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 Mission Hospital رویھ و سیاست 

 

  مترجم و ارتباطی خدمات
 بیماران برای

Administration_Nursing ADM RI.14 سازی آماده حال در 
 )7: اصالحیھ(

I. ھدف 
 Limited English بیماران کھ آن از اطمینان حصول و شود، می برآورده آنان ھای خانواده و بیماران ارتباطی نیازھای تمام اینکھ تضمین

Proficient) انگلیسی زبان در اندک مھارت دارای) (LEP(، مشمول شنوایی و بینایی اختالل دارای افراد و جایگزین گیرنده تصمیم افراد 
 بیماران اختیار در رایگان طور بھ داری صالحیت زبانی منابع درمانی، ھای گزینھ و پزشکی شرایط وجود زمان در. ھستند خدمات دریافت

Limited English Proficient) انگلیسی زبان در اندک مھارت دارای) (LEP (با متناسب کھ گیرد می قرار جایگزین گیرنده تصمیم افراد و 
 برقراری برای کھ ناشنوایی افراد بھ و کنند می استفاده اشاره زبان از کھ ھایی خانواده و بیماران بھ این، بر  عالوه.است ھا آن انتخابی زبان

 .شود می ارائھ خدمات نیز دارند نیاز) TDD (دور راه از ارتباط دستگاه بھ ارتباط

II. مسئولیت 
 مترجم خدمات مدیر،

III. محدوده 
 کارمندان تمام

IV. تعاریف 
A. بیمار Limited English Proficient) انگلیسی زبان در اندک مھارت دارای) (LEP:(خواندن، کردن، صحبت بھ قادر کھ  بیماری 

 .باشد داشتھ مؤثر تعامل اجتماعی و بھداشتی خدمات دھنده ارائھ ھای سازمان با بتواند کھ نیست سطحی آن در انگلیسی زبان درک یا نوشتن
B. کھ است ای حرفھ مترجمی: بھداشتی ھای مراقبت  مترجم:بھداشتی ھای مراقبت مترجم 

 است، دیده آموزش بھداشتی ھای مراقبت بھ مربوط مسائل ترجمھ زمینھ در .1
 کند، می پیروی بھداشتی ھای مراقبت مترجمان ھای پروتکل و ای حرفھ اخالقی منشور از .2
 و است، مطلع پزشکی اصطالحات از .3
 داشتن لحاظ از مترجمان. کند ترجمھ دیگر زبان بھ زبانی از را کالمی یا گفتاری ارتباطات کامل و دقیق طور بھ تواند می .4

 برگرداندن بھ ترجمھ: نکتھ. اند گرفتھ قرار سنجش مورد کنند، می ترجمھ آن بھ کھ ھایی زبان در بودن روان و فصاحت
 .دارد اشاره دیگر زبانی بھ زبانی از کالمی یا گفتاری ارتباطات

C. کارمندان از  یکی:یار مترجم Mission Hospital 
 است؛ گرفتھ قرار ارزیابی مورد وی زبانی مھارت کھ .1
 کند؛ می برآورده مختصر ھای ترجمھ انجام زمینھ در بھداشتی ھای مراقبت دھنده ارائھ بھ کمک برای را صالحیت معیارھای .2
 است؛ رسانده پایان بھ موفقیت با را مترجم تربیت اصولی ھای مھارت .3
 خود شغل اصلی وظایف انجام توانایی و خود بخش در استفاده مورد تخصصی اصطالحات ترجمھ توانایی کھ است کرده اثبات .4

 دارد؛ را
 .کند می پیروی) سالمت بیمھ الکترونیک پاسخگویی و انتقال قانون (HIPPA استانداردھای و مترجمان ھای پروتکل از .5

