األسئلة المتكررة
العربية
أصدرت خدمة الترجمة الخطية والشفهية ( )TIS Nationalمجموعة من األسئلة المتكررة المصممة لإلجابة عن بعض األسئلة الشائعة لألشخاص
غير الناطقين باللغة اإلنجليزية.

ما هي الخدمات التي تقدّمها TIS National؟
تقدم  TIS Nationalخدمات الترجمة الشفهية لألشخاص الذين ال يتحدّثون باللغة اإلنجليزية وللوكاالت واألعما التي تحتاج إلى التواص مع
عمالئها غير الناطقين باللغة اإلنجليزية .وتم ّكن هذه الخدمات األشخاص غير الناطقين باللغة اإلنجليزية من الوصو إلى الخدمات والمعلومات في
أستراليا بشك مستق .
تتعاقد  TIS Nationalمع أكثر من  3000مترجم شفهي بأكثر من  160لغة مختلفة في جميع أنحاء أستراليا.
يستطيع األشخاص الذين ال يتحدثون باللغة اإلنجليزية الوصو فوراً إلى مترجمين شفهيين عبر الهاتف من خال خدمة  TIS Nationalعن طريق
االتصا بالرقم  .131 450وبدالً من ذلك ،إذا اتصلت مباشرة بأي مؤسسة ،فهي يمكن أن ترتب المترجم الشفهي نيابة عنك.

بمن يمكنني االتصال من خالل TIS National؟
أكثر من  60000منظمة ،بما في ذلك ( Department of Home Affairsوزارة الشؤون الداخلية) ،مسجّ لة لدى  .TIS Nationalوبعض عمالء TIS
 Nationalاآلخرون يشملون:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الدوائر الحكومية التابعة للواليات والدوائر الحكومية الفيدرالية
المجالس البلدية المحلية
الممارسين الطبيين والصحيين
الصيادلة
شركات المرافق العامة
شركات االتصاالت
خدمات الطوارئ
الخدمات القانونية
مقدمي خدمات االستقرار والخدمات المجتمعية.

ال تستطيع  TIS Nationalضمان أن المنظمة التي تحتاج إلى االتصا بها ستقب المكالمات من  TIS Nationalالتي تتم بمساعدة المترجم الشفهي.

متى يمكنني اإلتصال بـ TIS National
تقدّم  TIS Nationalخدمات الترجمة الشفهية على مدار  24ساعة في اليوم وفي ك يوم من أيام السنة.
قد تكون المؤسسة التي تتص بها تعم فقط خال ساعات العم العادية ،وتختلف ساعات العم بين المؤسسات .وتعم معظم المؤسسات في أستراليا خال ساعات
العم االعتيادية بين الساعة  9صباحا ً و 5مساءً ،من االثنين إلى الجمعة .وتغلق العديد من المنظمات أبوابها خال العط الرسمية.

ماذا يحدث عندما اتصل بالرقم 131 450؟
 .1اتص بـ  TIS Nationalعلى الرقم  .131 450ستسمع بيان خصوصية .TIS National
 .2سيتم سؤالك عن لغة المترجم الشفهي (’? )‘Which language should the interpreter speakق لغتك.
 .3سيتم سؤالك عما إذا كنت عمي تجاري لـ TIS National؟ يجب أن تقو "كال".
 .4سيتم تحويلك إلى عام الهاتف لدى  TIS Nationalالذي يتحدّث باللغة اإلنجليزية .وأنت تنتظر ،ستسمع بلغتك "الرجاء االنتظار ريثما نتص بعام
الهاتف".
 .5سوف يقوم عام الهاتف لدى  TIS Nationalبتأكيد لغتك مرة أخرى.
 .6سيضعك عام الهاتف قيد اإلنتظار ريثما يتص بالمترجم الشفهي وستسمع بلغتك الرسالة التالية" :الرجاء االنتظار ريثما نتص بالمترجم الشفهي".
 إذا توفر مترجم بلغتك ،فسوف يقوم عام الهاتف لدى  TIS Nationalبوصلك بالمترجم الشفهي الذي سيسألك عن إسم المؤسسة التي تحتاج إلى
االتصا بها.



 oيرجى تحضير اسم المؤسسة ورقم هاتفها ورقم العمي أو رقم الحساب الخاص بك عند المنظمة (إن وجد) عند االتصا بـ TIS
.National
 oسيقوم المترجم الشفهي بإخبار عام الهاتف لدى  TIS Nationalعن المؤسسة التي تحتاج إلى االتصا بها وسيقوم العام باالتصا
بها وسيوصلك مع المترجم بالمؤسسة المطلوبة.
إذا لم يكن المترجم الشفهي بلغتك متوفراً ،عندها يطلب منك عام الهاتف معاودة اإلتصا قريباً .إذا كنت تتحدث بأكثر من لغة واحدة ،قد ترغب
في طلب مترجم شفهي بلغة أخرى.

