မၾကာခဏ ေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား
ျမန္မာ
ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန (Translating and Interpreting Service (TIS National)) သည္ အဂၤလိပ္စကား
မေျပာတတ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ေမးေနၾက ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ေျဖၾကားေပးရန္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကားျဖင့္ မၾကာခဏ
ေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စီစဥ္ထုတ္လုပ္ေပးထားပါသည္။
TIS National သည္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသနည္း။
TIS National သည္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္တကြ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ေသာ မိမိတို၏
႔
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္သည့္ ေအဂ်င္စီရံုးမ်ားႏွင့္စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအား စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ေသာသူမ်ားအား ၾသစေၾတးလ် (Australia) ႏိုင္ငံရွိ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွီခိုကင္းစြာျဖင့္ ရယူႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
TIS National သည္ ၾသစေၾတးလ် (Australia) ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဘာသာစကား 160 ေက်ာ္အတြက္ စကားျပန္ 3000 ေက်ာ္တိုအ
႔ ား
ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းထားပါသည္။
အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ေသာသူမ်ားသည္ TIS National ကို ဖုန္း 131 450 ျဖင့္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေျပာသည့္
စကားျပန္အား ခ်က္ခ်င္း ရယူႏုိင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္သည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး
အဖြ႕ဲ အစည္းသည္ သင့္အတြက္ စကားျပန္တစ္ဦး စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ကြ်ႏ္ုပ္ TIS National မွတစ္ဆင့္ မည္သူ႕ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသနည္း။
ျပည္ထဲေရး ဌာန (Department of Home Affairs) အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းေပါင္း 60 000 ေက်ာ္တို႔သည္ TIS National
တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၾကပါသည္။ TIS National တြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားေဖာက္သည္အခ်ိဳ႕မွာ•

ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဌာနမ်ား

•

ေဒသဆိုင္ရာ ေကာင္စီရံုးမ်ား

•

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရး ကုသေပးသူမ်ား

•

ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား

•

ေရ မီး ဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား

•

တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

•

အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား

•

ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား

•

အေျခခ်ေနထိုင္ေရးႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖန္ျ႔ ဖဴးဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

သင္ ဆက္သြယ္လိုသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းသည္ TIS National ထံမွ စကားျပန္အကူအညီျဖင့္ေခၚသည့္ ဖုန္းမ်ားကို လက္ခံ/လက္မခံ
TIS National အေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
မည္သည့္အခ်ိန္၌ TIS National ကို ကြ်ႏ္ုပ္ ဖုန္းေခၚႏိုင္ပါသနည္း။
TIS National သည္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာ၏ ေန႔တိုင္း 24 နာရီလံုး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
သင္ ဆက္သြယ္မည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းကို သူတို႔၏ပံုမွန္ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း၌သာလွ်င္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေကာင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားမွာ ကြျဲ ပားပါလိမ့္မည္။ ၾသစေၾတးလ် (Australia) ႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုမွာ
ပံုမွန္ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ နံနက္ 9 နာရီ — 5 နာရီအတြင္း တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
အဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ားအျပားကို အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္ 131 450 ကိုေခၚသည့္အခါ ကြ်ႏ္ုပ္ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ရပါသနည္း။
1. TIS National ကို ဖုန္း 131 450 ျဖင့္ေခၚပါ။ သင္သည္ TIS National ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သီးျခားရွိေရး
ေၾကညာခ်က္ကို ၾကားရပါလိမ့္မည္။
2. သင့္အား ‘မည္သည့္ ဘာသာစကားကို စကားျပန္က ေျပာရလိမ့္မည္နည္း။’ ဟု ေမးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ဘာသာစကားကို
ေျပာပါ။
3. သင့္အား ‘သင္သည္ TIS National ၏ စီးပြားဆိုင္ရာေဖာက္သည္တစ္ဦးလား’ ဟုေမးပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ‘မဟုတ္ပါ’
ဟုေျဖရလိမ့္မည္။
4. သင့္အား အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ TIS National တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာသို႔ လႊဲေပးပါလိမ့္မည္။ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္
သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ ‘တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဆက္သြယ္ေနစဥ္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေစာင့္ဆိုင္းေပးပါ’
ဟုေျပာသည္ကို သင္ ၾကားပါလိမ့္မည္။
5. TIS National တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာသည္ သင့္ဘာသာစကားကို ေနာက္ထပ္တစ္ခါ အတည္ျပဳပါလိမ့္မည္။
6. TIS National တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာသည္ စကားျပန္ကိုေခၚရန္ သင့္အား ေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး
သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ ‘စကားျပန္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဆက္သြယ္ေနစဥ္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေစာင့္ဆိုင္းပါ’ ဟု သင္ ၾကားရပါလိမ့္မည္။


