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மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறு்பைர்
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சரியொன உதவி �ற்றும் சி்கிச்மசமய நீங்்கள் மொெறுவதற்கு நல்்ல த்கவல் 
�ற்றும் உமையொடல் ஆ்கியமவ முக்்கியம் ஆகும். ஒரு நோநொயொளியொ்க, 
உங்்களுக்கு மொெொருந்தும் த்கவம்ல நீங்்கள் மொெற நோவண்டும். உங்்களது 
உடல்ந்லம், நோநொய் �ற்றும் சி்கிச்மச குறித்து நல்வொழ்வுப் ெைொ�ரிப்பு 
ெணியொளர்்கமள நீங்்கள் மொதொடர்புமொ்கொள்வது முக்்கியம்.

நீங்்கள் சரியொன சி்கிச்மசமயப் மொெறத் நோதமவப்ெடும்நோெொது, மொெொதுச் 
நோசமவ்கள் தகுதிவொய்ந்த மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர்்கமளப் ெயன்ெடுத்த 
நோவண்டும் என்று மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறல் சட்டம் (2022) கூறு்கிறது. 
மொசவி்லியர்்கள், �ருத்துவர்்கள், உளவிய்லொளர்்கள் நோெொன்ற நல்வொழ்வுப் 
ெைொ�ரிப்பு ெணியொளர்்கள், ஒரு நோநொயொளியொ்க உங்்களுக்குத் நோதமவயொன 
உதவிமய நீங்்கள் மொெறுவமத உறுதிமொசய்ய நோவண்டும்.

• உங்்கள் மொசொந்த உடல்ந்லம் �ற்றும் சி்கிச்மச ெற்றிய த்கவல்்கமள 
உங்்களுக்குத் மொதரிந்த மொ�ொழியில் நீங்்கள் மொெற நோவண்டும்

• �ருத்துவ மொசொற்்கள் �ற்றும் மொசொல்்லம�ப்பு்கமள புரிந்துமொ்கொள்வது 
்கடின�ொ்க இருக்்க்லொம். எனநோவ, நீங்்கள் நொர்நோவஜியன் நோெொன்ற 
மொ�ொழிமய நோெசினொலும் உங்்களுக்கு மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் 
நோதமவப்ெட்லொம்

• நீங்்களும் சி்கிச்மசப் ெணியொளர்்களும் இருக்கும் அநோத அமறயில் 
மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவரும் இருக்்க்லொம் அல்்லது அவர் மொதொம்லநோெசி 
அல்்லது வடீிநோயொ மூ்ல�ொ்க ெங்நோ்கற்்க்லொம்

்நல்ைோழ்வு சேவை அளிப்்பைர் மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறு்பைருக்கு 
ஆவையிட சைண்டும்
• உங்்களுக்கு மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் நோதமவயொ என்ெமத 

உறுதிமொசய்யும் ்கடம� நல்வொழ்வு நோசமவ அளிப்ெவருக்கு உள்ளது. 
அவர்்கள் மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் நோதமவ என ஆமணயிட 
நோவண்டும்.

• ஒரு நோநொயொளியொ்க உங்்களுக்கு மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவரின் நோசமவ்கள் 
இ்லவச�ொ்க ்கிமடக்கும்

• மொெொதுவொ்க ெல் �ருத்துவரிடம், வயது வந்தவைொ்க நீங்்கள் 
மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் �ற்றும் ெல் �ருத்துவ சி்கிச்மச ஆ்கிய 
இைண்டிற்கும் நீங்்கநோள ெணம் மொசலுத்த நோவண்டும்

தகுதிைோய்்ந்த மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறு்பைர் �ட்டுச� 
மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூற சைண்டும்
• ஒரு தகுதிவொய்ந்த மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவருக்கு 

மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுவதில் முமறயொன திறன் உள்ளது
• குழந்மத்கமள மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவைொ்கப் ெயன்ெடுத்தக் கூடொது
• குடும்ெத்தினர், நண்ெர்்கள் அல்்லது மொதரிந்தவர்்கமள 

மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவைொ்கப் ெயன்ெடுத்தக் கூடொது



மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறப்்பட்ட உவையோடலில் இரு்ந்து அதிகப் ்பலவை 
்ீநங்கள் எவ்ைோறு மொ்பறலோம்?
• நீங்்கள் எந்த மொ�ொழி �ற்றும் நோெச்சுவழக்கு வம்க நோெச விரும்பு்கிறரீ்்கள் 

