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چه قت ترجمان خواسته ميشود ؟

  

هنگام مصاحبه با مسئول پرونده  •

در شروع مدرسه  •

در شفاخانه  •

برای مالقات در مکتب يا کودکستان اطفال  •

در مالقات با مسئولين کاريابی  •

مالقات با نرس  •

تهيه شده توسط 

نورد سينتر 

شاروالی سلی ايلسه 

  

طرفشده از  صادر

  نوردبويسنتر

سليسة شاروالي 

 سایت وب

www.nordbycentret.slagelse.dk

 20 58 78 30تلفون

؟احساس ميشود 

  آيا برای شما مشکل است که زبان دنمارکی را بفهميد و صحبت کنيد ؟

بعضی اوقات همرای پرسونل شاروالی ، معلمين مدرسه و کودکستان ها و نرسهای شفاخانه 
اين بروشور يک رهنمای خوب برای مترجمين 

های همديگر  اين بسيار مهم است که که در اثنای  مالقات با مقامات رسمی دولتی صحبت
  .از اين سبب ضرور است که از ترجمان کمک خواسته شود

Dari 

احساس ميشود  چه وقت برای ترجمان ضرورت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اين بروشور برای چه است ؟ •

 آ يا شما در دنمارک جديدا آمده ايد ؟ •

 آيا زبان دنمارکی را آموخته ايد ؟ •

آيا برای شما مشکل است که زبان دنمارکی را بفهميد و صحبت کنيد ؟ •

  

  .لذا اين بروشور برای رهنمائی شما است 

بعضی اوقات همرای پرسونل شاروالی ، معلمين مدرسه و کودکستان ها و نرسهای شفاخانه 
اين بروشور يک رهنمای خوب برای مترجمين .در اثنای مالقات به مشکل مواجه ميگرديد 

  .که شاروالی استخدام ميکند ، ميباشد

اين بسيار مهم است که که در اثنای  مالقات با مقامات رسمی دولتی صحبت
از اين سبب ضرور است که از ترجمان کمک خواسته شود. بدرستی فهميده و درگ گردد

  

  



  ای چه از ترجمان استفاده ميکنيم ؟

در چوکات همکاری  (Slagelse kommune)مسئولين شاروالی سلی ايلسه 

 .برای افهام و تفهيم استفاده ميکند

های همديگر را بصورت که با هم نزديک باشيم تا که خواسته  -2

يعنی شاروالی  از ما چه ميخواهد و ما از .درست فهميده بتوا نيم 
 .شاروالی چه توقع داريم 

بخاطر همکاری های همه جانبه درمکاتب و کودکستان  -3

  .ها

  

تفاوت های فرهنگی و لسانی در بين کشور ها 
ان اليق و ورزيده هميشه موجود بوده و يک ترجم

ميداند که چگونه اين تفاوت ها را در نظر گرفته و 
وضوعات را به طرفين بصورت دقيق و درست م

  تفهيم نمايد 

  

اين مهم است اگر شما از ترجمان رضايت نداريد ، 
بايد  مسئو لين را آگاه نمائيد تا ترجمان که برای 

  .شما قابل اطمينان باشد پيدا کند 

  

  حفظ اسرار محرمانه يعنی چه ؟

معنی حفظ اسرار محرمانه اين است که ترجمان ها مکلف 
 هستند که معلومات های که در مجلس يا در موقع  مال قات با

مسئو لين از طرف شما داده ميشود ، افشا؛ نکند و وفا دار به حفظ و 
  .نگهداشت اسرار باشد 

رتباط فاميل ، دين ،  ندارد که معلومات  داده شده تانرا در ابدون اجازه شما کسی حق 
جرم پنداشته شده و و ابن مسئله در قانون  دنمارک .مرض به ديگران ، افشا؛ کند 

  

ای چه از ترجمان استفاده ميکنيم ؟بر

مسئولين شاروالی سلی ايلسه  -1

برای افهام و تفهيم استفاده ميکند

2

نگهداشت اسرار باشد 
  

بدون اجازه شما کسی حق 
مرض به ديگران ، افشا؛ کند 

.مجازات ميشود

  

در دنمارک حفظ اسرار محرمانه برای حمايت شما و ديگران  که درين کشور وارد ميشوند 
  .شما حمايت ميکند 

  شاروالی کدام شخص را برای ترجمانی استخدام ميکند ؟

شاروالی قبال همرای شرکت يا اتحاديه  ترجمان ها قرار داد 

که ب تان باشد ، اجازه داده نميشود 
سخنان تانرا ترجمه کند زيرا در فاميل بعضی سخنان 

در ارتباط مريضی شخص و يا بعضی 
امورات ديگر موجود است که خصوصی  است 

سال کمتر عمر داشته باشد 

استخدام نميشود، اما در بعضی حاالت عاجل  
کار 

فزيکی مترجم ضرور نباشد 
، و موضوع از طريق تيلفون حل گردد ترجمان از 

  پيام معلم کودکستان  در ارتباط بهبودی رشد طفل

معيار های خوب يک مالقات با مقامات رسمی  اين است که شما خودرا 
 راحت احساس کرده و سخنان همديگر را فهميده باشيد 

در دنمارک حفظ اسرار محرمانه برای حمايت شما و ديگران  که درين کشور وارد ميشوند 
شما حمايت ميکند اين قانون از معلومات .ضرور است 

  

شاروالی کدام شخص را برای ترجمانی استخدام ميکند ؟
 .ترجمان که آموزش ديده باشد

شاروالی قبال همرای شرکت يا اتحاديه  ترجمان ها قرار داد 
 .ميکند

ب تان باشد ، اجازه داده نميشود ترجمان که اقار
سخنان تانرا ترجمه کند زيرا در فاميل بعضی سخنان 

در ارتباط مريضی شخص و يا بعضی سری 
امورات ديگر موجود است که خصوصی  است 

 .که صرف خود شخص اگاه است

سال کمتر عمر داشته باشد  18ترجمان که ار 

استخدام نميشود، اما در بعضی حاالت عاجل  
کار اقارب نيز بحيث ترجمان از ميشود که 

  .گرفت

  

  :ترجمه از طريق تيلفون 

فزيکی مترجم ضرور نباشد در صورتيکه حضور 
، و موضوع از طريق تيلفون حل گردد ترجمان از 

  .طريق تيلفون همکاری ميکند

پيام معلم کودکستان  در ارتباط بهبودی رشد طفل: مثال 
  

 

معيار های خوب يک مالقات با مقامات رسمی  اين است که شما خودرا  
راحت احساس کرده و سخنان همديگر را فهميده باشيد 


