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و تمام کارکنان، کارکنان  (Hoag)موسسه ارتوپدی  Hoag Orthopedic Institute (“HOI”)این خط مشی شامل حال محدوده: 
 ان وابسته می شود.بخش پزشکی و پیمانکار

 

این خط مشی، هدفی دوگانه دارد. اولین هدف این است که مطمئن شویم تمام بیماران و تصمیم گیرنده های جایگزین دارای مهارت هدف: 
ه ( )توانایی محدود یا ناتوانی در صحبت کردن، خواندن، نوشتن یا درک زبان انگلیسی در سطحی که اجازLEPمحدود به زبان انگلیسی )

می دهد شخص با متخصصین خدمات درمانی یا سازمان های خدمات اجتماعی، ارتباطی موثر برقرار کند(، قادر هستند شرایط پزشکی 
را  خدمات درمانی با کیفیت Hoag Orthopedic Institute (HOI)خود و گزینه های درمانی را درک کنند. دومین هدف این است که 

 د.خود ارائه ده LEPبه بیماران 
 

 فرصتبه  یدسترسی قابل توجه LEPاقدامات مناسبی را به عمل خواهد آورد تا اطمینان حاصل کند که افراد دارای  HOIخط مشی: 
در ارتباط با شرایط این است که  HOIی برابر برای شرکت در خدمات، فعالیت ها، برنامه ها و سایر مزایای ما هستند. خط مشی ها

هستند، ارتباطی موثر و چشمگیر برقرار کند. این خط مشی  LEPمراجعین و نماینده های مجاز آنها که دارای پزشکی و درمان بیماران/
همچنین درباره انتقال اطالعات موجود در اسناد و مدارک مهمی از جمله سلب حقوق، فرم های رضایت نامه برای درمان و فرم های 

ته تنها به این موارد محدود نمی شود. تمامی مترجمین شفاهی، کتبی و کمک های دیگر که مزایای مالی و بیمه اطالع رسانی می کند که الب
 باید از این خط مشی پیروی کنند و بدون اعمال هیچ گونه هزینه ای در اختیار این افراد قرار خواهند گرفت و بیماران/مراجعین و خانواده

 ه ای مطلع خواهند شد. های آنها از موجودیت چنین کمکی بدون دریافت هیچ هزین

کمک زبانی از طریق استفاده از مترجمین شفاهی شایسته در اختیار قرار خواهد گرفت. این مترجمین عبارتند از مترجمین بیرونی که از 
و  ی شوندفراهم م مات فناوری و ترجمه شفاهی تلفنیدطریق هماهنگی با سازمان های محلی ارائه دهنده خدمات ترجمه کتبی یا شفاهی یا خ

)مدرسه ترجمه شفاهی  Southern California School of Interpretingهستند که در  HOIمترجمین داخلی که همان کارمندان 
این خط مشی و رویه ها به صورت کالیفرنیای جنوبی( یک دوره زبان اسپانیایی را برای دریافت گواهی مهارت در این زبان گذرانده اند. 

 ارتباط و تماس مستقیم داشته باشند، در مورد LEPمامی کارکنان قرار خواهد گرفت و کارکنانی که ممکن است با افراد کتبی در اختیار ت
 مله استفاده موثر از مترجمین شفاهی آموزش خواهند دید.   روش های ارتباطی موثر از ج

به عمل خواهد آورد و همچنین اجرای این خط مشی و یک بازبینی دوره ای از نیازهای زبانی جمعیت بیمار ما  HOIدر صورت نیاز، 
 رویه ها را بروزرسانی و نظارت خواهد کرد.

 

 اقدامات و رویه ها:

را شناسایی خواهد کرد. در صورت  LEPبه سرعت، نیازهای زبانی و ارتباطی فرد  HOI: و زبان آنها LEPشناسایی افراد  .1
ده خواهند کرد. به عالوه، وقتی سوابق تعامالت گدشته با بیمار یا اعضای نیاز، کارکنان از یک کارت شناسایی زبان استفا

 نیز در سوابق ثبت خواهد شد. LEPخانواده نگه داشته می شود، زبان مورد استفاده برای ارتباط با فرد 

 

 

 



         
 

  

 فراهم کردم یک مترجم شفاهی شایسته:  .2

هم کردم یک ارائه دهنده خدمات ترجمه شفاهی خارج از بیمارستان، الف. تمام کارکنان یا پزشکان بیمارستان می توانند برای فرا

