som du ikke ønsker tolken skal se, kan du bede
personalet om dække eller slukke for kameraet. Tolken kan stadig lytte og oversætte det, I taler
om.
Lægen, plejepersonalet og tolken har tavshedspligt. De må ikke fortælle andre om det, I har talt
om.
Samtalen bliver ikke optaget.

هﻜﺬا ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
 ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮى وﻳﺘﺤﺪث،  ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﻣﺘﺮﺟﻤﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ.ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
 ﻳﺠﺮي ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ ـ ـ.ﻣﻌﻚ وﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻋﺒﺮ آﺎﻣﻴﺮا ﻓﻴﺪﻳﻮ وﺟﻬﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺔ
. ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﺸﺎهﺪة وﺳﻤﺎع ﺑﻌﻀﻜﻢ اﻟﺒﻌﺾ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا واﻟﺸﺎﺷﺔ
 ﺗﺠﻨﺐ. ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻞ ﻗﺼﻴﺮة و وﻗﻔﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ
 ﺑﺤﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  إﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ واﻷﻣﺜﺎل
.اﻟﺪﻧﻤﺎرآﻴﺔ
.ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﻳﺘﺮﺟﻢ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﺑﻴﻨﻚ وﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ
.اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ هﻮ ﻣﺤﺎﻳﺪ وﻻﻳﺘﺨﺬ أي ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻨﻪ
 ﻳﻤﻜﻨﻚ ان ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ أو إﻳﻘﺎف،إذا آﺎن ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺠﺮي ﻓﺤﺼﺎ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﻳﺮى ذﻟﻚ
. وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻨﻪ،  ﻓﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﺎ زال ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع.اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
. ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺨﺒﺮوا اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻢ ﻋﻨﻪ. اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن واﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ،اﻟﻄﺒﻴﺐ
.اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻻ ﺗﺴﺠﻞ
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