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)اﺻﻼﺣﯾﮫ(7 :

.I

ھدف
ﺗﺿﻣﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎزھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾﻣﺎران و ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﺎن ﺑرآورده ﻣﯽ ﺷود ،و ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از آن ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎران Limited English
) Proficientدارای ﻣﮭﺎرت اﻧدک در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ) ،(LEPاﻓراد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ﺟﺎﯾﮕزﯾن و اﻓراد دارای اﺧﺗﻼل ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﺷﻧواﯾﯽ ﻣﺷﻣول
درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ھﺳﺗﻧد .در زﻣﺎن وﺟود ﺷراﯾط ﭘزﺷﮑﯽ و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ زﺑﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯾت داری ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎران
) Limited English Proficientدارای ﻣﮭﺎرت اﻧدک در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ) (LEPو اﻓراد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ
زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ آن ھﺎ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از زﺑﺎن اﺷﺎره اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﻓراد ﻧﺎﺷﻧواﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﻗراری
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ارﺗﺑﺎط از راه دور ) (TDDﻧﯾﺎز دارﻧد ﻧﯾز ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود.

 .IIﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﻣدﯾر ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم

 .IIIﻣﺣدوده
ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان

 .IVﺗﻌﺎرﯾف
.A
.B

.C

.D

ﺑﯾﻣﺎر ) Limited English Proficientدارای ﻣﮭﺎرت اﻧدک در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ) :(LEPﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن ،ﺧواﻧدن،
ﻧوﺷﺗن ﯾﺎ درک زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در آن ﺳطﺣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣل ﻣؤﺛر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺗرﺟم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ :ﻣﺗرﺟم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ :ﻣﺗرﺟﻣﯽ ﺣرﻓﮫ ای اﺳت ﮐﮫ
 .1در زﻣﯾﻧﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﻣوزش دﯾده اﺳت،
 .2از ﻣﻧﺷور اﺧﻼﻗﯽ ﺣرﻓﮫ ای و ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد،
 .3از اﺻطﻼﺣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣطﻠﻊ اﺳت ،و
 .4ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور دﻗﯾﻖ و ﮐﺎﻣل ارﺗﺑﺎطﺎت ﮔﻔﺗﺎری ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ را از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧد .ﻣﺗرﺟﻣﺎن از ﻟﺣﺎظ داﺷﺗن
ﻓﺻﺎﺣت و روان ﺑودن در زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣورد ﺳﻧﺟش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻧﮑﺗﮫ :ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ ﺑرﮔرداﻧدن
ارﺗﺑﺎطﺎت ﮔﻔﺗﺎری ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﺷﺎره دارد.
ﻣﺗرﺟم ﯾﺎر :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان Mission Hospital
 .1ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت زﺑﺎﻧﯽ وی ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛
 .2ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺻﻼﺣﯾت را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اراﺋﮫ دھﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﺻر ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐﻧد؛
 .3ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺻوﻟﯽ ﺗرﺑﯾت ﻣﺗرﺟم را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧده اﺳت؛
 .4اﺛﺑﺎت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗرﺟﻣﮫ اﺻطﻼﺣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺑﺧش ﺧود و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف اﺻﻠﯽ ﺷﻐل ﺧود
را دارد؛
 .5از ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﻣﺗرﺟﻣﺎن و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ) HIPPAﻗﺎﻧون اﻧﺗﻘﺎل و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت( ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻧﻘش اراﺋﮫ دھﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ – اراﺋﮫ دھﻧده ﺑﮫ ﻣﻧظور داﺷﺗن ھﻣﮑﺎری ﻣؤﺛر ﺑﺎ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺎﯾد:
 .1از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود و ذﮐر ھدف از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾﻣﺎر ،ﻣﺗرﺟم را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد و اطﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮫ او ﺑدھد.
