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.

ﺗﺮﺟﻮﻣﮑﺮدن ﺑﻪ ڕﻳﮕﺎﯼ ﭬﻴﺪۆ
 ﺑﻪﻻم ﻟﻪ. ﺑﻪ واﺗﺎﯼ ﻣﻮﺗ ﺟﻮﻣﮑﻪ ﻟﻪو ﺟﻴﮕﺎ ﻧﺎﺑﻴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻮﻣﯽ ﻟﯽ دﻩﮐﺮﻳﺖ، ﺗﺮﺟﻮﻣﮑﺮدن ﺑﻪ ڕﻳﮕﺎﯼ ﭬﻴﺪۆ
 ﺑﻪﻻم ﺑﻪ ﮐﺎﻣ ﺮوﺷﺎﺷﻪ،.هﻪڕوﻩﮐﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻓﻮن ﮐﺎڕدﻩ ﮐﺎت.ڕﻳﮕﺎﯼ ﭬﻴﺪۆ ﺗﻮ ۆ ﺋﻪواﻧﯽ ﺗ ﻩ ﺑﻪ دﻩﻧﮓ وﭬﻴﺪۆ دﻩﺑ ﻨﺖ
 وﮔﻮ ﺘﺎن ﻟﻪ ﻳﻪﮐﺘ ﯼ دﻩﺑ ﺖ.
 ﺑﯚﺋﻪوﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﺮﺟﻮﮐﻪ ﺑﻪﺗﻮاﻧ ﺑﻪﺋﺎﺳﺎﻧ،ﺗﻮﭘ ﻮﺳﺖ ﮐﻪ رﻩﺳﺘ ﯽ ﮐﻮرت ﺑﻪﮐﺎرﺑﻪه ﻨﺖ ﻪ ﮐﺎﺗ ﻗﻪﺳﻪﮐﺮدﻩﻧﺪا
رﻩﺳﺘ ﺳﻪﺧﺖ ﺑﻪﮐﺎڕﻧﻪﻩﻳﻨ ﺖ،هﻪواڵ ﺑﻪدﻩ ﮐﻪ ﭘﻪﻧﺪێ ﭘ ﺸ ﻨﺎن،ﺑﻪ ﺑ ﮐﻪﻣﻮۆزﻳﺎد،ﺗﺮﺟﻮﺑﮑﺎت.
ﻣﻮﺗﺮﺟﻮﻣﮑﻪ ﺑﻴ ن ﻟﻪ ﮐﺎﺗﯽ،ﻟﻪ ﻧﻴﻮان ﺗﻮوﺋﻪواﻧ ﺗﺮدا.ﻣﻮﺗ ﺟﻮﻣﮑﻪ ﺋﻪﺑ هﻪﻣﻮوﺷﺘﻴﮏ ﺗﺮﺟﻮﻣﻪ ﺑﻪﮐﺎت
ﺗﺮﺟﻮوﮐﺮدﻧﺪا.
ﺑﻪﺑ،ﺋﻪﮔﻪر ﻧﻪﺗﻪوێ ﻣﻮﺗﺮﺟﻮﮐﻪ ﺑﻪﭬ ﺪۆ ﺑﻪﺑﻴﻨ ﺖ ﺋﻪوا ﺋﻪﺗﻮاﻧﯽ داوﻩ ﺑﻪﮐﻴﺖ ﮐﻪﺗﻪﻧ ﺎ ﮔﯚ ﺖ ﻟﻪ ﻣﻮﺗﺮﺟﻮﻣﮏ ﺑﻪﺑ ﺖ
ﭬ ﺪۆ.
 (ﻣﻮﺗﺮﺟﻮﻣﮑﻪ وهﻪرﻩوهﺎ ﺋﻪوﮐﻪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻪ ﮐﯚﻣﻤﻮﻧﻪن هﻪﻣﻮوﺳﻮﻧﯽ ﻳﺎﺳﺎﻧﻦ ﺧﻮاڕدوtavshedspligt )
 ﮐﻪ.ﺑﻪﺷ ﻮﮎ ﺑﺎﺳ ﮐﻪﺳﻪ ﻧﻪﮐﻦ ﻟﻪ ه ﭻ ﺟﻴﮕﺎﮎ
ﮔﻪﻓﺘﻮﮔﯚﮐﻪ ڕﻳﮑﯚرد ﻧﺎﮐ ت.
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