هغه پوښتنی چې واروار د غیر انګریزي ژبودپاره پوښتل کیزي
د لیکنې اووینې ژباړی/ترجمانۍ خدمت) (TIS Nationalکوم خدمتونه وړاندی کوي ؟
د لیکنې او وینې ژباړی خدمت ) (TIS Nationalدوینې ژباړی  /ترجمانۍ خدمتونه هغه خلکو ته چې نشي کوالی په
انګریزي یا انګلیسي ژبی خب ری وکړي او موسسی او کاروبار ځایونه اړتیا لري چې د غیر انګریزي ژبو مراجعینو سره
تماس او مفاهمه وکړي ژباړه یا ترجمانۍ برابروي .دا خدمتونه غیر انګریزي انګلیسي ژبي خلک په دی توانوي چې په
خپلواکه توګه په آسترالیا کی د خدمتو معلوماتو په اړوند الس بری ولري .
موږ په آسترالیا کی څه دپاسه د  2400ژباړونکو/ترجمانانوسره اضافه د  160ژبو او لہجوکی تماس لرو.
غیر انګریزي انګلیسي ژبی ویونکي کوالی شي د چټک یا فوری ژباړونکي یا ترجمان ته د  TIS Nationalد شمیری
 131 054ته د زنګ وهلو دالری الس بری ولري.
یا په بدل کی ،که د کوم موسسی یا دفتر سره په مستقیمه توګه تماس یا اړیکه ونیول شي هغوی کیدای شي چې ستاسو په
وکالت د یو ژباړونکي/ترجمان بند وبست وکړي.

زه د  TIS Nationalدالری چا سره اړیکه نیوالی شم؟
څه د پاسه  22 000موسسی یا دفترو مراجعین ،په ګډون د the Department of Immigration and Border Protection

(مهاجرت او سرحد محافظت وزارت) د  TIS Nationalسره ثبت یا رسمی ارتباط لري .زموږ ځینی نور مراجعین دادي:


ایالتي او فدرال حکومتو وزارتونه یا دفترونه



سیمہ ایز شورا ګانی یا کونسل



طبي او روغتیایی ډاکټران او کاروکونکي



درملتونونه



د هوسایۍ شرکتونه ( اوبو .بریښنا .ګاز)



د مراسالتو شرکتونه ( ټیلفون ،انټرنټ او نور)



چټک او عاجل خدمتونه



حقوقي قانوني خدمتونه



استوګنی او ټولنی خدمت برابرونکي

 TIS Nationalد دی ضمانت نشي کوالی چې د کومی موسسی یا دفتر سره موتماس نیولی وي د ژباړونکي یا ترجمان د
مرستی چې  TIS Nationalنه زنګ وهل شوي وی ومني.
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زه کوم وخت کوالی شم  TIS Nationalته زنګ ووهم؟
 TIS Nationalد کال په هره ورځ  40ساعته ژباړنی /ترجمانۍ خدمتونه برابر وي
کومی موسسی یا دفتر سره چې تاسو اړیکه نیولی کیدای شي یواځي د هغوۍ د کاررسمی وختو کی چمتو یا مهیا اوسي او
دکاررسمي وختونه په هره موسسه یا دفتر کی توپیرولري یا رقم رقم اوسي.
په آسترالیا کی زیاتره موسسی یا دفترونه د معیاري کاري ساعتو دننه کی فعالیت لري هغه د سہار 9بجونه د مازیګر5
بجو  ،د دوشنبی نه د جمعی ورځو پوری دي .ډیری موسسی یا دفترونه به په عمومي رخصتیو کی مهیا یا پرانتی نوي.

