
 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة المتكررة
 العربیة 

 

لألشخاص المصممة لإلجابة عن بعض األسئلة الشائعة متكررة ) مجموعة من األسئلة الTIS Nationalة (شفھیوالالخطیة ت خدمة الترجمة صدرأ
 .اللغة اإلنجلیزیةب غیر الناطقین

  

 ؟TIS National قّدمھاما ھي الخدمات التي ت
التي تحتاج إلى التواصل مع عمال لوكاالت واأللاإلنجلیزیة واللغة الذین ال یتحّدثون بلألشخاص  الشفھیة خدمات الترجمة TIS National تقدم

الوصول إلى الخدمات والمعلومات في من اللغة اإلنجلیزیة بغیر الناطقین شخاص ألاھذه الخدمات  مّكنتواإلنجلیزیة.  باللغةغیر الناطقین ئھا عمال
 .بشكل مستقل أسترالیا

 .أسترالیا في جمیع أنحاء لغة مختلفة 150ي بأكثر من ھمترجم شف 2500أكثر من مع  TIS National تتعاقد

عن طریق  TIS National خدمة الھاتف من خاللعبر شفھیین إلى مترجمین فوراً الوصول باللغة اإلنجلیزیة الذین ال یتحدثون ستطیع األشخاص ی
 نیابة عنك. الشفھي مترجمالترتب مكن أن یھي مؤسسة، فأي بمباشرة بدالً من ذلك، إذا اتصلت و. 450 131بالرقم  االتصال

 

 ؟TIS National مكنني االتصال من خاللیمن ب

بعض و. TIS Nationalلة لدى سجّ ، مُ )زارة الشؤون الداخلیة(و Department of Home Affairsبما في ذلك  ،منظمة 60000أكثر من 
 :یشملون نواآلخر TIS Nationalعمالء 

 درالیةیالفالتابعة للوالیات والدوائر الحكومیة حكومیة الدوائر ال •
 محلیةالبلدیة المجالس ال •
 الممارسین الطبیین والصحیین •
 الصیادلة •
 شركات المرافق العامة •
 شركات االتصاالت •
 الطوارئخدمات  •
 قانونیةالخدمات ال •
 .یةالمجتمعالخدمات واالستقرار مقدمي خدمات  •

 
 التي تتم بمساعدة المترجم TIS Nationalمن تقبل المكالمات سبھا التصال إلى ا ضمان أن المنظمة التي تحتاج TIS National تستطیعال 

 .الشفھي
 

 TIS National بـ االتصالمتى یمكنني 

 كل یوم من أیام السنة.وفي ساعة في الیوم  24على مدار  الشفھیة خدمات الترجمة TIS National قّدمت

تعمل معظم المؤسسات في أسترالیا وخالل ساعات العمل العادیة، وتختلف ساعات العمل بین المؤسسات. فقط عمل ت صل بھاتتكون المؤسسة التي تقد 
ً  9خالل ساعات العمل االعتیادیة بین الساعة   لرسمیة. العطل ا أبوابھا خاللالعدید من المنظمات وتُغلق مساًء، من االثنین إلى الجمعة.  5و صباحا
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 ؟450 131 بالرقم عندما اتصلحدث ماذا ی

 .TIS National. ستسمع بیان خصوصیة 450 131 على الرقم TIS Nationalاتصل بـ  .1
 قل لغتك.) ’?Which language should the interpreter speak‘( الشفھي لغة المترجمیتم سؤالك عن س .2
 ال".كجب أن تقول "؟ یTIS Nationalعمیل تجاري لـ عما إذا كنت  یتم سؤالكس .3
صل ریثما نتظر، ستسمع بلغتك "الرجاء االنتظار نتتوأنت اللغة اإلنجلیزیة. الذي یتحّدث ب TIS National لدى الھاتفعامل سیتم تحویلك إلى  .4

 ھاتف".عامل الب
 بتأكید لغتك مرة أخرى. TIS Nationalلدى  الھاتفعامل سوف یقوم  .5
المترجم تصل بریثما ن"الرجاء االنتظار  الرسالة التالیة: ستسمع بلغتكسیضعك عامل الھاتف قید اإلنتظار ریثما یتصل بالمترجم الشفھي و .6