هل يستطيع عامل الهاتف لدى  TIS Nationalأو المترجم الشفهي أن يقدم لي
توصية بشأن أي مؤسسة يجب أن أتحدّث إليها؟
كال .يجب أن يبقى عاملو الهاتف لدى  TIS Nationalحياديين وال يمكنهم تقديم توصية بالمنظمة التي يجب عليك االتصا بها .عندما تكون متصالً بمترجم
شفهي ،فهو لن يشترك معك في محادثة غير رسمية ألنه يجب عليه أن يبقى محايداً خال جميع مهام الترجمة الشفهية.
يرجى تحضير اسم المؤسسة ورقم هاتفها ورقم العمي أو رقم الحساب الخاص بك عند المنظمة (إن وجد) عند االتصا بـ .TIS National

ماذا أفعل إذا كنت أعرف المترجم الشفهي الذي أنا على اتصال به؟
إذا أدركت أنك تعرف المترجم الشفهي ،عندها يعود القرار إليك إذا كنت ترغب في مواصلة جلسة الترجمة الشفهية .إذا كنت ال تريد االستمرار في استخدام نفس
المترجم الشفهي ،فقم بإخبار عام الهاتف لدى  TIS Nationalأو المؤسسة وقم بإنهاء المكالمة.

هل يمكنني طلب مترجم شفهي أو مترجمة شفهية؟
نعم .إذا كنت تفض مترجما ً من جنس مع ّين ،أخبر عام الهاتف لدى  TIS Nationalأو المؤسسة التي تتص بها في أقرب وقت ممكن .ستحاو TIS
 Nationalتزويدك بمترجم شفهي من الجنس المطلوب.

هل يمكنني طلب مترجم شفهي من خلفية دينية أو ثقافية مع ّينة؟
كال .يخصّص عاملو الهاتف لدى  TIS Nationalالوظائف للمترجمين الشفهيين بناء على مستوى إعتمادهم (أهليتهم) من قب هيئة االعتماد الوطنية للمترجمين
الخطيين والشفهيين ) (https://www.naati.com.au/) (NAATIوتوفّرهم للتأكد من حصولك على المترجم األكثر تأهيالً .ال تستطيع  TIS Nationalتعيين
مترجم على أساس الخلفية الثقافية أو الدين.

أنا أفضل استخدام مترجم شفهي شخصيا .هل هذا ممكن؟
نعم .توفّر  TIS Nationalخدمات الترجمة الشفهية في الموقع .إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي في الموقع ،فيجب عليك االتصا بالمؤسسة التي تحتاج إلى
التواص معها من خال  TIS Nationalباستخدام مترجم شفهي عبر الهاتف ،واطلب منه ترتيب مترجم شفهي في الموقع.

علي أن أفعل؟
أحتاج إلى االتصال بخدمات الطوارئ .ماذا
ّ
اتص دائما ً برقم الطوارئ ثالثة أصفار  000مباشرة إذا كنت بحاجة إلى االتصا بخدمة الطوارئ لإلسعاف أو الشرطة أو اإلطفائية .وسيقوم خط خدمات
الطوارئ  000باالتصا بـ  TIS Nationalويربطك بمترجم شفهي باستخدام خط األولوية على مدار  24ساعة في اليوم ،وفي ك يوم من أيام السنة.
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هل خدمات  TIS Nationalمجانية لألشخاص غير الناطقين باللغة اإلنجليزية؟
نعم .غالبية خدمات  TIS Nationalللترجمة الشفهية مجانية لألشخاص غير الناطقين باللغة اإلنجليزية .تقب عادة المؤسسة التي تتص بها أن تدفع رسوم الخدمة.
يحق لبعض المنظمات واألطباء الممارسين الحصو على الترجمة المجانية من خال .TIS National
قد ال تقب بعض المؤسسات المكالمات الواردة من  ،TIS Nationalولكن إذا اتصلت بالمؤسسة مباشرة ،فقد تتمكن من إعادة االتصا بك عبر مترجم شفهي على
الهاتف.
إذا كنت ترغب في االتصا بمؤسسة ليست من عمالء  TIS Nationalوهذه المؤسسة ليست مستعدة لدفع رسوم الخدمة ،فيمكنك اختيار إنشاء حساب شخصي
ودفع رسوم الخدمة بنفسك .وللقيام بذلك ،ق ذلك للمترجم الشفهي وسوف يساعدك عام الهاتف لدى  TIS Nationalفي إنشاء حساب .ستحتاج إلى بطاقة ائتمان
إلنشاء حساب شخصي.