D. باید شفاھی مترجم با مؤثر ھمکاری داشتن منظور بھ دھنده  ارائھ –بھداشتی ھای مراقبت دھنده ارائھ نقش: 
 .بدھد او بھ را الزم اطالعات و کند راھنمایی را مترجم بیمار، مالقات از ھدف ذکر و خود معرفی طریق از .1
 .کند معرفی را مترجم و بگوید را خود نقش و نام و کند راھنمایی را بیمار .2
 می درد بدنتان قسمت کدام «مثالً  (کند صحبت بیمار با شخص اول لفظ با و مستقیم طور بھ) a: بیمار با ارتباط برقراری ھنگام .3

 .کند می کوتاه را مالقات زمان مدت و شود می سردرگمی از مانع کار این). »کند؟
 .کند مکث منظور ھر رساندن از پس و کند استفاده کوتاه جمالت از صحبت ھنگام .4
 .شد خواھد ترجمھ کردنی، اصالح یا کاستن افزودن، گونھ ھیچ بدون گویند می بیمار و او کھ چیزی ھر .5
 داروھای درباره امروز ما «مثالً . (کند استفاده معکوس آموزش روش از بیمار درک میزان بررسی برای مالقات، پایان از پس .6

 داروھایتان بگویید من بھ توانید می. ام داده توضیح واضح را چیز ھمھ کھ شوم مطمئن خواھم می و کردیم صحبت خیلی شما آسم
 )»کنید؟ می مصرف چطور را
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V. رھنمودھا/رویھ 
A. زمینھ پس 

 و بالینی اطالعات تمام او کھ شود تضمین تا است بیمار انتخابی زبان بھ فھم قابل ھای مراقبت ارائھ مترجم، کارگیری بھ از ھدف .1
 .است شده متوجھ را اداری

2. Mission Hospital Mission Viejo و Laguna Beach دارای کھ کنندگانی مالقات و بیماران بھ Limited English 
Proficiency) انگلیسی زبان در اندک مھارت) (LEP (،دارند، شنوایی مشکل یا کنند نمی صحبت انگلیسی زبان بھ ھستند 

 داشتھ شرکت خود خانواده عضو یا خود از مراقبت روند در مترجم از استفاده با بتوانند نیز آنان تا دھد می ارزشمند فرصتی
 .کنند برقرار ارتباط مؤثر و دقیق طور بھ وجھی، گونھ ھیچ پرداخت بدون و باشند

 ورودی اصلی نقاط در شده نصب »مترجم خدمات «ھای اطالعیھ و »پذیرش مشاوران «توسط پذیرش ھنگام در بیماران .3
 .شوند می آگاه مترجم داشتن برای خود حق از بیمارستان

 مترجم، خدمات وجود از یافتن آگاھی از پس بیمار چنانچھ. نیست ممکن مترجم عنوان بھ) کمتر و سال 17 (نابالغ افراد از استفاده .4
 با وی پزشکی پرونده در تصمیم این کند، استفاده) سال 18 باالی (دوستان یا خانواده اعضای از ترجمھ برای کھ بگیرد تصمیم

 ارتباطی آنان بھ و شود نمی رفتاری سالمت بخش بیماران شامل موضوع این شود؛ می ثبت تصمیم آن بھ مربوط توضیحات ذکر
 بالینی پزشکی، ھای ارزیابی انجام منظور بھ و شود می انجام رفتاری سالمت بخش بیماران با کھ ھایی مالقات تمام  برای.ندارد

 .شود استفاده صالحیت با مترجمان از باید غیره و
a. یا/و آگاھانھ ھای رضایت تمام ترجمھ برای ھمیشھ باید است، بستری »رفتاری سالمت «بخش در بیمار چنانچھ 

 تصویری، مترجم ،Pacific Interpreters شرکت تصویری و تلفنی مترجم (رسمی مترجم از رسیدگی جلسات
 .شود استفاده) گواھی دارای یار مترجم یا گواھی دارای حضوری مترجم

b. خدمات الکترونیکی اَشکال از یک ھیچ بیمار چنانچھ ،»رفتاری سالمت بستری «بخش خصوص در ASL) زبان 
 فراھم وی برای رو در رو و حضوری ASL خدمات نپذیرد، را بیمارستان توسط شده ارائھ) آمریکایی اشاره
 .شد خواھد