 ".الشفھي
  لدى الھاتفعامل یقوم إذا توفر مترجم بلغتك، فسوف TIS National  ؤسسة المعن إسم یسألك سالذي الشفھي بالمترجم بوصلك

 التي تحتاج إلى االتصال بھا.

o  ُالمنظمة (إن وجد) عند االتصال بـ  عندالعمیل أو رقم الحساب الخاص بك رقم وھا ورقم ھاتف ؤسسةاسم المتحضیر رجى ی
TIS National. 

o  لدى الھاتف عاملبإخبار الشفھي سیقوم المترجم TIS National  وسیقوم  اتحتاج إلى االتصال بھعن المؤسسة التي
 المؤسسة المطلوبة.بالمترجم مع لك ِص ویسو بھا باالتصالعامل ال

  أكثر من لغة بإذا كنت تتحدث  عندھا یطلب منك عامل الھاتف معاودة اإلتصال قریباً.، لم یكن المترجم الشفھي بلغتك متوفراً إذا
 بلغة أخرى.شفھي واحدة، قد ترغب في طلب مترجم 

 

قدم لي أو المترجم الشفھي أن ی TIS National لدى الھاتفھل یستطیع عامل 
  أي مؤسسة یجب أن أتحّدث إلیھا؟ بشأن توصیة 

توصیة بالمنظمة التي یجب علیك االتصال بھا. عندما تكون متصالً تقدیم  موال یمكنھ ینحیادی TIS National لدى الھاتفیبقى عاملو ال. یجب أن ك
 .الترجمة الشفھیةجمیع مھام خالل  محایداً ألنھ یجب علیھ أن یبقى في محادثة غیر رسمیة شترك معك لن یفھو ي، ھبمترجم شف

 .TIS Nationalورقم ھاتفھا ورقم العمیل أو رقم الحساب الخاص بك عند المنظمة (إن وجد) عند االتصال بـ  ؤسسةیُرجى تحضیر اسم الم

 

 ل بھ؟اتصأنا على االذي  الشفھي المترجم ماذا أفعل إذا كنت أعرف
. إذا كنت ال ترید االستمرار في الشفھیة ك إذا كنت ترغب في مواصلة جلسة الترجمةإلی قرارعندھا یعود ال، الشفھي إذا أدركت أنك تعرف المترجم

 المكالمة.قم بإنھاء و ؤسسةأو الم TIS National لدى الھاتفعامل ، فقم بإخبار الشفھياستخدام نفس المترجم 

 

 مترجمة شفھیة؟ أو  شفھي ھل یمكنني طلب مترجم
لتي تتصل بھا في أقرب وقت ممكن. أو المؤسسة ا  TIS Nationalلدىالھاتف عامل ن، أخبر نعم. إذا كنت تفضل مترجماً من جنس معیّ 

 من الجنس المطلوب.شفھي  تزویدك بمترجم TIS Nationalحاولتس

 

  ة؟ نأو ثقافیة معیّ  یةدینشفھي من خلفیة  مترجمھل یمكنني طلب 

ھیئة االعتماد الوطنیة ) من قبل أھلیتھم(إعتمادھم  مستوى ن بناء علىشفھییوظائف للمترجمین الال TIS National لدىیخّصص عاملو الھاتف  ال.ك
. ال الً یھاألكثر تأمترجم اللتأكد من حصولك على توفّرھم لو )NAATI( )/https://www.naati.com.au( الخطیین والشفھیینلمترجمین ل
 تعیین مترجم على أساس الخلفیة الثقافیة أو الدین. TIS Nationalستطیع ت

 

ً شفھي أنا أفضل استخدام مترجم   . ھل ھذا ممكن؟شخصیا
التي ؤسسة ي في الموقع، فیجب علیك االتصال بالمھفي الموقع. إذا كنت بحاجة إلى مترجم شف الشفھیة خدمات الترجمة TIS Nationalر نعم. توفّ 

 في الموقع.شفھي مترجم رتیب ھاتف، واطلب منھ تشفھي عبر الباستخدام مترجم  TIS Nationalتحتاج إلى التواصل معھا من خالل 

 

 

https://www.naati.com.au/
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 أن أفعل؟ أحتاج إلى االتصال بخدمات الطوارئ. ماذا عليّ 
 ً سیقوم خط و. طفائیةمباشرة إذا كنت بحاجة إلى االتصال بخدمة الطوارئ لإلسعاف أو الشرطة أو اإل 000برقم الطوارئ ثالثة أصفار  اتصل دائما

