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 گفتاری و نوشتاریمترجمین 
کم شنوا ھستید یا ضعف گفتاری دارید ممکن است بتوانید مترجمی  یا اگر در مکالمھ یا درک زبان انگلیسی مشکل دارید، یا ناشنوا

 بھ شما کمک کند. (NCAT)بگیرید کھ در دیوان داوری مدنی و اداری نیو سات ویلز 

 درخواست مترجم

 . این یک خدمت رایگان است.بیاورد تواند برای شما مترجم می NCATاگر طرف دعوی ھستید و بھ مترجم نیاز دارید، 

 (زبان اشاره استرالیایی) وجود دارد. Auslanبرای طرفینی کھ ضعف شنوایی یا گفتاری دارند امکان تامین مترجمین 

 باید این اطالعات را بھ ما بدھید: کنید  درخواست مترجم باید ھر چھ زود تر داده شود. وقتی مترجم درخواست می

 نام زبان •
 گویش (در صورت لزوم) •
 است) جنسیت مترجم (اگر مھم •

اگر یکی از شاھدھای شما یا نماینده تان (مثًال مدیر ملک) بھ مترجم نیاز دارد، الزم خواھد بود کھ خودتان ترتیب حضور یک مترجم 

 تماس بگیرید. NCAT Registryواجد شرایط مناسب را بدھید. برای اطالعات بیشتر لطفاً با 

 نقش مترجم
 کنند. نقش مترجم ایجاد پل ارتباط بین دو نفر یا بیشتر از طرفین است کھ بھ یک زبان صحبت نمی

 مترجم باید:

برد ترجمھ  کار میھایی را کھ ھر شخصی بھ  تواند واژه تواند بھ شما یا طرف دیگر کمک کند، او فقط می بیطرف باشد. مترجم نمی •
 کند

 ھر چھ را کھ گفتھ و ترجمھ شده است محرمانھ نگھ دارد •

 تواند: مترجم نمی

  کند چیزی را اضافھ یا حذف کند، بلکھ فقط آنچھ را کھ گفتھ شده ترجمھ می بھ مطلب •
 بھ شما راھنمایی کند یا نظر خودش را بگوید یا ھیچ کمک دیگری را عرضھ کند •
 جلسھ را اداره کند •
 آشتی یا دادرسی با شما صحبت کند خارج از جلسھدر  •

  

https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
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 خدمات ترجمھ نوشتاری

ای  یا یک سرویس ترجمھ حرفھ Multicultural NSWگر الزم دارید کھ مدارکی برای جلسھ دادرسی بھ انگلیسی ترجمھ شود، با ا
 تماس بگیرید.دیگر 

 تلفنی سرویس مترجم

 NCATتلفن بزنید و از آنھا خواھش کنید کھ بھ  50 14 13شماره  (TIS National)بھ سرویس ترجمھ نوشتاری و گفتاری 

 تلفن کنند. 228 006 1300شماره 
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