 .بیاورند ھمراه بھ را خود مترجم پزشکی، ھای مالقات قرار برای ندارند اجازه بیماران .5
 نامھ رضایت ھای فُرم ترجمھ برای ثالث شخص یا مستقل پیمانکار ھرگونھ نابالغ، افراد دوستان، خانواده، اعضای از استفاده .6

 .نیست مجاز
 .باشد داشتھ حضور باید نیز مترجم فارسی، یا اسپانیایی زبان بھ نامھ رضایت فُرم ارائھ ھنگام .7
 زبان ھمان بھ باید نیز آگاھانھ رضایت بھ مربوط مدارک تمام است، فارسی یا اسپانیایی بیمار انتخابی زبان کھ ھنگامی .8

 .باشند انتخابی
 .شود نمی محسوب شاھد عنوان بھ آگاھانھ، رضایت فُرم ترجمھ ھنگام یار مترجم یا مترجم .9

 آن دارند حق ندارند، رضایت درخواستی بالینی ترجمھ سطح از Mission Hospital یار مترجم کارمندان از یک ھر چنانچھ .10
 .کنند رد را

B. شود می ارائھ زیر ھای شیوه طریق از مترجم  خدمات:مترجم خدمات بھ دسترسی: 
. است دسترس در تلفنی ترجمھ خدمات ارائھ برای ھفتھ روز 7 و روز شبانھ ساعت 24 در: Pacific Interpreters شرکت .1

 از بیمار از مراقبت ھای بخش تمام در – دھد می ارائھ ھا زبان تمامی بھ را ترجمھ خدمات Pacific Interpreters شرکت
 گوشی دو بھ مجھز ویژه تلفن یک ،)خصوصی انشعاب مبادلھ (PBX اپراتورھای و »بیمار حسابداری «،»پذیرش «بخش جملھ

 .است موجود
a. محوطھ در موجود ھای تلفن تمام طریق از توانید می Mission Viejo و 1552-264-800-1 شماره گرفتن و 

 .بگیرید تماس Pacific Interpreters شرکت با 829650 دسترسی کد ارائھ
b. در موجود ھای تلفن تمام طریق از تماس برقراری Mission Hospital Laguna Beach: 866.425.0217 

 830608 :دسترسی کد ارائھ و
c. Video Remote Interpretation) دور راه از تصویری ترجمھ) (VRI (روز 7 و روز شبانھ ساعت 24 در 

 یا »اشاره زبان مترجم «بھ دستیابی برای ،»بیمارستان ھای مترجم «بھ دسترسی عدم موارد در و است موجود ھفتھ
 برای کھ است رایانھ بر مبتنی دور راه از ارتباط برنامھ نوعی VRI. گیرد می قرار استفاده مورد ھا زبان سایر

 ارائھ و بیمار بین مؤثر ارتباط برقراری تا شود می استفاده دور راه از و زنده شیوه بھ تصویری مترجم بھ دسترسی
 تلفنی تماس: ھستند نیز زیر ھای برنامھ دارای ھا رایانھ مترجم، بر  عالوه.گردد تضمین بھداشتی ھای مراقبت دھنده

 برنامھ از استفاده منظور بھ بالینی مراقبت ھای بخش از یک ھر. تصویری ترجمھ اپراتور بھ دسترسی و تصویری
VRI، ھستند تصویری ھمایش برنامھ بھ مجھز اختصاصی رایانھ یک دارای. 

d. Video Relay Service) تصویری ترجمھ خدمات) (VRS :(اینترنتی اشکال از یکی خدمات این TRS) خدمات 
 با توانند می است »آمریکایی اشاره زبان «شان اصلی زبان کھ افرادی آن واسطھ بھ کھ است) دور راه از ترجمھ
. کنند برقرار ارتباط آمریکایی اشاره زبان بھ تصویری، ھمایش تجھیزات از استفاده با و) ارتباطی دستیار (CA کمک

