
 

  برگه اطالع رسانی در رابطه با ترجمه شفاهی

   دوست ويا عضو خانواده چيست؟مثألشفاهی آموزش نديده  و يک مترجم  شفاهی آموزش ديدهبين يک مترجمتفاوت 

 ، راجع به آنچه که درجلسه ترجمه گذشتههرگزآنها . دارد  نگاه میمحرمانهديده همه چيز را  شفاهی آموزشمترجم 
 . اين امر را فاش نمی کنند که در گذشته ترجمه ای برای شما انجام داده اندحتی  -صحبت نمی کند

 
  :تفاوتهای ديگری نيز هست

 :ديده آموزشيک مترجم  :نديده آموزشم جيک متر

که است نی نيست و اين به اين معبه اخالقيات پايبند  •
 تواند اسرارخصوصی شما رابه ديگران منتقل کند می

 اسرارديگران پايبند ظ درحفبه شئونات اخالقی •
 است 

تمامی نکات طور صحيح رسد که به  نظرمیه بعيد ب •
اين امربه ميزان فاحشی سبب . اصلی را منتقل کند

 شود  موضوع میتحريف

طورکامل و ه ب را شود  تمامی آنچه را که گفته می •
و اين تنها شامل نکات د نک ترجمه میصحيح 

ک را نيز ت کوچاصلی نيست بلکه تمامی جزئيا
 شامل می شود

 با بزک کاری سعی در شسته رفته کردن موضوع  •
 شود   که باعث حذف اطالعات مفيد بسياری می دارد

گويی و تمامی ريزه کاری های نحوه سخن  •
 گوينده اتاحساسو می نمايد موضوع را منعکس 

 احتياط ، ترديد، ايراد يا مثأل.می کند نتقل را م
 تائيد  

ای شان پيچيده و غير قابل فهم و يا وقتی موضوعی بر •
  هدزتکنيکی است، سعی می کند در ترجمه آن بلوف 

    و يا آن را از ترجمه حذف کنند

گويد و از  اگرمتوجه موضوعی نشود، به شما می •
 خواهد شما توضيح می

 که بدون است به حافظه کوتاه مدت خود متکی کامأل •
 بار ت بخشی بهرضايمخصوص نتيجه  آموزشداشتن 

 نمی آورد

 دارد     برای اعمال دقت بيشتر يادداشت بر می •

از آنجايی که طرف مخاطب را برای گرفتن توضيح  •
ند، ممکن تر يا چک کردن موارد متوقف نمی کبيش

 است سليس  کارشاست اين گونه به نظر رسد که

مکن است درضمن ترجمه شما را متوقف کرده م •
ه يا توضيح وازشما بخواهد موضوع را تکرارکرد

 دهيد

ست د و ممکن اکار خود آشنايی ندار  ومرز حدبه  •
ند يا نقش های عقايد شخصی يا نصايحی فراهم ک

وسيله ديگری ايفا کنند به عنوان مثال فراهم کردن 
 رفت و آمد

 طرف باقی می ومرزکارخودراشناخته وبی حد •
های شخصی را ابرازنمی  یيعقايد وراهنما. ماند
  ترجمه است ،انجام می دهدکه وتنها کاری  کند

کند  راجع به موضوعی که آنرا ترجمه می •  ستاخصوصی دراين راه نديده ه هيچگونه آموزش ب •
  است آموزشهای مخصوص فراگرفته

  

نديده و يا عضو فاميل، زندگی خود و خانواده خودرا به خطر  آموزش  شفاهیبا استفاده از مترجم
  .نيندازيد

  ست؟حقوق قانونی شما چي



  .دربسياری موارد اين حق قانونی شماست که مترجم درخواست کنيد

شماست که مترجم حرفه ی قانوناين حق ، اريدستانها ،دادگاهها وپليس سروکاردرکه با مقامات دولتی، بيما زمانی •    
  .ديده درخواست کرده ايد آموزشبنابراين خجالت نکشيد يا شرمسار نباشيد که مترجم . ای درخواست کنيد

البته برای ترجمه موضوعات . خواهيد يا مترجم تلفنی توانيد مشخص کنيد که مترجم حضوری می حتی می •    
  .شود طوالنی و پيچيده وموقعيتهای احساساتی مترجم تلفنی توصيه نمی

. زبان اصلی خوداستفاده کنيد اين حق قانونی شماست که ازهم باز ،حتی اگر انگليسی شما به حدی خوب است •    
شرايط از تحت بعضی  .هستندموضوعات بهتر قادر به ابراز افراد خواه ناخواه با استفاده اززبان اصلی خويش 

