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.

ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮد
ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺪﻳﻮ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮد.اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن در ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ و اﺷﺘﺮاﮎ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺴﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻤﺮﻩ وﭘﺮدﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺗﻠﻔﻮن اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﮐﻤﺮﻩ و ﭘﺮدﻩ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺧﻮدرا ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ و ﻣﻴﺸﻨﻮﻳﺪ.
در ﺟﺮﻳﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ ووﻗﻔﻪ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺗﺮ ﺟﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .از ﮔﻔﺘﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ
و ﻣﺘﻞ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در ﮐﻠﺘﻮر دﻧﻤﺎرﮐﯽ هﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﻤﻴﺪهﺪ.
ﺗﺮ ﺟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ و ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺮاﮎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻼ ﺑﻴﻄﺮف اﺳﺖ ودر ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ را ﻧﺪارد.
ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮐﺎﻣ ً
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺟﺮا ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺁﻣﺪن و ﺁ رزو ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮاهﺶ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
و ﻳﺎ هﻢ ﮐﻤﺮﻩ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﺎز هﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯼ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
دوﮐﺘﻮران ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺻﺤﯽ و ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ راز را دارﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
ﭼﻴﺰﯼ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻴﺸﻮد.
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