 .2ﺑﯾﻣﺎر را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎم و ﻧﻘش ﺧود را ﺑﮕوﯾد و ﻣﺗرﺟم را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد.
 .3ھﻧﮕﺎم ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر (a :ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﺎ ﻟﻔظ اول ﺷﺧص ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺻﺣﺑت ﮐﻧد )ﻣﺛﻼً »ﮐدام ﻗﺳﻣت ﺑدﻧﺗﺎن درد ﻣﯽ
ﮐﻧد؟«( .اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ از ﺳردرﮔﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت را ﮐوﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .4ھﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت از ﺟﻣﻼت ﮐوﺗﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﭘس از رﺳﺎﻧدن ھر ﻣﻧظور ﻣﮑث ﮐﻧد.
 .5ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ او و ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻓزودن ،ﮐﺎﺳﺗن ﯾﺎ اﺻﻼح ﮐردﻧﯽ ،ﺗرﺟﻣﮫ ﺧواھد ﺷد.
 .6ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ،ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان درک ﺑﯾﻣﺎر از روش آﻣوزش ﻣﻌﮑوس اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد) .ﻣﺛﻼً »ﻣﺎ اﻣروز درﺑﺎره داروھﺎی
آﺳم ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم و ﻣﯽ ﺧواھم ﻣطﻣﺋن ﺷوم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را واﺿﺢ ﺗوﺿﯾﺢ داده ام .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕوﯾﯾد داروھﺎﯾﺗﺎن
را ﭼطور ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟«(
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 .Vروﯾﮫ/رھﻧﻣودھﺎ
 .Aﭘس زﻣﯾﻧﮫ
 .1ھدف از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣﺗرﺟم ،اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎر اﺳت ﺗﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﺷود ﮐﮫ او ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و
اداری را ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﺳت.
 Mission Hospital Mission Viejo .2و  Laguna Beachﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران و ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای Limited English
) Proficiencyﻣﮭﺎرت اﻧدک در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ) (LEPھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﺷﻧواﯾﯽ دارﻧد،
ﻓرﺻﺗﯽ ارزﺷﻣﻧد ﻣﯽ دھد ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗرﺟم در روﻧد ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﯾﺎ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و ﺑدون ﭘرداﺧت ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ وﺟﮭﯽ ،ﺑﮫ طور دﻗﯾﻖ و ﻣؤﺛر ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد.
 .3ﺑﯾﻣﺎران در ھﻧﮕﺎم ﭘذﯾرش ﺗوﺳط »ﻣﺷﺎوران ﭘذﯾرش« و اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی »ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم« ﻧﺻب ﺷده در ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ ورودی
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن از ﺣﻖ ﺧود ﺑرای داﺷﺗن ﻣﺗرﺟم آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .4اﺳﺗﻔﺎده از اﻓراد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ) 17ﺳﺎل و ﮐﻣﺗر( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗرﺟم ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﭘس از آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗن از وﺟود ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم،
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑرای ﺗرﺟﻣﮫ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن )ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،اﯾن ﺗﺻﻣﯾم در ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ وی ﺑﺎ
ذﮐر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺗﺻﻣﯾم ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود؛ اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺧش ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ آﻧﺎن ارﺗﺑﺎطﯽ
ﻧدارد .ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﻼﻗﺎت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺧش ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ
و ﻏﯾره ﺑﺎﯾد از ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 .aﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎر در ﺑﺧش »ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری« ﺑﺳﺗری اﺳت ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﻣﺎم رﺿﺎﯾت ھﺎی آﮔﺎھﺎﻧﮫ و/ﯾﺎ
ﺟﻠﺳﺎت رﺳﯾدﮔﯽ از ﻣﺗرﺟم رﺳﻣﯽ )ﻣﺗرﺟم ﺗﻠﻔﻧﯽ و ﺗﺻوﯾری ﺷرﮐت  ،Pacific Interpretersﻣﺗرﺟم ﺗﺻوﯾری،
ﻣﺗرﺟم ﺣﺿوری دارای ﮔواھﯽ ﯾﺎ ﻣﺗرﺟم ﯾﺎر دارای ﮔواھﯽ( اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 .bدر ﺧﺻوص ﺑﺧش »ﺑﺳﺗری ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری« ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﯾﭻ ﯾﮏ از اَﺷﮑﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ) ASLزﺑﺎن