كل یوم من وفي ساعة في الیوم،  24باستخدام خط األولویة على مدار شفھي ویربطك بمترجم  TIS Nationalاالتصال بـ ب  000خدمات الطوارئ
 ام السنة.أی

 

 ؟اللغة اإلنجلیزیةغیر الناطقین بألشخاص مجانیة ل TIS Nationalھل خدمات
أن تدفع المؤسسة التي تتصل بھا عادة إلنجلیزیة. تقبل للغة اغیر الناطقین بالألشخاص مجانیة للترجمة الشفھیة   TIS Nationalتنعم. غالبیة خدما
 .TIS Nationalترجمة المجانیة من خالل حصول على اللان یالممارساألطباء بعض المنظمات ویحق لرسوم الخدمة. 

عبر االتصال بك إعادة تمكن من ت، ولكن إذا اتصلت بالمؤسسة مباشرة، فقد TIS Nationalقد ال تقبل بعض المؤسسات المكالمات الواردة من 
 ھاتف.شفھي على المترجم 

رسوم الخدمة، فیمكنك اختیار إنشاء  ة لدفعستعدؤسسة لیست مالمھذه و TIS Nationalإذا كنت ترغب في االتصال بمؤسسة لیست من عمالء 
في إنشاء  TIS Nationalللمترجم الشفھي وسوف یساعدك عامل الھاتف لدى ذلك قل ، وللقیام بذلكالخدمة بنفسك.  رسومحساب شخصي ودفع 

 إلنشاء حساب شخصي. مانستحتاج إلى بطاقة ائتحساب. 

 

 ؟يمستنداتترجمة  TIS Nationalتستطیع ھل 
 خدمة ترجمة المستندات التجاریة. TIS Nationalال. ال تقدم ك

) خدمة ترجمة المستندات المجانیة لألشخاص الذین یستقرون بشكل دائم في Department of Home Affairs( وزارة الشؤون الداخلیةتقدم 
وثائق مؤھلة إلى اللغة  ةما یصل إلى عشرترجمة شروطة التأشیرة المؤقتة أو الم يحاملعدد محدد من ن وون الدائمولمقیمیستطیع اأسترالیا. 

 على التأشیرة. ھمحصولل المعتمد تاریخالأول سنتین من خالل اإلنجلیزیة، 

  اإللكتروني Department of Home Affairsدائرة موقع لى عالمجانیة الخطیة مزید من المعلومات حول خدمة الترجمة توفر الی
)https://translating.homeaffairs.gov.au/en(. 

 )NAATI( والشفھیینالخطیین لمترجمین لبھیئة االعتماد الوطنیة یمكنك العثور على معلومات حول خیارات الترجمة األخرى عن طریق االتصال 
)/https://www.naati.com.au(. 

 

 ھاتف؟شفھي عبر الھل تقدمون الموارد التي تساعدني في الوصول إلى مترجم 
 . شفھي غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة على الوصول إلى مترجماألشخاص موارد مترجمة مختلفة لمساعدة  TIS National تقدمنعم. 

 ةــواد الترویجیــوج المــكتالة في ــن باللغة اإلنجلیزیــغیر الناطقیاص ــألشخلوفرة المت المواردة ــك رؤیــیمكن
)interpreter-an-access-you-help-to-lsNational/Materia-TIS-https://www.tisnational.gov.au/About( . 

 

 مفیدة؟ ھاتفیدیو TIS National لدىیوجد ھل 
.TIS-using-.au/Helpgovhttps://www.tisnational-(یمكنكـــم تحمیلھـــا مــن الموقــع  ةــتعلیمی ھــاتفیدیو TIS Nationalت ــم. أنتجــنع

base.aspx-page-Standard-New/Videosservices/-National.لمساعدة العمالء على استخدام خدماتنا ( 

 

 ؟الشفھي TIS Nationalما ھو دور مترجم 
 المنطوقة بلغتك بأكبر قدر ممكن من الدقة. اتالكلمترجمة ھو  شفھيدور المترجم ال

أو الشخص الذي  TIS National لدى الھاتف عاملتلك التي یطرحھا النصیحة ویجب أال یطرحوا أسئلة غیر الشفھیون ال یقدم المترجمون 
 تتواصل معھ.