အကယ္၍ သင့္ ဘာသာစကားေျပာသည့္ စကားျပန္တစ္ဦးကို ရရွိလွ်င္ TIS National တယ္လီဖုန္း
ေအာ္ပေရတာသည္ သင့္အား စကားျပန္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းအား သင္
ဆက္သြယ္လိုပါသလဲဟု ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။
o

သင္သည္ TIS National အား ဖုန္းေခၚဆိုသည့္အခါ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဖြ႕ဲ အစည္း၏အမည္၊
ဆက္သြယ္ရမည့္သူတို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္လုပ္ထားသည့္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူနံပါတ္
သို႔မဟုတ္ စာရင္းနံပါတ္ (အကယ္၍ရွိလွ်င္) တိုက
႔ ို အဆင္သင့္လုပ္ထားပါ။

o

စကားျပန္မွ သင္ မည္သူ႔ထံ ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို TIS National တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာအား
ေျပာပါလိမ့္မည္။ ယင္းေနာက္ ေအာ္ပေရတာသည္ ဖုန္းဆက္ေခၚၿပီး သင္ႏွင့္စကားျပန္ကို
ေတာင္းဆိုထားသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မည္။



အကယ္၍ သင့္ ဘာသာစကားေျပာသည့္ စကားျပန္တစ္ဦး မရရွိႏိုင္လွ်င္ မၾကာခင္ ျပန္ေခၚပါဟု ေအာ္ပေရတာက
သင့္အား ေျပာပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဘာသာစကား တစ္ခုထက္ပို၍ေျပာတတ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္
ဘာသာစကားတစ္ခုေျပာသည့္ စကားျပန္တစ္ဦးကို သင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
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ကြ်ႏု္ပ္ မည္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းကို စကားေျပာသင့္ေၾကာင္း TIS National တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာ သို႔မဟုတ္ စကားျပန္က
အႀကံျပဳႏိုင္ပါသလား။
မျပဳႏိုင္ပါ။ TIS National ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ဘက္မလိုက္ဘဲ သမာသမတ္က်က်ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္
မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကို ဆက္သြယ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံဥာဏ္ မေပးႏိုင္ပါ။ သင္ စကားျပန္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မိသည့္အခါ
စကားျပန္မ်ားသည္ စကားျပန္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ဘက္မလိုက္ဘဲ သမာသမတ္က်က်ေနရန္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္
သင္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ စကားေျပာဆိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
သင္သည္္ TIS National အားဖုန္းေခၚသည့္အခါ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဖြ႕ဲ အစည္း၏အမည္၊ သူတို၏
႔ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္လုပ္ထားသည့္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းနံပါတ္ (အကယ္၍ရွိလွ်င္) တို႔ကို
အဆင္သင့္လုပ္ထားပါ။
ကြ်ႏ္ုပ္အား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ စကားျပန္ကို ကြ်ႏ္ုပ္သိေနလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
အကယ္၍ သင္ သိသည့္စကားျပန္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သင္ သတိျပဳမိလွ်င္ စကားျပန္ကိစၥကို ဆက္လုပ္လိုသည္/မလုပ္လိုသည္မွာ
သင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ၄င္းစကားျပန္ႏွင့္ ဆက္မလုပ္လိုလွ်င္ TIS National တယ္လီဖုန္း
ေအာ္ပေရတာအား သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲ အစည္းအား ေျပာၿပီး ဖုန္းကို အဆက္ျဖတ္ပါ။