و تعبيرات شما ممکن است اعتماد بنفس استفاده از زبان انگليسی را نداشته باشيد ، يا ممکن است اصطالحات 
  .قابل فهم نباشد برايتان جه طرف گفتگوويا له انيدندحقوقی را  يا زشکی وپ

 چگونه می  توانيد مترجم داشته باشيد؟

. وقت مالقات با طرف انگليسی زبان مطمئن شويد که ازقبل مترجم حرفه ای درخواست کرده ايددرزمان تنظيم     •
  . نيز بپردازد هزينه مربوطه را آن موسسه متعهد است که مترجم برايتان ترتيب دهد و دربسياری از موارد،

  ؟در صورت داشتن تجربه بد با مترجمی، چه کاری می توانيد انجام دهيد

کسی  ممکن است کند وديگرافراد جامعه شما لطمه ديده و اگرشکايت نکنيد چيزی تغييرنمی.  شکايت کنيدألطف •   
  .هره مند خواهند شداگرشما باعث اين تغييرشويد نه تنها جامعه شما بلکه ديگر جوامع نيز ب. شودمتوجه ن

 –شت اصاحب منصب بهدتوانيد به  چنانچه دريک موقعيت ترجمه پزشکی، ازمترجم خود راضی نيستيد می •    
را  توانيد بروشورترجمه شده  می. شکايت کنيد) Health and Disability Commissioner( نیا ناتوو نمادر

را درخواست کنيد يا ) Making and Resolving Complaints(" طرح و حل و فصل شکايات"تحت عنوان 
 سازمان اين ) تارنما(حقوق قانونی خودرا به زبان اصلی خود با مراجعه به آدرس اينترنتی 

 complaints/nz.org.hdc.www://http :بشنويد

  .قراردهيدخود افراد جامعه دراخيتار همه  اين اطالعات را ألطف

  . با خود به همراه داشته باشيدبرای درخواست مترجم اين صفحه را 

I speak Farsi 
 
I need an interpreter, preferably 
 
           Onsite 
               Telephone 

 

 کنم صحبت میبه زبان فارسی من 

  ترجيحأ. من به مترجم نيازدارم

 مترجم حضوری 

 نیمترجم تلف 
 
 
  

  : برای کسب اطالعات بيشترباأ لطف

  3777 468 0508 يا 2849 384 (04): شماره تلفن

  nz.org.interpret@info: ايميل
 .  مراجعه کنيدInterpreting New Zealand nz.org.interpret.www )تارنما(به آدرس اينترنتی 

http://www.hdc.org.nz/complaints
mailto:info@interpret.org.nz
http://www.interpret.org.nz/




برگه اطلاع رسانی در رابطه با ترجمه شفاهی

تفاوت بین یک مترجم شفاهی آموزش دیده و یک مترجم شفاهی آموزش ندیده مثلأ دوست ویا عضو خانواده چیست؟

		مترجم شفاهی آموزش دیده همه چیز را محرمانه نگاه می دارد. آنها هرگز راجع به آنچه که درجلسه ترجمه گذشته، صحبت نمی کند- حتی این امر را فاش نمی کنند که در گذشته ترجمه ای برای شما انجام داده اند. 





تفاوتهای دیگری نیز هست:


		یک مترجم آموزش ندیده:

		یک مترجم آموزش دیده:



		· به اخلاقیات پایبند نیست و این به این معنی است که می تواند اسرارخصوصی شما رابه دیگران منتقل کند

		· به شئونات اخلاقی درحفظ اسراردیگران پایبند است 



		· بعید به نظرمی رسد که به طور صحیح تمامی نکات اصلی را منتقل کند. این امربه میزان فاحشی سبب تحریف موضوع می شود

		·  تمامی آنچه را که گفته می شود را به طورکامل و صحیح ترجمه می کند و این تنها شامل نکات اصلی نیست بلکه تمامی جزئیات کوچک را نیز شامل می شود



		· با بزک کاری سعی در شسته رفته کردن موضوع  دارد که باعث حذف اطلاعات مفید بسیاری می شود  

		· نحوه سخن گویی و تمامی ریزه کاری های موضوع را منعکس می نماید و احساسات گوینده را منتقل می کند .مثلأ احتیاط ، تردید، ایراد یا تائید  



		· وقتی موضوعی برای شان پیچیده و غیر قابل فهم و یا تکنیکی است، سعی می کند در ترجمه آن بلوف زده  و یا آن را از ترجمه حذف کنند   

		· اگرمتوجه موضوعی نشود، به شما می گوید و از شما توضیح می خواهد



		· کاملأ به حافظه کوتاه مدت خود متکی است که بدون داشتن آموزش مخصوص نتیجه رضایت بخشی به بار نمی آورد