اﺷﺎره آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ( اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﻧﭘذﯾرد ،ﺧدﻣﺎت  ASLﺣﺿوری و رو در رو ﺑرای وی ﻓراھم
ﺧواھد ﺷد.
 .5ﺑﯾﻣﺎران اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ﺑرای ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣﺗرﺟم ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﯾﺎورﻧد.
 .6اﺳﺗﻔﺎده از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ،اﻓراد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ،ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺎ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑرای ﺗرﺟﻣﮫ ﻓُرم ھﺎی رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
 .7ھﻧﮕﺎم اراﺋﮫ ﻓُرم رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺗرﺟم ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .8ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎر اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت ،ﺗﻣﺎم ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﺎن زﺑﺎن
اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 .9ﻣﺗرﺟم ﯾﺎ ﻣﺗرﺟم ﯾﺎر ھﻧﮕﺎم ﺗرﺟﻣﮫ ﻓُرم رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎھد ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود.
 .10ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھر ﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺗرﺟم ﯾﺎر  Mission Hospitalاز ﺳطﺢ ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ درﺧواﺳﺗﯽ رﺿﺎﯾت ﻧدارﻧد ،ﺣﻖ دارﻧد آن
را رد ﮐﻧﻧد.
 .Bدﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم :ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم از طرﯾﻖ ﺷﯾوه ھﺎی زﯾر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود:
 .1ﺷرﮐت  :Pacific Interpretersدر  24ﺳﺎﻋت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز و  7روز ھﻔﺗﮫ ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﻠﻔﻧﯽ در دﺳﺗرس اﺳت.
ﺷرﮐت  Pacific Interpretersﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ زﺑﺎن ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد – در ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧش »ﭘذﯾرش«» ،ﺣﺳﺎﺑداری ﺑﯾﻣﺎر« و اﭘراﺗورھﺎی ) PBXﻣﺑﺎدﻟﮫ اﻧﺷﻌﺎب ﺧﺻوﺻﯽ( ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔن وﯾژه ﻣﺟﮭز ﺑﮫ دو ﮔوﺷﯽ
ﻣوﺟود اﺳت.
 .aﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎم ﺗﻠﻔن ھﺎی ﻣوﺟود در ﻣﺣوطﮫ  Mission Viejoو ﮔرﻓﺗن ﺷﻣﺎره  1-800-264-1552و
اراﺋﮫ ﮐد دﺳﺗرﺳﯽ  829650ﺑﺎ ﺷرﮐت  Pacific Interpretersﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
 .bﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎم ﺗﻠﻔن ھﺎی ﻣوﺟود در 866.425.0217:Mission Hospital Laguna Beach
و اراﺋﮫ ﮐد دﺳﺗرﺳﯽ830608 :
) Video Remote Interpretation .cﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺻوﯾری از راه دور( ) (VRIدر  24ﺳﺎﻋت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز و  7روز
ھﻔﺗﮫ ﻣوﺟود اﺳت و در ﻣوارد ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ »ﻣﺗرﺟم ھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن« ،ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ »ﻣﺗرﺟم زﺑﺎن اﺷﺎره« ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر زﺑﺎن ھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد VRI .ﻧوﻋﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺗﺑﺎط از راه دور ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر راﯾﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺗرﺟم ﺗﺻوﯾری ﺑﮫ ﺷﯾوه زﻧده و از راه دور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﻣؤﺛر ﺑﯾن ﺑﯾﻣﺎر و اراﺋﮫ
دھﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﮔردد .ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺗرﺟم ،راﯾﺎﻧﮫ ھﺎ دارای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﯾر ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد :ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ
ﺗﺻوﯾری و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﭘراﺗور ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺻوﯾری .ھر ﯾﮏ از ﺑﺧش ھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 ،VRIدارای ﯾﮏ راﯾﺎﻧﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾری ھﺳﺗﻧد.
) Video Relay Service .dﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺻوﯾری( ) :(VRSاﯾن ﺧدﻣﺎت ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ) TRSﺧدﻣﺎت
ﺗرﺟﻣﮫ از راه دور( اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ آن اﻓرادی ﮐﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺎن »زﺑﺎن اﺷﺎره آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ« اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
ﮐﻣﮏ ) CAدﺳﺗﯾﺎر ارﺗﺑﺎطﯽ( و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﮭﯾزات ھﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾری ،ﺑﮫ زﺑﺎن اﺷﺎره آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد.