هل تستطيع  TIS Nationalترجمة مستنداتي؟
كال .ال تقدم  TIS Nationalخدمة ترجمة المستندات التجارية.
تقدم دائرة الخدمات االجتماعية ( )DSSخدمة ترجمة المستندات المجانية لألشخاص الذين يستقرون بشك دائم في أستراليا .يستطيع المقيمون الدائمون وعدد محدد
من حاملي التأشيرة المؤقتة أو المشروطة ترجمة ما يص إلى عشرة وثائق مؤهلة إلى اللغة اإلنجليزية ،خال أو سنتين من التاريخ المعتمد لحصولهم على
التأشيرة.
يتوفر المزيد من المعلومات حو خدمة الترجمة الخطية المجانية على موقع دائرة  DSSاإللكتروني (translating.dss.gov.au/en/about-this-
).service
يمكنك العثور على معلومات حو خيارات الترجمة األخرى عن طريق االتصا بهيئة االعتماد الوطنية للمترجمين الخطيين والشفهيين )(NAATI
).(https://www.naati.com.au/

هل تقدمون الموارد التي تساعدني في الوصول إلى مترجم شفهي عبر الهاتف؟
نعم .تقدم  TIS Nationalموارد مترجمة مختلفة لمساعدة األشخاص غير الناطقين باللغة اإلنجليزية على الوصو إلى مترجم شفهي .يمكنك رؤية الموارد
المتوفرة لألشخاص غير الناطقين باللغة اإلنجليزية في كتالوج المواد الترويجية ).(https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
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هل يوجد لدى  TIS Nationalفيديوهات مفيدة؟
نعم .أنتجت  TIS Nationalفيديوهات تعليمية (https://www.tisnational.gov.au/Help-using-TIS-National-
 )services/Videos/New-Standard-page-base.aspxلمساعدة العمالء على استخدام خدماتنا.

ما هو دور مترجم  TIS Nationalالشفهي؟
دور المترجم الشفهي هو ترجمة الكلمات المنطوقة بلغتك بأكبر قدر ممكن من الدقة.
ال يقدم المترجمون الشفهيون النصيحة ويجب أال يطرحوا أسئلة غير تلك التي يطرحها عام الهاتف لدى  TIS Nationalأو الشخص الذي تتواص معه.
يلتزم مترجمو  TIS Nationalالشفهيون بمدوّ نة قواعد األخالق الصارمة .وتحكم المدوّ نة سلوكهم المهني وتغطي االلتزامات المختلفة والتي تشم :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السلوك المهني
السرية
المهارة
الحيادية
الدقة
وضوح حدود الوظيفة
الحفاظ على مهنية العالقات
التطوير المهني
التضامن المهني.

يتوفر المزيد من المعلومات حو مدوّ نة قواعد األخالق من موقع المعهد األسترالي للمترجمين الشفهيين والخطيين اإللكتروني ()AUSIT
) .(https://ausit.org/AUSIT/About/Ethics___Conduct/Code_of_Ethics/AUSIT/About/Code_of_Ethics.aspx

علي استخدام المترجم الشفهي بفعالية أكثر؟
كيف يجب
ّ
يمكنك استخدام مترجم  TIS Nationalالشفهي بفاعلية أكثر من خال :
•
•
•
•
•
•
•

تجهيز جميع المعلومات التي تحتاجها من أج مكالمتك قب االتصا بـ TIS National
التحلي بالصبر وانتظار أن ينهي المترجم حديثه قب التحدث مرة أخرى
استخدام جم قصيرة
عدم استخدام اللغة العامية أو المصطلحات التي قد يكون من الصعب ترجمتها
فهم دور المترجم الشفهي
عدم طلب النصيحة من المترجم الشفهي أو طلب الدفاع عنك
إعالم المترجم الشفهي أو المؤسسة أو  TIS Nationalعلى الفور إذا كنت تواجه صعوبة في فهم المترجم الشفهي.

كيف يمكنني تقديم المالحظات لـ TIS National؟
لتقديم المالحظات حو خدمة  TIS Nationalأو المترجم الشفهي أو العام  ،يرجى االتصا بـ ( Global Feedback Unitوحدة المالحظات الشاملة) على
الرقم  .133 177الرجاء تحديد لغتك لكي نقوم بوصلك بمترجم شفهي .عندما تتص بالمترجم الشفهي ،أخبر عام الهاتف أنك تريد تقديم المالحظات إلى TIS
 .Nationalسيتم تسجي مالحظاتك وإحالتها إلى الفريق المعني في  TIS Nationalللنظر فيها.

أحتاج إلى استخدام مترجم شفهي لمناقشة العنف األسري .هل هناك أي موارد لدعمي؟
طوّ رت الحكومة األسترالية "رزمة أمان األسرة" التي تحتوي على معلومات عن القوانين األسترالية المتعلّقة بالعنف المنزلي واألسري واالعتداء الجنسي والزواج
القسري وحق المرأة في أن تكون آمنة .وتتضمن الرزمة أربعة أوراق حقائق وقصة مصوّ رة مترجمة إلى  46لغة .تتوفر رزمة أمان األسرة
( )https://www.dss.gov.au/family-safety-packعلى موقع دائرة الخدمات االجتماعية اإللكتروني.
وتستكم رزمة سالمة األسرة صحائف وقائع عن الترجمة الشفهية في حاالت العنف المنزلي (https://www.dss.gov.au/settlement-and-
 )multicultural-affairs/publications/interpreting-in-domestic-violence-situationsوالمترجمون الشفهيون وسالمة األسرة
( )https://www.dss.gov.au/settlement-and-multicultural-affairs/publications/interpreters-and-family-safetyوالتي تهدف إلى
زيادة الوعي بدور ومسؤولية المترجمين الشفهيين في حاالت العنف المنزلي.

Frequently Asked Questions in Arabic | 3