		· برای اعمال دقت بیشتر یادداشت بر می دارد    



		· از آنجایی که طرف مخاطب را برای گرفتن توضیح بیشتر یا چک کردن موارد متوقف نمی کند، ممکن است این گونه به نظر رسد که کارش سلیس است

		· ممکن است درضمن ترجمه شما را متوقف کرده وازشما بخواهد موضوع را تکرارکرده یا توضیح دهید



		· به حد ومرز  کار خود آشنایی ندارد و ممکن است عقاید شخصی یا نصایحی فراهم کند یا نقش های دیگری ایفا کنند به عنوان مثال فراهم کردن وسیله رفت و آمد

		· حد ومرزکارخودراشناخته وبی طرف باقی می ماند. عقاید وراهنمایی های شخصی را ابرازنمی کند وتنها کاری که انجام می دهد، ترجمه است 



		· هیچگونه آموزش به خصوصی دراین راه ندیده است  

		· راجع به موضوعی که آنرا ترجمه می کند آموزشهای مخصوص فراگرفته است 





با استفاده از مترجم شفاهی آموزش ندیده و یا عضو فامیل، زندگی خود و خانواده خودرا به خطر نیندازید.


حقوق قانونی شما چیست؟

دربسیاری موارد این حق قانونی شماست که مترجم درخواست کنید.


•    
زمانی که با مقامات دولتی، بیمارستانها ،دادگاهها وپلیس سروکاردارید، این حق قانونی شماست که مترجم حرفه ای درخواست کنید. بنابراین خجالت نکشید یا شرمسار نباشید که مترجم آموزش دیده درخواست کرده اید.


•    
حتی می توانید مشخص کنید که مترجم حضوری می خواهید یا مترجم تلفنی. البته برای ترجمه موضوعات طولانی و پیچیده وموقعیتهای احساساتی مترجم تلفنی توصیه نمی شود.


•    
حتی اگر انگلیسی شما به حدی خوب است، بازهم این حق قانونی شماست که از زبان اصلی خوداستفاده کنید. افراد خواه ناخواه با استفاده اززبان اصلی خویش بهتر قادر به ابراز موضوعات هستند. تحت بعضی از شرایط شما ممکن است اعتماد بنفس استفاده از زبان انگلیسی را نداشته باشید ، یا ممکن است اصطلاحات و تعبیرات پزشکی و یا حقوقی را ندانید ویا لهجه طرف گفتگو برایتان قابل فهم نباشد.


چگونه می توانید مترجم داشته باشید؟

•   
درزمان تنظیم وقت ملاقات با طرف انگلیسی زبان مطمئن شوید که ازقبل مترجم حرفه ای درخواست کرده اید. آن موسسه متعهد است که مترجم برایتان ترتیب دهد و دربسیاری از موارد، هزینه مربوطه را نیز بپردازد. 


در صورت داشتن تجربه بد با مترجمی، چه کاری می توانید انجام دهید؟

 •   لطفأ شکایت کنید. اگرشکایت نکنید چیزی تغییرنمی کند ودیگرافراد جامعه شما لطمه دیده و ممکن است کسی متوجه نشود. اگرشما باعث این تغییرشوید نه تنها جامعه شما بلکه دیگر جوامع نیز بهره مند خواهند شد.


•    
چنانچه دریک موقعیت ترجمه پزشکی، ازمترجم خود راضی نیستید می توانید به ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ – درﻣﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ (Health and Disability Commissioner) شکایت کنید. می توانید بروشورترجمه شده  را تحت عنوان "طرح و حل و فصل شکایات" (Making and Resolving Complaints) را درخواست کنید یا حقوق قانونی خودرا به زبان اصلی خود با مراجعه به آدرس اینترنتی (تارنما) این سازمان 
بشنوید: http://www.hdc.org.nz/complaints

لطفأ این اطلاعات را دراخیتار همه افراد جامعه خود قراردهید.

برای درخواست مترجم این صفحه را با خود به همراه داشته باشید. 

		I speak Farsi

I need an interpreter, preferably



           Onsite


        


       Telephone

		من به زبان فارسی صحبت می کنم

من به مترجم نیازدارم. ترجیحأ


مترجم حضوری


مترجم تلفنی





 لطفأ برای کسب اطلاعات بیشتربا:

شماره تلفن: (04) 384 2849 یا 0508 468 3777

ایمیل: info@interpret.org.nz

به آدرس اینترنتی (تارنما) Interpreting New Zealand www.interpret.org.nz مراجعه کنید. 