 کند می بیان تماس کننده دریافت فرد برای کالمی صورت بھ را اشاره زبان بھ شده ارائھ ھای صحبت ارتباطی دستیار
 ارتباطات کمیسیون (FCC. دھد می ارائھ تماس گیرنده فرد برای اشاره زبان بھ را تماس کننده دریافت فرد پاسخ و

 نیز را خدمت نوع این TRS خدمات دھندگان ارائھ از تعدادی اما است، نکرده الزامی را VRS خدمات ارائھ) فدرال
ً  صورت بھ ھا مکالمھ کھ کند می فراھم را امکان این VRS  خدمات.دھند می ارائھ  ای شیوه بھ و ھمزمان تقریبا
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 VRS خدمات کھ TRS خدمات دھندگان ارائھ از دستھ آن. شوند ارائھ متنی TRS خدمات از تر طبیعی و تر سریع
 ھفت و روز شبانھ ساعت 24 در را خدمات از نوع این ھستند ملزم 2006 ژانویھ 1 تاریخ از دھند می ارائھ نیز را

 مجبور VRSروز ھفتھ ارائھ دھند، و باید تماس ھای ورودی را در دوره زمانی مشخصی پاسخ دھند تا کاربران 
، بھ VRSنباشند مدت زمان زیادی را منتظر بمانند. برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات 

www.fcc.gov/guides/video-relay-services.مراجعھ کنید  
e. محوطھ برای فقط Mission Hospital Mission Viejo :7:00 ساعت از جمعھ تا دوشنبھ روز از توانید می 

 اند دیده آموزش کھ سازمانی درون برگزیده مترجمان بھ 2600 داخلی با تماس طریق از ظھر از بعد 3:30 تا صبح
 .باشید داشتھ دسترسی است، گرفتھ قرار ارزیابی مورد ھا آن اسپانیایی زبان مھارت و

f. شنوایی اختالل دارای افراد بھ مربوط منابع: 
 ممکن Mission Hospital در 0 شماره گرفتن طریق از) دور راه از ترجمھ خدمات (TRS بھ دسترسی .1

شماره  با تماس طریق از) ناشنوایان برای دور راه از ارتباط ابزار (TDD تلفن شماره ھمچنین. است
 ):تایپ تلھ (TTY بازگویی خدمات است، دسترس در شنوایی اختالل دارای افراد  برای800.735.2922
800.735.2929 

 سیستم طریق از) ھفتھ روز 7 ساعتھ، 24 صورت بھ (زمانی ھر در توانید می. اشاره زبان مترجم خدمات .2
 دسترسی خدمات این بھ بخش ھر در موجود Ipad ھای دستگاه از استفاده با و اینترنتی تصویری ھمایش
 .باشید داشتھ

 موجود دیداری کمکی ابزارھای از توانند می دارند، شنوایی اختالل یا نیستند خواندن بھ قادر کھ بیمارانی .3
 اعضای بھ ابزار این. کنند استفاده بیمار از مراقبت ھای بخش از یک ھر در واقع »مترجم منابع بستھ «در

 شامل کمکی ابزار  این.کند می کمک مترجم یا/و بھداشتی ھای مراقبت دھنده ارائھ بیمار، خانواده
 و) دارند مشکل کجا در بگویند و کنند اشاره ھا آن بھ توانند می افراد کھ (بدن اعضای از تصاویری
 یا لگن، تلفن، تزریقی، داروی یا بالشت دادن تخت، بردن باال (بیمار اولیھ مراقبتی نیازھای از تصاویری
 .است) دھان راه از تنفس روز، آن برای غذا خوردن ممنوعیت

 :حضوری) آمریکایی اشاره زبان (ASL خدمات .4
i. برگزیده و اصلی تماس روش: 

