Arabisk

هل عندك شکاوی بخصوص عدم إإلستعانة بمترجم من قبل جهاز الخدمة
الصحیة؟
( Fylkeslegenطبیب اإلقلیم) في ( Helsetilsynetدائرة الرقابة الصحیة) في اإلقلیم حیث
تسکن ()www.helsetilsynet.no
( Pasient- og brukerombudetمحقق الشکاوی للمرضی و مستخدمي الجهاز الصحي)
في اإلقلیم حیث تسکن ()www.pasientogbrukerombudet.no
( Sivilombudsmannenمحقق الشکاوی في القضایا التي تخص الدوائر العامة) هاتف:
 22 82 85 00هاتف مجاني )+47( 800 800 39
( Likestillings- og diskrimineringsombudetمحقق الشکاوی في قضایا المساواة بین
الناس والتمییز) هاتف 24 05 59 50
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering
(( )OMODمنظمة مناهضة التمییز في المجال العام) هاتف ،22 20 82 37
www.omod.no
هل لدیك إستفسارات حول حقوقك؟
( Pasient- og brukerombudetمحقق الشکاوی للمرضی و مستخدمي الجهاز الصحي)
في اإلقلیم حیث تسکن ()www.pasientogbrukerombudet.no

المریض والمترجم
نشرة معلومات حول إستخدام المترجم في
جهاز الخدمة الصحية

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering
(( )OMODمنظمة مناهضة التمییز في المجال العام) هاتف 22 20 87 37
()www.omod.no
هل عندك شکاوی بخصوص جودة المترجم و کفاءاته؟
یمکن تقدیم الشکاوی بهذا الخصوص الی المؤسسة الصحیة حیث تُعالج.
القوانین المتعلقة بحقوق المریض و واجبات العاملین في جهاز الخدمة
الصحية
( Lov om pasientrettigheterقانون حقوق المریض)
( Lov om helsepersonellقانون العاملین في جهاز الخدمة الصحية)
تتوفر هذه النشرة بأکثر من  20لغة ویمکن تحمیلها منهذین الموقعین علی
االنترنت:
www.nakmi.no
www.helsedirektoratet.no

المرضی والترجمة

کیف یمکنك اإلستفادة إستفادة قصوی من المحادثة المترجمة؟

• من حقك أن تحصل علی المعلومات حول وضعك الصحي والمعالجة بلغة
تفهمها

• أخبر جهاز الخدمة الصحیة بدقة ما هي اللغة التي تتکلمها .إذا حضر الی
الموعد عدة أفراد من األسرة فإن ه ینبغي طلب مترجم تفهمه العائلة کلها

• طلب المترجم هو من واجب جهاز الخدمة الصحیة ومسؤولیته

• احضر الی الموعد في وقته

• تقدم خدمة الترجمة مجانا للمریض

• فکر بما سوف تبحثه أثناء المعاینة

• بإمکانك أن تتصل هاتفیا بجهاز الخدمة الصحیة و أن تطلب منهم أن یطلبوا
لك مترجما

• تکلم في جمل قصیرة وال تقول الکثیر دفعة واحدة ،فبهذا الشکل سیسهل علی
المترجم أن یترجم کالمك بشکل صحیح

• من حقك اإلستعانة بمترجم حتی إذا کنت في العادة تتحدث اللغة النرویجیة.
هذا األمر صحیح بشکل خاص في حاالت المعاناة من أمراض مزمنة
عویصة ،أو خالل الجلسات التي تدور حول المشاکل النفسیة.
• ینبغي إستخدام المترجمین األکفاء فقط
• ال یجوز إستخدام األطفال کمترجمین
• من واجب العاملین في الجهاز الصحي أن یقدموا المساعدة الصحیة بطریقة
الئقة .إذا کنت غیر راغبا في وجود المترجم معك ،فإنه من واجب العاملین
أن یخبروك بأن ه قد یکون لعدم حضور المترجم عواقب سیئة بالنسبة لصحتك
• قد تکون الترجمة عبر الهاتف بدیال جیدا عن تواجد المترجم في الغرفة نفسها
• إذا لم یکن بمقدورك الحضور الی الموعد المتفق علی ه فإن ه یجب علیك أن
تلغي الموعد قبل أوان ه بـ  24ساعة ،وإال فال ب ّد من دفع تکالیف المعاینة

من هو المترجم و ما هي مهامه؟
• المترجم الکفؤ هو ذلك الشخص الذي درس الترجمة و ل ه خبرة في الترجمة
• یقوم المترجم بشرح قواعد الترجمة باللغتین في بدایة المحادثة
• یجب أال یأخذ المترجم جانب أحد من المتحدثین
• عند المترجم واجب الحفاظ علی سریة المعلومات ،و خرق هذا الواجب یؤدي
الی تعرضه الی المساءلة القانونیة
• یجب علی المترجم أن یترجم کل الکالم الذي یُقال ،ولکن یجب علی ه أن ال
یعطي نصائح أو یدلي بآرائه الشخصية
• عمل المترجم هو الترجمة فقط ،و ینبغي علی ه أن ال ینفذ أیة واجبات أخری
سواءا للمریض او للعاملین في الجهاز الصحي
• یجب أن ال یُقاطع المترجم و أن یُعطی الوقت الالزم لکي یترجم أقوال
أطراف المحادثة
• تطرح كل األسئلة علی العاملین في الجهاز الصحي و لیس علی المترجم