အမ်ဳိးသား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီး စကားျပန္ကို ကြ်ႏု္ပ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသလား။
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ အမ်ဳိးသားစကားျပန္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးစကားျပန္ကို ဦးစားေပးရယူလိုလွ်င္ TIS
National တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာကိုျဖစ္ေစ သိုမ
႔ ဟုတ္ သင္ ဆက္သြယ္မည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုျဖစ္ေစ အျမန္ဆံုး ေျပာပါ။ TIS
National သည္ သင္ေတာင္းဆိုသည့္ အမ်ဳိးသားစကားျပန္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးစကားျပန္ကို သင့္အား ေပးအပ္ရန္
ႀကိဳးစားပါလိမ့္မည္။
သီးျခား ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေနာက္ခံရွိေသာ စကားျပန္ တစ္ဦးကို ကြ်ႏ္ုပ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသလား။
မေတာင္းဆိုႏိုင္ပါ။ TIS National တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာသည္ သင့္အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းအရွိဆံုး စကားျပန္တစ္ဦးရရွိရန္
ဘာသာျပန္သူမ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ားအတြက္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေအာင္လက္မွတ္ ခ်ီးျမွင့္ေရး အာဏာပိုင္ ) National
Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) (https://www.naati.com.au/) ) ေအာင္လက္မွတ္
(အရည္အခ်င္း) အဆင့္ႏွင့္ ရရွိႏုိင္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ စကားျပန္မ်ားအား အလုပ္မ်ားကို ခ်အပ္ေပးသည္။ TIS National သည္
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ခံကို အေျခခံ၍ စကားျပန္မ်ားကို အလုပ္ခြေ
ဲ ဝ မခ်ေပးႏုိင္ပါ။
ကြ်ႏ္ုပ္သည္ စကားျပန္ႏွင့္လူခ်င္းေတြ႕ၿပီး အသံုးျပဳလိုသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ TIS National သည္ လုပ္ငန္းေနရာအထိ စကားျပန္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေပးပါသည္။ အကယ္၍
သင္သည္ လုပ္ငန္းေနရာအထိ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စကားျပန္တစ္ဦးကိုလိုအပ္လွ်င္ TIS National တယ္လီဖုန္း
စကားျပန္ကိုသံုး၍ သင္ ဆက္သြယ္လိုသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းအား ဆက္သြယ္သင့္ၿပီး သူတိုအ
႔ ား သင့္အတြက္ လုပ္ငန္းေနရာအထိ
လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စကားျပန္တစ္ဦးကို စီစဥ္ေပးရန္ ေျပာဆိုပါ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနကို ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။
အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္၊ ရဲ သို႔မဟုတ္ မီးသတ္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကို ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ သင္ အၿမဲတမ္း ဖုန္းနံပါတ္ 000 ကို
တိုက္ရိုက္ေခၚပါ။ 000 အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဖုန္းလိုင္းသည္ TIS National အား ေခၚလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး
တစ္ေန႔လွ်င္ 24 နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ 7 ရက္ ဦးစားေပးလိုင္းကို အသံုးျပဳ၍ စကားျပန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိမ့္မည္။
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အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ေသာသူမ်ားအတြက္ TIS National ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခမဲ့ ျဖစ္ပါသလား။
ဟုတ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ေသာသူမ်ားအတြက္ TIS National စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုမွာ အခမဲ့
ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္ ဆက္သြယ္ေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္ခမ်ားကို
ေပးပါလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသသည့္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ TIS National မွတစ္ဆင့္ အခမဲ့ စကားျပန္ေပးမႈကို
ရထိုက္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ TIS National မွ ဖုန္းေခၚမႈမ်ားကို လက္မခံေကာင္း လက္မခံႏိုင္ေသာ္လည္း အကယ္၍ သင္သည္