I. Fluent Language Solutions :(888)225-6056 5024-926(704) یا 
 )شرقی زمانی منطقھ(

C. پذیرش فرایند 
 می ثبت بھداشتی ھای مراقبت بھ مربوط ھای تصمیم گرفتن منظور بھ را او خانواده/بیمار انتخابی زبان ،»بیمار دسترسی «بخش .1

 این بھ دسترسی برای باید تالشی ھرگونھ. دھند مترجم درخواست او خانواده/بیمار کھ شود می ثبت صورتی در انتخابی زبان. کند
 .شود انجام اطالعات

 زبان از غیر بھ زبانی بھداشتی ھای مراقبت بھ مربوط تصمیمات گرفتن برای او انتخابی زبان کھ کند ذکر بیمار چنانچھ .2
 وی بدن روی دیگر مناسب جای ھر یا بیمار دست مچ بھ و یابد می اختصاص وی بھ آبی »مترجم دستبند «یک است، انگلیسی

 .شود می بستھ
A. شرکت تلفنی مترجم «با تماس اطالعات حاوی دستبند این Pacific Interpreters «نوشتن برای خالی فضایی و 

 .است ارتباط برقراری منظور بھ بیمار انتخابی زبان
 .کرد خواھد ثبت الکترونیکی پزشکی پرونده در موجود پذیرش ارزیابی برگھ در را بیمار انتخابی زبان پرستار .3

D. مدارک 
 زمان و تاریخ نام، مترجم. گردد می لحاظ فرد پزشکی پرونده در مورد این شود، می استفاده مترجم از ترجمھ برای کھ ھنگامی .1

 .کند می ثبت است، کرده ترجمھ بیمار برای کھ) نامھ اجازه ھای فُرم یعنی (ھایی فُرم تمام روی را
 پرونده در را آن و شوند جویا را مترجم شناسھ شماره باید کارکنان گردد، استفاده تصویری یا تلفنی مترجم از کھ زمان ھر .2

 اجازه یعنی شده، ترجمھ ھای فُرم تمام روی شناسھ شماره ثبت شامل امر این. کنند ثبت آن زمان و تاریخ ھمراه بھ بیمار پزشکی
 .است) پذیرش شروط (COA و ھا نامھ

 کرد خواھد امضا را نامھ رضایت فُرم در شده تعیین محل مترجم ،»حضوری «مترجم از استفاده ھنگام: آگاھانھ ھای رضایت .3
 ثبت مربوطھ زمان و تاریخ و مترجم شناسھ شماره ،»تصویری و تلفنی «مترجمان برای. نمود خواھد ثبت را زمان و تاریخ و

 .شود می
 شده بیان بھداشتی ھای مراقبت بھ مربوط ھای مکالمھ باشد، مشابھ بیمار و بھداشتی ھای مراقبت دھنده ارائھ انتخابی زبان چنانچھ .4

 ثبت پزشک توسط شده نوشتھ پیشرفت بھ مربوط ھای یادداشت یا شیفت رویداد بھ مربوط پزشکی پرونده در انتخابی زبان آن بھ
 .شد خواھد

 خورده برچسب زبان انگلیسی بیمار عنوان بھ اشتباه بھ LEP بیمار کھ شود مشخص بیمار از مراقبت فرایند طول در چنانچھ .5
 و شود وارد صحیح زبان گردد، روزرسانی بھ بیمار پرونده تا شود داده اطالع »بیمار دسترسی بخش «بھ بالفاصلھ باید است،

 .گردد صادر »مترجم دستبند«
E. سایر 
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I. و مشخص ھای مکان در فارسی و اسپانیایی انگلیسی، ھای زبان بھ کند، می مطلع مترجم وجود از را بیماران کھ ھایی اطالعیھ 
 :بود خواھند زیر موارد شامل و شد خواھند نصب واضح

a. گواھینامھ و مجوز صدور بھداشتی، خدمات بخش «تلفن شماره و محل آدرس« 
• 681 S. Parker St. Suite 200, Orange, CA 92868 
 5234-228-800-1 تلفن •
 2815-567-714 فاکس •
 نگویِن  ھانگ:با تماس  برقراری•
 800.228.5234 :شکایات ثبت مخصوص تلفن  شماره•