دﺳﺗﯾﺎر ارﺗﺑﺎطﯽ ﺻﺣﺑت ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ زﺑﺎن اﺷﺎره را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻼﻣﯽ ﺑرای ﻓرد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎس ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﭘﺎﺳﺦ ﻓرد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎس را ﺑﮫ زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑرای ﻓرد ﮔﯾرﻧده ﺗﻣﺎس اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد) FCC .ﮐﻣﯾﺳﯾون ارﺗﺑﺎطﺎت
ﻓدرال( اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت  VRSرا اﻟزاﻣﯽ ﻧﮑرده اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﻌدادی از اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت  TRSاﯾن ﻧوع ﺧدﻣت را ﻧﯾز
اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ﺧدﻣﺎت  VRSاﯾن اﻣﮑﺎن را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣزﻣﺎن و ﺑﮫ ﺷﯾوه ای
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ﺳرﯾﻊ ﺗر و طﺑﯾﻌﯽ ﺗر از ﺧدﻣﺎت  TRSﻣﺗﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷوﻧد .آن دﺳﺗﮫ از اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت  TRSﮐﮫ ﺧدﻣﺎت VRS
را ﻧﯾز اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد از ﺗﺎرﯾﺦ  1ژاﻧوﯾﮫ  2006ﻣﻠزم ھﺳﺗﻧد اﯾن ﻧوع از ﺧدﻣﺎت را در  24ﺳﺎﻋت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز و ھﻔت
روز ھﻔﺗﮫ اراﺋﮫ دھﻧد ،و ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎس ھﺎی ورودی را در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑران  VRSﻣﺟﺑور
ﻧﺑﺎﺷﻧد ﻣدت زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت  ،VRSﺑﮫ
 www.fcc.gov/guides/video-relay-servicesﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 .eﻓﻘط ﺑرای ﻣﺣوطﮫ  :Mission Hospital Mission Viejoﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از روز دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت 7:00
ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  3:30ﺑﻌد از ظﮭر از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ داﺧﻠﯽ  2600ﺑﮫ ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺑرﮔزﯾده درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣوزش دﯾده اﻧد
و ﻣﮭﺎرت زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ آن ھﺎ ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
 .fﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓراد دارای اﺧﺗﻼل ﺷﻧواﯾﯽ:
 .1دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ) TRSﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ از راه دور( از طرﯾﻖ ﮔرﻓﺗن ﺷﻣﺎره  0در  Mission Hospitalﻣﻣﮑن
اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ) TDDاﺑزار ارﺗﺑﺎط از راه دور ﺑرای ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن( از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
 800.735.2922ﺑرای اﻓراد دارای اﺧﺗﻼل ﺷﻧواﯾﯽ در دﺳﺗرس اﺳت ،ﺧدﻣﺎت ﺑﺎزﮔوﯾﯽ ) TTYﺗﻠﮫ ﺗﺎﯾپ(:
800.735.2929
 .2ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم زﺑﺎن اﺷﺎره .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر زﻣﺎﻧﯽ )ﺑﮫ ﺻورت  24ﺳﺎﻋﺗﮫ 7 ،روز ھﻔﺗﮫ( از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم
ھﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾری اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی  Ipadﻣوﺟود در ھر ﺑﺧش ﺑﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت دﺳﺗرﺳﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
 .3ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﺎ اﺧﺗﻼل ﺷﻧواﯾﯽ دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﺑزارھﺎی ﮐﻣﮑﯽ دﯾداری ﻣوﺟود
در »ﺑﺳﺗﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗرﺟم« واﻗﻊ در ھر ﯾﮏ از ﺑﺧش ھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن اﺑزار ﺑﮫ اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﺑﯾﻣﺎر ،اراﺋﮫ دھﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و/ﯾﺎ ﻣﺗرﺟم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن اﺑزار ﮐﻣﮑﯽ ﺷﺎﻣل
ﺗﺻﺎوﯾری از اﻋﺿﺎی ﺑدن )ﮐﮫ اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﮐﻧﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد در ﮐﺟﺎ ﻣﺷﮑل دارﻧد( و
ﺗﺻﺎوﯾری از ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ اوﻟﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎر )ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺗﺧت ،دادن ﺑﺎﻟﺷت ﯾﺎ داروی ﺗزرﯾﻘﯽ ،ﺗﻠﻔن ،ﻟﮕن ،ﯾﺎ
ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺧوردن ﻏذا ﺑرای آن روز ،ﺗﻧﻔس از راه دھﺎن( اﺳت.
 .4ﺧدﻣﺎت ) ASLزﺑﺎن اﺷﺎره آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ( ﺣﺿوری:
 .iروش ﺗﻣﺎس اﺻﻠﯽ و ﺑرﮔزﯾده:
 (888)225-6056 :Fluent Language Solutions .Iﯾﺎ (704)926-5024
)ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷرﻗﯽ(