" است، HOAG تماس بگیرند. ارائه دهنده خدمات به اطالعات زیر نیاز خواهد داشت: کد مشتری که "  8222*با شماره 
 ، بخش هزینه های اداره و شماره سوابق پزشکی بیمار.(HOIزبان مورد نیاز، نام کارمند متقاضی مترجم شفاهی، مرکز )

به عنوان مترجم ترجیح دهند یا تقاضا کنند. با این  خود را یکی از اعضای خانواده یا دوستان LEPب. ممکن است بعضی افراد 
رد به طور حال، از اعضای خانواده و دوستان این شخص به عنوان مترجم شفاهی استفاده نخواهند شد مگر این که آن ف

یک مترجم شفاهی بدون اعمال هزینه را به  HOIخاص چنین درخواستی ارائه کرده باشد و این شخص متوجه شده باشد که 
یکی از اعضای  LEPشخص پیشنهاد کرده است. چنین پیشنهادی و پاسخ آن در سوابق شخص ثبت خواهد شد. اگر شخص 

کیفیت ترجمه، محرمانگی، حریم شخصی و تضاد تخاب کند، مسائل مربوط به خانواده یا دوستان را به عنوان مترجم شفاهی ان
منافع درنظر گرفته خواهد شد. اگر آن عضو خانواده یا دوست به علت هر یک از دالیل مطرح شده، واجد شرایط و یا 

 مناسب نباشد، خدمات یک مترجم شفاهی واجد شرایط ارائه خواهد شد. 

ل به عنوان مترجم شفاهی اجتناب خواهد شد مگر در شرایط اورژانسی و فوری یا وقتی ارتباط به ج. از بکارگیری افراد خردسا
مسائل ساده و آسانی مثل ترتیب قرار مالقات یا تأیید نشانی و شماره تلفن بیمار محدود می شود. به منظور حصول اطمینان 

 نخواهند شد.عنوان مترجم شفاهی به کار گرفته از محرمانگی اطالعات و ارتباط مناسب و صحیح، بیماران دیگر به 

 ارائه ترجمه های کتبی  .3

، اسناد را برای ترجمه به زبان های رایج به متخصص HOIالف. در صورت نیاز به ترجمه اسناد و مدارک مهم، هر واحد در 
نهایی و تأیید شده همراه با سیستم های کلینیکی ارائه خواهد کرد. اسناد اصلی که برای ترجمه ارسال شده اند، به صورت 

 . شدخواهند ارائه اطالعات حقوقی و پزشکی بروز و صحیح 

ترجمه مطالب مکتوب دیگر و نیز اطالعیه های مکتوب درباره موجودیت ترجمه را بدون اعمال  ،در صورت نیاز HOI  ب.
 قرار خواهد داد. LEPهزینه در اختیار افراد 

 سناد مهم به زبان های دیگر، معیار و استانداردهایی را تعیین خواهد کرد.در طول زمان برای ترجمه ا HOIج. 

 LEPاطالع رسانی به افراد  .4

HOI  با ارائه اطالعیه مکتوب به زبانی که افرادLEP  قادر به درک آن هستند، این افراد را از موجودیت کمک های زبانی
است که تابلوها در مناطق پررفت و آمد و ورودی های دیگر شامل بدون اعمال هزینه مطلع خواهند کرد. حداقل کار ممکن این 

 البی و محدوده های بیماران سرپایی نصب خواهند شد که البته تنها به این مناطق محدود نمی شود.

HOI  همچنین این خط مشی ها را در وبسایت عمومی خود به زبانهایی در دسترس قرار خواهد داد که بازتاب جمعیت های
 اطراف هستند. محلی 

 نظارت بر نیازهای زبانی و اجرا .5

HOI  ،انواع خدمات یا سایر نیازها را بررسی خواهد کرد که به طور مرتب و دوره ای، تغییرات ایجادشده در جمعیت ها
م کارایی این رویه ها شامل ساز و کار فراه HOIمستلزم ارزیابی مجدد این خط مشی و رویه های آن است. عالوه بر این، 

بیماران و  ، و بازخوردLEPکردن خدمات ترجمه شفاهی، تجهیزات مورد استفاده برای ارائه کمک های زبانی، شکایات افراد 
 سازمان های محلی را به طور منظم ارزیابی خواهد کرد.
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