F. آموزش و راھنمایی 
 در زبانی منابع و خدمات با ،»جدید پزشکان آشناسازی/بیمارستان با کلی آشنایی «برنامھ طریق از جدید پزشکان/کارمندان .1

 .شد خواھند آشنا دسترس
 .دید خواھند آموزش مداوم طور بھ کارمندان ضرورت، صورت در .2
 نحوه بھ مربوط اطالعات شامل کھ شد خواھد ارائھ مترجم خدمات بھ سریع ارجاع کارت یک پزشکان،/کارمندان از یک ھر بھ .3

 .است Mission Hospital در موجود مختلف مترجم خدماتی منابع با تماس
 .است موجود بیمار از مراقبت پرستاری ھای ایستگاه تمام در »مترجم منابع راھنمای کتاب« .4
 صالحیت فارسی، و اسپانیایی زبان در مھارت دارای کارمندان تا شود می برگزار سال در بار یک »پزشکی مترجم «ھای کالس .5

 .کنند کسب »پزشکی یار مترجم «عنوان بھ کار را الزم
 و باشند مناسب وضعیت در باید ھستند، مند عالقھ ھا کالس در حضور بھ کھ Mission Hospital کارمندان از دستھ آن .6

 و فارسی یا انگلیسی و اسپانیایی زبان باید: کنند برآورده را زیر معیارھای باید افراد این. باشد کرده تأیید قبل از را آنان مدیرشان
 حداقل پرداختی، دوره ھر در و باشند داشتھ را کارمند عنوان بھ کار سابقھ سال یک حداقل باید. کنند صحبت روان را انگلیسی

 مھارت آزمون (IST آزمون باید کارمندان). وقت تمام کارمند کاری زمان از نیمی یا FTE 0.5 (باشد کرده کار ساعت 40
 .بگذرانند موفقیت با شود، می برگزار Language Line دانشگاه توسط کھ را) مترجم

 Languageline.com وب صفحھ •
 6096-752-800-1تلفن  شماره •

G. مداوم ارزیابی 
 ارزیابی را Mission Hospital خدماتی حوزه بھ مربوط زبانی و شناسی جمعیت وضعیت سالھ ھر »مترجم خدمات مدیر« .1

 .است نیاز مورد دیگری زبانی منابع چھ احتماالً  کھ نماید مشخص تا کند می
 .شود بررسی متخصص تأییدیھ ھیئت توسط ساالنھ طور بھ باید »مترجم خدمات «سیاست: سیاست بررسی .2
 .شود ارائھ »کالیفرنیا ایالت «بھ» Providence St. Joseph بھداشتی سیستم «طریق از ساالنھ طور بھ باید سیاست این .3

a. نشانی: Department of Health Services, Office of Civil Rights, PO Box 997413, MS 
0009, Sacramento, CA 95899-7413 

 

VI. مراجع 
 و سالمت قانون ؛)HHS (متحده ایاالت انسانی خدمات و بھداشت وزارت مدنی حقوق دفتر ؛1964 سال مصوب مدنی حقوق الیحھ ششم باب

 )Kopp قانون (1259 شماره ایمنی

VII. بررسی ھیئت تأییدیھ 
 )QOC (عملکرد کیفیت بررسی ھیئت

 

 مراجع
 
 نکات عنوان ارجاع نوع

 است کرده ارجاع ھا آن بھ مدرک این کھ مدارکی
-www.fcc.gov/guides/video-relay شده ارجاع مدارک

services 
 

 

  شده ایجاد
 شده اصالح

 ھوراشیو رودریگز،  مدرک صاحب 02/02/2018

http://www.fcc.gov/guides/video-relay-services
http://www.fcc.gov/guides/video-relay-services
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