 .Cﻓراﯾﻧد ﭘذﯾرش
 .1ﺑﺧش »دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎر« ،زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎر/ﺧﺎﻧواده او را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺛﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧد .زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ در ﺻورﺗﯽ ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر/ﺧﺎﻧواده او درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم دھﻧد .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن
اطﻼﻋﺎت اﻧﺟﺎم ﺷود.
 .2ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎر ذﮐر ﮐﻧد ﮐﮫ زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ او ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت ،ﯾﮏ »دﺳﺗﺑﻧد ﻣﺗرﺟم« آﺑﯽ ﺑﮫ وی اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﻣﭻ دﺳت ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ھر ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕر روی ﺑدن وی
ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 .Aاﯾن دﺳﺗﺑﻧد ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ »ﻣﺗرﺟم ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺷرﮐت  «Pacific Interpretersو ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧوﺷﺗن
زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط اﺳت.
 .3ﭘرﺳﺗﺎر زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎر را در ﺑرﮔﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘذﯾرش ﻣوﺟود در ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺛﺑت ﺧواھد ﮐرد.
 .Dﻣدارک
 .1ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗرﺟﻣﮫ از ﻣﺗرﺟم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ،اﯾن ﻣورد در ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ ﻓرد ﻟﺣﺎظ ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺗرﺟم ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
را روی ﺗﻣﺎم ﻓُرم ھﺎﯾﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﻓُرم ھﺎی اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ( ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎر ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده اﺳت ،ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .2ھر زﻣﺎن ﮐﮫ از ﻣﺗرﺟم ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺻوﯾری اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻣﺗرﺟم را ﺟوﯾﺎ ﺷوﻧد و آن را در ﭘروﻧده
ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن آن ﺛﺑت ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل ﺛﺑت ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﮫ روی ﺗﻣﺎم ﻓُرم ھﺎی ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ،ﯾﻌﻧﯽ اﺟﺎزه
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ) COAﺷروط ﭘذﯾرش( اﺳت.
 .3رﺿﺎﯾت ھﺎی آﮔﺎھﺎﻧﮫ :ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗرﺟم »ﺣﺿوری« ،ﻣﺗرﺟم ﻣﺣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻓُرم رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﺧواھد ﮐرد
و ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن را ﺛﺑت ﺧواھد ﻧﻣود .ﺑرای ﻣﺗرﺟﻣﺎن »ﺗﻠﻔﻧﯽ و ﺗﺻوﯾری« ،ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻣﺗرﺟم و ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻣرﺑوطﮫ ﺛﺑت
ﻣﯽ ﺷود.
 .4ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اراﺋﮫ دھﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده
ﺑﮫ آن زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ در ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﯾداد ﺷﯾﻔت ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﺛﺑت
ﺧواھد ﺷد.
 .5ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در طول ﻓراﯾﻧد ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر  LEPﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯾﻣﺎر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ﺑرﭼﺳب ﺧورده
اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ »ﺑﺧش دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎر« اطﻼع داده ﺷود ﺗﺎ ﭘروﻧده ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮔردد ،زﺑﺎن ﺻﺣﯾﺢ وارد ﺷود و
»دﺳﺗﺑﻧد ﻣﺗرﺟم« ﺻﺎدر ﮔردد.
 .Eﺳﺎﯾر
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 .Iاطﻼﻋﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎران را از وﺟود ﻣﺗرﺟم ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺧص و
واﺿﺢ ﻧﺻب ﺧواھﻧد ﺷد و ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺧواھﻧد ﺑود:
 .aآدرس ﻣﺣل و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن »ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺻدور ﻣﺟوز و ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ«
• 681 S. Parker St. Suite 200, Orange, CA 92868
• ﺗﻠﻔن 1-800-228-5234
• ﻓﺎﮐس 714-567-2815
• ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑﺎ :ھﺎﻧﮓ ﻧﮕوﯾِن
• ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﺧﺻوص ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾﺎت800.228.5234 :
 .Fراھﻧﻣﺎﯾﯽ و آﻣوزش
 .1ﮐﺎرﻣﻧدان/ﭘزﺷﮑﺎن ﺟدﯾد از طرﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ »آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن/آﺷﻧﺎﺳﺎزی ﭘزﺷﮑﺎن ﺟدﯾد« ،ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ زﺑﺎﻧﯽ در
دﺳﺗرس آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﺷد.
 .2در ﺻورت ﺿرورت ،ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ طور ﻣداوم آﻣوزش ﺧواھﻧد دﯾد.
 .3ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻧدان/ﭘزﺷﮑﺎن ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ارﺟﺎع ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺗرﺟم ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺟود در  Mission Hospitalاﺳت.
» .4ﮐﺗﺎب راھﻧﻣﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗرﺟم« در ﺗﻣﺎم اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﭘرﺳﺗﺎری ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر ﻣوﺟود اﺳت.
 .5ﮐﻼس ھﺎی »ﻣﺗرﺟم ﭘزﺷﮑﯽ« ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان دارای ﻣﮭﺎرت در زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺻﻼﺣﯾت
ﻻزم را ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻣﺗرﺟم ﯾﺎر ﭘزﺷﮑﯽ« ﮐﺳب ﮐﻧﻧد.
 .6آن دﺳﺗﮫ از ﮐﺎرﻣﻧدان  Mission Hospitalﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور در ﮐﻼس ھﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد در وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷﻧد و
ﻣدﯾرﺷﺎن آﻧﺎن را از ﻗﺑل ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی زﯾر را ﺑرآورده ﮐﻧﻧد :ﺑﺎﯾد زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را روان ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﻣﻧد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ھر دوره ﭘرداﺧﺗﯽ ،ﺣداﻗل
 40ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷد ) FTE 0.5ﯾﺎ ﻧﯾﻣﯽ از زﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻧد ﺗﻣﺎم وﻗت( .ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﯾد آزﻣون ) ISTآزﻣون ﻣﮭﺎرت
ﻣﺗرﺟم( را ﮐﮫ ﺗوﺳط داﻧﺷﮕﺎه  Language Lineﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮕذراﻧﻧد.
• ﺻﻔﺣﮫ وب Languageline.com
• ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن 1-800-752-6096
 .Gارزﯾﺎﺑﯽ ﻣداوم
» .1ﻣدﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم« ھر ﺳﺎﻟﮫ وﺿﻌﯾت ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزه ﺧدﻣﺎﺗﯽ  Mission Hospitalرا ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت.
 .2ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳت :ﺳﯾﺎﺳت »ﺧدﻣﺎت ﻣﺗرﺟم« ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑررﺳﯽ ﺷود.
 .3اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﺳﺎﻻﻧﮫ از طرﯾﻖ »ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷﺗﯽ  «Providence St. Josephﺑﮫ »اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ« اراﺋﮫ ﺷود.
 .aﻧﺷﺎﻧﯽDepartment of Health Services, Office of Civil Rights, PO Box 997413, MS :
0009, Sacramento, CA 95899-7413