کوم وخت چې زه  131 450ته زنګ ووهم څه تمه کوالی شم ولرم؟
کوم وخت چې تاسو TIS Nationalزنګ ووهۍ تاسو سره به د  TIS Nationalیوانګریزي یا انګلیسي ژبی کارکونکی
روغ اوبړوکړي کوم چې به تاسو نه پوښتنه وکړي د کومی ژبی ژباړونکی /ترجمان ته اړتیا لرۍ.
پس لدینه چې تاسو د ژبی غوښتنه وکړه ،تاسو به یوڅه په انتظارکی وساتي چې کارکونکی آپریترد یوه ژباړونکي پلټنه وکړي .مهرباني
وکړۍ په لین کی اوسۍ حتی که د تم کیدو موسیقۍ هم ونه ږغیژي.
که ستاسو د ژبی ترجمان یا ژباړونکی تیار وه ،کارکونکی آپریتر به تاسو د ژباړونکی سره په تماس کی کړي او هغه
به پوښتنه وکړي چې د کومی موسسی یا دفترسره مو کار دی چې په ارتباط مو کړي .مهرباني وکړۍ کوم وخت چې د TIS National
ته زنګ وهۍ دموسسی یا دفتر نوم  ،دهغوۍ ارتباطي شمیره او دموسسی یا دفترسره ستاسو دمراجعی یا حساب شمیره ولرۍ (که ویی
لرۍ) تیاره ولرۍ.
زموږ کاروکونکی آپریتر بیطرفه پاتی کیږي او نه شي کوالی چې سپارښتنه وکړي کومی موسسی یا دفتر سره باید تماس ونیول شي .کوم
وخت چې تاسو دژباړونکي سره په اړیکه کی شوۍ ،هغه به تاسوسره دغیر رسمي خبرواترو کی بوخت نشي ځکه چې هغوۍ باید د
ژباړنی دندی په ترڅ کی بیطرفه پاتی شي.
ژباړونکی به د  TIS Nationalکارکونکي آپریتر ته ووایي چې د چا سره غواړۍ اړیکه ونیسۍ ،اوکارکونکی آپریتر به زنګ ووهي
اوتاسواوژباړونکی به غوښتل شوی موسسی یا دفتر سره وصل کړي.
که ستاسی دژبی هیڅ یو ژباړونکی مهیا نه وه کارکونکی آپریتر به تاسو ته ووایي چې وروسته ژر زنګ ووهۍ .که تاسو دیوی ژبی نه په
زیاتو ژبو خبری کوالی شۍ ،کیدای شي چې د یوی بلی ژبي ژباړونکي غوښتنه وکړۍ.

د هغه ژباړونکي سره چې  TIS Nationalپه ارتباط کړي یاست پیژنګلوۍ ولرۍ څه باید وشي؟
که تاسو وپوهیدۍ چې ژباړونکی پیژنۍ ،دا به ستاسو پریکړه وي چې غواړۍ چې د ترجمانی کار په ُمخ بوځي که نه.
که نه غواړۍ چې د همدا یوه ژباړونکي ترجمان د الری خبری وکړۍ TIS National ،کارکونکي آپریتر ی ووایاست او خبرو ته دوام
مه ورکوۍ.

آیا زه کوالی شم چې دنارینه یا ښځینه ژباړونکي غوښتنه وکړم؟
هو ،که تاسو غوښتي وي چې یو ځانګړی ګړ یا جنس ژباړونکی غوره ګڼۍ  TIS National ،کارکونکي آپریتر یا موسسی اودفترته چې
تاسی ورسره تماس نیولی دی هرڅه ژر چې ممکن وي ووایۍ TIS National .به زیار وباسي چې تاسو ته د کوم ګړ یا جنس
ژباړونکي غوښتنه کړی برابر کړي.
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آیا زه کوالی شم چې دیوه خاص دین مذهب یا کلتوری سابقی لرونکي ژباړونکي غوښتنه وکړم؟
نه TIS National ،کارکونکی آپریتران د ژباړی کارژباړونکو ته سپاري هغه هم دهغوۍ د صالحیت او اعتباراو مهیا توب په انډول او
نشي کوالی چې د هغوۍ د دین مذهب یا کلتوری سابقی پر مبنا انتخاب وکړي.

زه غوره کوم چې د ترجمان یا ژباړونکی مخامخ ووینم آیا دا احتمال لري؟
هو  TIS National .په محل کی هم د ژباړی خدمتونه برابروي.
که تاسو په م حل کی یوه ژباړونکي ته اړتیا لرۍ ،باید د هغی موسسی یا دفترنه چې تاسو غواړۍ ورسره خبری اتری ولرۍ د TIS
 Nationalد ټیلفوني ترجمانی دالری نه په استفادی سره تماس ونیسۍ .د هغه نه وروسته باید تاسو د هغه دفتر یا موسسی نه غوښتنه
وکړۍ چې په محل کی ترجمان مؤظف کړي.

زه اړتیا لرم چې د عاجلو خدمتوسره د یوه ژباړوني دالری نه اړیکه ونیسم ،څه باید وکړم؟
د عاجل امبوالنس ،پولیس یا د اوروژنی خدمتو سره تماس ونیسۍ باید تل  000شمیری ته سیده زنګ ووهۍ.
 000د عاجلو خدمتو لین به  TIS Nationalته زنګ ووهي او تاسوبه د یوه ژباړونکي سره د لمړیتوب یا الویَت  24ساعته لین او
داونۍ په  7ورځو کی هره ورځ وصل کړي.