 التي تشمل:وغطي االلتزامات المختلفة توكھم المھني وسل نةوّ مدحكم الوتصارمة. ال خالقنة قواعد األمدوّ بشفھیون ال TIS National ومترجمیلتزم 

 السلوك المھني •
 سریةال •
 مھارةال •
 حیادیةال •
 الدقة •

https://translating.homeaffairs.gov.au/en
https://www.naati.com.au/
https://www.tisnational.gov.au/About-TIS-National/Materials-to-help-you-access-an-interpreter
https://www.tisnational.gov.au/Help-using-TIS-National-services/Videos/New-Standard-page-base.aspx
https://www.tisnational.gov.au/Help-using-TIS-National-services/Videos/New-Standard-page-base.aspx
https://www.tisnational.gov.au/Help-using-TIS-National-services/Videos/New-Standard-page-base.aspx
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 وظیفة وضوح حدود ال •
 العالقات مھنیة الحفاظ على  •
 التطویر المھني •
 التضامن المھني. •
 )AUSIT( اإللكتروني شفھیین والخطیینموقع المعھد األسترالي للمترجمین الاألخالق من  قواعد نةالمزید من المعلومات حول مدوّ  یوجد

)/ethics-of-https://ausit.org/code(. 

 

 ؟أكثر فعالیةالشفھي بمترجم الاستخدام جب علّي كیف ی
 من خالل:أكثر  بفاعلیةالشفھي  TIS Nationalیمكنك استخدام مترجم 

 TIS National بـ مكالمتك قبل االتصالمن أجل المعلومات التي تحتاجھا تجھیز جمیع  •
 قبل التحدث مرة أخرى ھثیالتحلي بالصبر وانتظار أن ینھي المترجم حد •
 استخدام جمل قصیرة •
 التي قد یكون من الصعب ترجمتھاالمصطلحات عدم استخدام اللغة العامیة أو  •
 الشفھي جمفھم دور المتر •
 طلب الدفاع عنك عدم طلب النصیحة من المترجم الشفھي أو  •
 .الشفھي على الفور إذا كنت تواجھ صعوبة في فھم المترجم TIS Nationalأو  ؤسسةأو المالشفھي لمترجم عالم اإ •

 

 ؟TIS National یمكنني تقدیم المالحظات لـكیف 
ة ــات العمومیـدة التعلیقـوزارة الشؤون الداخلیة. وتعتبر وحـة لـة التابعـھي مقدمة الخدمات اللغوی TIS Nationalة ـة والفوریــخدمة الترجمة الخطی

-support/departmental-and-https://www.homeaffairs.gov.au/help( Global Feedback Unit GFU
)suggestions-and-compliments-forms/complaints-forms/online  نقطة مركزیة الستقبال كافة التعلیقات الخاصة بالوزارة، بما

 . TIS Nationalفیھا تلك المتعلقة بالخدمات التي تقدمھا 

التعلیقات الواردة من عمالئنا، حیث إنھا تساعدنا على تحسین عملنا وتعزز جودة الترجمة الفوریة التي نقدمھا  TIS Nationalنحن نقدر في 
 المجتمعات المحلیة من خالل توفیر خدمات لغویة معتمدة وآمنة وفعالة من حیث التكلفة. للحكومة والشركات و

 TIS Nationalات ــول خدمــھم حــال تعلیقاتــون بھا إرســة أو ال یتحدثــة اإلنجلیزیــدون اللغــیــن ال یجــالذی TIS Nationalالء ــع عمـــبوس
 اتـــاوى واالقتراحــالت والشكــالمجامم ـــى القســاذ إلــى النفــت، یرجــر اإلنترنــات عبــم التعلیقــا. لتقدیــت أو ھاتفیــر اإلنترنــعب
)https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/complaints-

compliments-and-suggestions .( 450 على الرقم TIS National إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري الرجاء االتصال ھاتفیا بخدمة
TIS National سیقوم موظفونا بتدوین تعلیقاتكم وإحالتھا إلى الفریق المسؤول في 131 وإخبار الموظف برغبتكم في تقدیم تعلیٍق عن .TIS 

National التخاذ إجراءات بشأنھا. 