 .VIﻣراﺟﻊ
ﺑﺎب ﺷﺷم ﻻﯾﺣﮫ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﻣﺻوب ﺳﺎل 1964؛ دﻓﺗر ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ وزارت ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده )(HHS؛ ﻗﺎﻧون ﺳﻼﻣت و
اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻣﺎره ) 1259ﻗﺎﻧون (Kopp

 .VIIﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ھﯾﺋت ﺑررﺳﯽ
ھﯾﺋت ﺑررﺳﯽ ﮐﯾﻔﯾت ﻋﻣﻠﮑرد )(QOC

ﻣراﺟﻊ
ﻧوع ارﺟﺎع

ﻧﮑﺎت

ﻋﻧوان

ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣدرک ﺑﮫ آن ھﺎ ارﺟﺎع ﮐرده اﺳت
ﻣدارک ارﺟﺎع ﺷده
اﯾﺟﺎد ﺷده
اﺻﻼح ﺷده

www.fcc.gov/guides/video-relayservices
02/02/2018

ﺻﺎﺣب ﻣدرک

رودرﯾﮕز ،ھوراﺷﯾو
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ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏذی اﯾن ﻣدرک ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ روز ﻧﺑﺎﺷﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺷود .ﻧﺳﺧﮫ ﺑﮫ روز در ﺳﺎﯾت  Lucidocﺑﮫ
ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر ﻣوﺟود اﺳت
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