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.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد
ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺪﻳﻮ اﺛﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد,اﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دورﺑﻴﻦ
ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارﯼ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ را ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ روش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ
دورﺑﻴﻦ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ,ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ هﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ.
ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دهﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻠﻪ هﺎ و ﻣﮑﺴﻬﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
از ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ و ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ داﻧﻤﺎرﮐﯽ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﯽ ﻃﺮف اﺳﺖ.و در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد.
اﮔﺮﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ درهﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﺑﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ دورﺑﻴﻦ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ هﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪاﯼ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯼ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و دﻳﮕﺮان را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ,ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺘﺮﺟﻢ وﻇﻴﻔﻪ رازدارﯼ دارﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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