အဖြ႕ဲ အစည္းအား တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚလွ်င္ သူတို႔သည္ သင့္အား ဖုန္းစကားျပန္တစ္ဦးျဖင့္ ဖုန္းျပန္ေခၚႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုကို သင္ ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းမွာ TIS National ၏ေဖာက္သည္မဟုတ္ပါက
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္ခကို မေပးလိုလွ်င္ သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္ခကို မိမိ
ကိုယ္တိုင္ေပးရန္ သင္ ေရြးခ်ယ္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဤသိုလ
႔ ုပ္ရန္ စကားျပန္ကိုေျပာပါ။ TIS National တယ္လီဖုန္း
ေအာ္ပေရတာသည္ သင့္အား စာရင္းတစ္ခု ဖြင့္ေပးရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ရန္ ခရက္ဒစ္ကတ္
(credit card) လိုပါလိမ့္မည္။
TIS National မွတစ္ဆင့္ ကြ်ႏ္ုပ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ပါသလား။
မျပန္ဆိုႏိုင္ပါ။ TIS National သည္ စီးပြားဆိုင္ရာ ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မလုပ္ေပးပါ။
လူမႈဖူလံုေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန (Department of Social Services (DSS)) သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၌ ရာသက္ပန္ အၿမဲအေျခခ်
ေနထိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အခမဲ့ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အၿမဲတမ္း
ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ယာယီ သို႔မဟုတ္ ေခတၱဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ၎တိုဗ
႔ ီဇာသက္တမ္း၏ ပထမ
ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စာရြက္စာတမ္း ဆယ္ခုအထိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ပါသည္။
အခမဲ့ ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို DSS ဝက္ဘ္ဆိုက္ (translating.dss.gov.au/en/aboutthis-service) တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အျခားဘာသာျပန္ဆိုမႈဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ
ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ားအတြက္ ေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ေရး အာဏာပိုင္ (National Accreditation Authority for
Translators and Interpreters (NAATI) (https://www.naati.com.au/) အား ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ သင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
တယ္လီဖုန္း စကားျပန္တစ္ဦးအား ရယူရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသလား။
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ TIS National သည္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္သူမ်ားအတြက္ စကားျပန္တစ္ဦး ရယူေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပးအပ္ထားပါသည္။ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္သူမ်ားအတြက္
ရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေၾကာ္ျငာပစၥည္းမ်ား လမ္းညြန္စာရင္းတြင္ (promotional materials catalogue)
(https://www.dss.gov.au/family-safety-pack) တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
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TIS National တြင္ အသံုးဝင္သည့္ ဗီဒီယိုမ်ား ရွိပါသလား။
ရွိပါသည္။ TIS National သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ား အသံုးျပဳရာ၌ အေထာက္အကူျပဳရန္
ညႊန္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုမ်ား (instructional videos) ကို (https://www.tisnational.gov.au/Help-using-TIS-Nationalservices/Videos/New-Standard-page-base.aspx) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
TIS National စကားျပန္တစ္ဦး၏ အခန္းက႑သည္ မည္သည္နည္း။
စကားျပန္၏အခန္းက႑မွာ ေျပာဆိုသည့္စကားမ်ားကို သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး တိက်စြာ စကားျပန္ရန္ျဖစ္သည္။
စကားျပန္မ်ားသည္ အႀကံဥာဏ္ မေပးပါ။ ၎အျပင္ TIS National ေအာ္ပေရတာ သိုမ
႔ ဟုတ္ သင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေနသည့္သူမွ
ေမးခိုင္းသည္မွလြဲ၍ ေမးခြန္းမ်ား မေမးရပါ။
TIS National စကားျပန္မ်ားသည္ တင္းက်ပ္သည့္ က်င့္ဝတ္ေရးရာ လုပ္ထံုးတစ္ခုကို လိုက္နာရသည္။ က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးသည္
သူတို၏
႔ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူကို စည္းၾကပ္ကြပ္ကဲထားၿပီး ေျမာက္ျမားစြာေသာ တာဝန္မ်ားကို ၿခံဳငံုထားပါသည္၊
၎တြင္ပါဝင္သည္မ်ားမွာ•