என்ெமத நல்வொழ்வு நோசமவ அளிப்ெவ ரிடம் கூறவும்
• நீங்்கள் ெ்ல மொ�ொழி்கமள சைள�ொ்க நோெசுெவைொ என்று எங்்களிடம் 

மொசொல்்லவும் 
• உங்்களுக்கு ்கொது நோ்கட்ெதில் குமறெொடு நோெொன்ற சிறப்புத் நோதமவ்கள் 

உள்ளதொ என எங்்களிடம் மொசொல்்லவும் 
• உமையொடலுக்கு நன்கு தயொைொ்கவும். நீங்்கள் நோ்கட்்க விரும்பும் 

எந்தமொவொரு நோ்கள்வி்கமளயும் எழுதி மவத்துக்மொ்கொள்ளவும்
• எல்்லொ நோ்கள்வி்களும் நல்வொழ்வுப் ெைொ�ரிப்பு ெணியொளர்்களுக்கு 

அனுப்ெப்ெட நோவண்டும், மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவருக்கு அல்்ல
• மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் மொசொல்வது உங்்களுக்கு புரியவில்ம்ல 

என்றொல் எங்்களிடம் மொசொல்்லவும்
• மொசொல்வமத சரியொ்க மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூற 

மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவருக்கு எளிதொ்க இருக்கும் விதத்தில் சிறிய 
வொக்்கியங்்களின் மூ்லம் மொதளிவொ்கப் நோெசவும்

• மொசொல்்லப்ெடுவமத �ட்டுநோ� மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் மொ�ொழிமொெயர்த்து 
மொெொருள் விளக்்க நோவண்டும். மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் உமையொட்லில் 
முன்பு கூறியமத �ீண்டும் கூற முடியொது

• மொசொல்்லப்ெடுவமத ஞொெ்கம் மவத்திருக்்க உதவ தொைொள�ொ்க 
குறிப்மொெடுத்துக்மொ்கொள்ளவும்

• மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் மொதொம்லநோெசி/வடீிநோயொ மூ்ல�ொ்க ெங்நோ்கற்கும் 
நோெொது ஒ்லி/ெடம் சரியொ்க இல்ம்ல என்றொல் எங்்களிடம் மொசொல்்லவும்

மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறு்பைர் என்றோல் என்ை, 
மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறு்பைரின் கடவ�கள் என்ை?
• உமையொடல் மொதொடங்கும் நோெொது இரு மொ�ொழி்களிலும் 

மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவரின் மொசயல் ெங்ம்க மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் 
வழங்்க நோவண்டும்

• மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் ெொைெட்ச�ின்றி நடுநிம்லயொ்க இருக்்க 
நோவண்டும். இதன் மொெொருள் மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவரின் மொசொந்த 
�னப்ெொன்ம� அல்்லது ்கருத்துக்்கள் மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறும் 
விளக்்கத்மத ெொதிக்்கக்கூடொது என்ெதொகும்

• மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவருக்கு ை்கசியத்தன்ம� ்கொக்கும் ்கடம� 
மொெொறுப்பு உள்ளது நோ�லும் ை்கசியத்தன்ம� ்கடம� மொெொறுப்மெ �ீறுவது 
்கிரி�ினல் குற்ற�ொகும். இதன் மொெொருள் உமையொட்லின் நோெொது நோெசியமத 
மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் யொரிடமும் மொசொல்்லக்கூடொது என்ெதொகும். 
மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் தனது ெணிமய விட்டு மொவளிநோயறிய ெிறகும் 
இது மொெொருந்தும்.

• மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் உங்்களுக்கு அறிவுமை வழங்்கநோவொ 
அல்்லது நோ்கள்வி்களுக்கு ெதி்லளிக்்கநோவொ உங்்களுக்கு உதவக்கூடொது. 
மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் விளக்்கம் �ட்டும் அளிக்்க நோவண்டுநோ� தவிை, 
நோநொயொளி அல்்லது நல்வொழ்வுப் ெைொ�ரிப்பு ெணியொளர்்களுக்கு �ற்ற 
ெணி்கமளச் மொசய்யக்கூடொது.

• மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவருக்குப் புரியொதது ஏநோதனும் இருந்தொல், 
மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர் நோ்கள்வி்கமளக் நோ்கட்்க்லொம் அல்்லது மொசொல் 
அம�ப்மெ �ொற்றியம�க்கும்ெடி நோ்கட்்க்லொம்.



்நல்ைோழ்வுப் ்பைோ�ரிப்பு சேவை அளிப்்பைைோல் மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறு்பைர் 
ஒருைரும் ்பயன்்படுத்தப்்படைில்வல என்்பது குறித்து உங்களுக்கு 
புகோர்கள் உள்ளதோ? உங்கள் உரிவ�கள் குறித்து உங்களுக்கு சகள்ைிகள் 
உள்ளதோ? ்ீநங்கள் மொதோடர்பு மொகோள்ள சைண்டிய ்ந்பர்:

நீங்்கள் வசிக்கும் ்கவுண்ட்டியில் உள்ள நோநொயொளி �ற்றும் ெயனர் 
குமறதீர்ப்ெொளர் (www.pasientogbrukerombudet.no), மொதொம்லநோெசி: 40 50 16 00

ச�த்துவம் �ற்றும் ெொகுெொடு குமறதீர்ப்ெொளர், மொதொம்லநோெசி: 23 15 73 00, 
LDO – Homepage

மொெொதுஜன ெொகுெொடு்களுக்கு எதிைொன அம�ப்பு 
(OMOD), www.omod.no, kontakt@omod.no

நீங்்கள் வசிக்கும் ்கவுண்ட்டியில் உள்ள நோநொர்நோவ உடல்ந்ல ஆமணயம் 
நோநொர்நோவ சு்கொதொை ஆமணயம் குழந்மத ந்லன், சமூ்க �ற்றும் உடல்ந்ல 
நோசமவ்கமள நோ�ற்ெொர்மவ மொசய்்கிறது | நொர்நோவஜியன் உடல்ந்ல ஆமணயம், 
மொசன்ட்ைல் மொடஸ்க் மொதொம்லநோெசி: 21529900

மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறு்பைரின் தைம் �ற்றும் தகுதிகள் குறித்து 
உங்களுக்கு புகோர்கள் உள்ளதோ?
பு்கொர்்கமள நீங்்கள் நோநொயொளியொ்க இருக்கும் நிறுவனத்திற்கு அல்்லது 
மொெொதுத்துமறயில் மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவருக்கு அனுப்ெ்லொம் | IMDi, 
ஒருங்்கிமணப்பு �ற்றும் ென்மு்கத்தன்ம� இயக்குநை்கம் (IMDi), இது 
மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுவதில் நோதசிய மொதொழில்முமற ஆமணயம் ஆகும்.

மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறு்பைர்கவளப் ்பயன்்படுத்துைது மொதோடர்்போக 
ச்நோயோளிகளின் உரிவ�கள் �ற்றும் ்நல்ைோழ்வு ்பைோ�ரிப்புப் 
்பைியோளர்களின் கடவ�கள் குறித்த ேட்டங்கள்

ச்நோயோளி �ற்றும் ்பயைர் உரிவ�கள் குறித்த ேட்டம்
நோநொயொளி �ற்றும் ெயனர் உரிம�்கள் குறித்த சட்டம் (நோநொயொளி �ற்றும் 
ெயனர் உரிம�்கள் குறித்த சட்டம்) – Lovdata

்நல்ைோழ்வு ்பைோ�ரிப்புப் ்பைியோளர்கள் குறித்த ேட்டம்
நல்வொழ்வு ெைொ�ரிப்புப் ெணியொளர்்கள் குறித்த சட்டம் நோெொன்றமவ. 
(நல்வொழ்வு ெைொ�ரிப்புப் ெணியொளர்்கள் குறித்த சட்டம்) – Lovdata

மொ�ோழிமொ்பயர்த்துக்கூறல் ேட்டம்
மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறுெவர்்கமளப் ெயன்ெடுத்துவதற்்கொன மொெொது 
அம�ப்பு்களின் மொெொறுப்பு குறித்த சட்டம் (மொ�ொழிமொெயர்த்துக்கூறல் சட்டம்) – 
Lovdata

இந்த சிற்நோறடு ெ்ல மொ�ொழி்களில் ்கிமடக்கும் �ற்றும் www.helsenorge.no
�ற்றும் www.helsedirektoratet.no ஆ்கியவற்றி்லிருந்து ெதிவிறக்்கம் 
மொசய்யப்ெட்லொம்