 

 لمناقشة العنف األسري. ھل ھناك أي موارد لدعمي؟شفھي أحتاج إلى استخدام مترجم 
واالعتداء  سريالعنف المنزلي واألالمتعلّقة بتحتوي على معلومات عن القوانین األسترالیة التي  ة"سراأل زمة أمان"رطّورت الحكومة األسترالیة 

زمة رلغة. تتوفر  46مترجمة إلى  مصّورةأوراق حقائق وقصة  ةزمة أربعرتتضمن الوالجنسي والزواج القسري وحق المرأة في أن تكون آمنة. 
 .اإللكترونيرة الخدمات االجتماعیة ئعلى موقع دا) pack-safety-https://www.dss.gov.au/family(سرة أمان األ

 يــف المنزلــاالت العنــفي حشفھیــة ة الــالترجم عن على موقعھا عــف وقائــصحائرة ـــة األســـة سالمـــزمرل ـــتكموتس
)https://www.dss.gov.au/women-programs-services-reducing-violence-family-safety-pack/interpreting-in-domestic-

situations-violence (وسالمة األسرةشفھیون والمترجمون ال )-multicultural-and-https://www.dss.gov.au/settlement

safety-family-and-affairs/publications/interpreters ( یین في حاالت العنف ھمسؤولیة المترجمین الشفتھدف إلى زیادة الوعي بدور ووالتي
 المنزلي.

 

 

 

 

 

 

https://ausit.org/code-of-ethics/
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/complaints-compliments-and-suggestions
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/complaints-compliments-and-suggestions
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/complaints-compliments-and-suggestions
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/complaints-compliments-and-suggestions
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
https://www.dss.gov.au/women-programs-services-reducing-violence-family-safety-pack/interpreting-in-domestic-violence-situations
https://www.dss.gov.au/women-programs-services-reducing-violence-family-safety-pack/interpreters-and-family-safety
https://www.dss.gov.au/settlement-and-multicultural-affairs/publications/interpreters-and-family-safety
https://www.dss.gov.au/settlement-and-multicultural-affairs/publications/interpreters-and-family-safety
https://www.dss.gov.au/settlement-and-multicultural-affairs/publications/interpreters-and-family-safety
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 ھل تحق لي دراسة اللغة اإلنجلیزیة مجانا؟
على الموقــع  ةــة اإلنجلیزیــة للغـــا مجانیـــدروسً ن ــالغیـن البــریـاجـة للمھــم اإلنجلیزیــج تعلیـامــدم برنــیق
)program-the-australia/amep/about-in-https://immi.homeaffairs.gov.au/settling (  للمھاجرین المؤھلین لمساعدتھم على

 .االستقرار والمشاركة في المجتمع األسترالي

عاًما الوافدین ضمن برنامج لم شمل األسرة، وتأشیرات أصحاب المھارات والتأشیرات  18للمھاجرین الذین تزید أعمارھم عن  AMEPیتاح برنامج 
وللمھاجرین  كما ویمكن للُمعالین الذین یحملون تأشیرات مؤھلة الدراسة. اإلنسانیة التي تشمل التأشیرات الدائمة باإلضافة إلى بعض التأشیرات المؤقتة

تتاح رعایة األطفال المجانیة لألشخاص الذین لدیھم أطفال دون سن . عاًما المشاركة أیًضا في بعض الظروف 17و 15الذین تتراوح أعمارھم بین 
 .المدرسة والذین یحضرون الفصول الدراسیة وجھاً لوجھ

آمنة من اإلصابة (ى تعلم اللغة اإلنجلیزیة، منھا فصول وجًھا لوجھ على مجموعة من خیارات التعّلم المرنة لمساعدتك عل AMEPیشتمل برنامج 
واعتماًدا على المكان الذي تعیش فیھ قد تتاح لك فصول . ، والدروس عبر اإلنترنت، ومعلمین خصوصیین متطوعین والتعلم عن بعد)19-بكوفید

 .بدوام كامل أو جزئي، أو فصول مسائیة أو خالل عطلة نھایة األسبوع

 على الموقع إلیك AMEP مزود ة كیفیة بدء دراستك للغة اإلنجلیزیة مجانًا، اتصل بأقرب لمعرف
)providers-australia/amep/service-in-https://immi.homeaffairs.gov.au/settling(   اطلع على الموقع أو

www.homeaffairs.gov.au/amep 

https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/service-providers
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/service-providers
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/service-providers
http://www.homeaffairs.gov.au/amep
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