အတတ္ပညာရွင္ဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္

•

လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိျခင္း

•

တတ္ကြ်မ္းမႈ

•

ဘက္လိုက္ကင္းမႈ

•

တိက်မႈ

•

အခန္းက႑နယ္ပယ္၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ

•

ပညာရွင္ဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားေရး

•

ပညာရွင္ဆန္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းတိုးျမွင့္ေရး

•

ပညာရွင္ဆန္ေသာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိေရး တိုျ႔ ဖစ္ပါသည္။

က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ စကားျပန္မ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ား အသင္းအဖြဲ႕
(Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT) ဝက္ဘ္ဆိုက္ (https://ausit.org/AUSIT/About/Ethics___Conduct/Code_of_Ethics/AUSIT/About/Code_of_Ethics.aspx) တြင္
ရရွိႏိုင္ပါသည္။
စကားျပန္တစ္ဦးကို အထိေရာက္ဆံုး ကြ်ႏ္ုပ္ မည္သို႔ အသံုးျပဳသင့္ပါသလဲ။
သင့္အေနျဖင့္ TIS National စကားျပန္တစ္ဦးကို အထိေရာက္ဆံုး ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ •

TIS National ကို ဖုန္းမေခၚမီ ဖုန္းေခၚမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္အားလံုးကို အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားျခင္း

•

ေနာက္တစ္ႀကိမ္စကားမေျပာမီ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး စကားျပန္ စကားေျပာဆိုၿပီးသည္အထိ ေစာင့္ေပးျခင္း

•

ဝါက်တိုတိုသံုး၍ ေျပာဆိုျခင္း

•

ဘာသာျပန္ရန္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏိုင္သည့္ ဗန္းစကား သိုမ
႔ ဟုတ္ ပညာရပ္အသံုးအႏႈန္းတို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းမွ
ေရွာင္ရွားျခင္း

•

စကားျပန္၏အခန္းက႑ကို နားလည္ေပးျခင္း

•

စကားျပန္ထံမွ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္စားေျပာဆိုေပးရန္ မေတာင္းဆိုျခင္း

•

အကယ္၍ စကားျပန္ကို နားလည္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနလွ်င္ စကားျပန္၊ အဖြ႕ဲ အစည္း သိုမ
႔ ဟုတ္ TIS National သို႔
ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း
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TIS National သို႔ တံု႔ျပန္သေဘာထားကို ကြ်န္ုပ္ မည္ကဲ့သိုေ
႔ ပးရမည္နည္း။
TIS National ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စကားျပန္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ပေရတာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္သေဘာထား ေပးအပ္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္သေဘာထားဌာန (Global Feedback Unit) ကို ဖုန္း 133 177 ျဖင့္ ဆက္ပါ။
စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ ဘာသာစကားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ သင္ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မိသည့္အခါ တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာအား သင္ TIS National သို႔ တုံျ႔ ပန္သေဘာထား ေပးလိုေၾကာင္း ေျပာပါ။
သင့္တုံ႔ျပန္သေဘာထားကို အသံသြင္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အတြက္ TIS National ရွိ သက္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ သို႔
ေပးပို႔ပါလိမ့္မည္။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ စကားျပန္တစ္ဦး အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္အား
အေထာက္အကူျပဳရန္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုခု ရွိပါသလား။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အိမ္တြင္းႏွင့္မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လက္ေရာက္မႈႏွင့္ အတင္းအက်ပ္
ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳရန္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဥပေဒပါ
အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိသည့္ မိသားစု ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစာတြဲ (Family Safety Pack) ကို ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ
စာတြ၌
ဲ ဘာသာစကား 46 မ်ဳိးျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ အခ်က္အလက္စာရြက္ ေလးရြက္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ား
ပါရွိပါသည္။ မိသားစု ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စာတြဲ (https://www.dss.gov.au/family-safety-pack) ကို လူမႈဖူလံုေရး
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Department of Social Services) ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
မိသားစု ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စာတြမ
ဲ ွာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ စကားျပန္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သတိထားရန္ ရည္ရြယ္၍ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနမ်ား စကားျပန္ျခင္း (Interpreting in
domestic violence situations) (https://www.dss.gov.au/settlement-and-multiculturalaffairs/publications/interpreting-in-domestic-violence-situations) ႏွင့္ စကားျပန္မ်ားႏွင့္ မိသားစု
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး (Interpreters and family safety) (https://www.dss.gov.au/settlement-and-multiculturalaffairs/publications/interpreters-and-family-safety) အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ထားပါသည္။
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