آیا د  TIS Nationalخدمتو غیر انګریزي ژبو خلکو دپاره وړیا دي؟
هو .د  TIS Nationalاکثره ژباړنی د خلکو دپاره وړیا دي.
په عمومي توګه هغه موسسی یا دفترونه چې تاسو ورسره تماس نیسۍ د خدمت لګښت په غاړه اخلي چې تاسو وکوالی شۍ د هغوۍ
خدمتونو ته الس بری ولرۍ .ځینی دفترونه او طبی روغتیایی موسسی د  TIS Nationalدالری د ژباړنی وړیا خدمتو مستحق دي.
که تاسو اړتیا لرۍ چې د یوه دفتریا موسسی سره په ارتباط شۍ چې د  TIS Nationalمراجع ندی او موسسه یا دفتر نه غواړي چې د
خدمت دلګښت مسؤلیت په غاړه واخلي ،کیدای شي چې تاسی د خدمت د لګښت په خپله غاړه واخلۍ .ددی دپاره چې دا کاروشي ،
ژباړونکي او زموږکارکونکي آپریترته ووایۍ چې تاسودپاره د TIS Nationalسره یوحساب جوړکړي .تاسو باید خپل دبانک کریدت
کارت مشخصات  TIS Nationalته ووایۍ ترسوحساب جوړکړي.

د  TIS Nationalد ژباړونکي دنده څه ده؟
دژباړونکي دنده داده چې ستاسو په ژبه ویل شوی خبری یا کلمات په دُرسته او دقیقه توګه چې ممکن وي وژباړي.
ژباړونکی مشوره نه شي ورکوالی .ژباړونکي پرته د هغه پوښتنو نه چې د  TIS Nationalکارکونکي آپریتر یا د هغه چا نه ته ورسره
په تماس کی پوښتل شویدی بله پوښتنه وکړي.
 TIS Nationalژباړونکي د خپلو اخالقي او دنده د قواعدو تابع اوتړلی دی .قانون ددوۍ دمسلکي کړو وړو حکم کوي .د اخالقي
قواعدو یا قانون ډول ډول دندو او مکلفیتونه احتوا کوي کوم چې داالندی په کی کډون لري:


رازدارۍ



وړتیا



بیطرفۍ



دُرست والی



د سرحد یا محودودی دندی وضاحت



د مسلکي روابطو ساتنه
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مسلکی ښه والی او بهبود



مسلکی یووالی

د اخالقی اصولو اوقانون په هکله زیات معلومات د آسترالیا د وینی او لیکنی انستیتوت ( (AUSITنه ترالسه کیدای شي

زه څنګه کوالی شم چې ځپل نطر یا معلومات  TIS Nationalته وړاندی کړم؟
که تاسوغوښتي وی چې د  TIS Nationalخدمت په اړوند خپل نطریات یا کتنی  ،ژباړونکي یا کارکونکي آپریتر ته وړاندی کړۍ،
مهرباني وکړي  TIS Nationalته په دی شمیره  450 131ته زنګ ووهۍ.
کوم وخت چې تاسو د ژباړونکي سره په ارتباط کی شوۍ کارکونکي آپریتر ته ووایۍ چې غواړۍ خپل نظریی یا کتنیTIS National
ته وړاندی کړۍ .ستاسو کتنی اونظر به ثبت او مربوطی ډلی یا ټیم ته په  TIS Nationalکی د غور او پام کی نیولو دپاره راجع شي.

زه څنګه کوالی شم چې د ژباړونکی نه په مؤثره توګه ګټه واخلم؟
تاسو کوالی شۍ چې د  TIS Nationalد ژباړونکي په الندی ډول مؤثره ګټه واخلۍ:


مخکی ددینه چې  TIS Nationalته زنګ ووهۍ هغه ټول معلومات تیارکړۍ کوم چې تاسو اړتیا لرۍ غونډی ته یی
واندی کړۍ



حوصله ولرۍ او ژباړونکي ته انتظاروباسۍ ترڅو هغه خپله ژباړه ختمه کړي بیا خپلی خبری پیل کړۍ



لنډی جملی استعمال یا خبری وکړۍ



د عامیانه خبرو یا ګډوډو خبرو د استعمال نه ډډه وکړۍ کیدای شي چې د هغو ژباړه ګرانه وي



دژباړونکي په دندی یا رول باندی پوه شۍ



د ژباړونکی د سال یا مشاورت غوښتنه مه کوۍ



که د ترجمان په خبرو نه پوهیدۍ دفتر یا موسسه ،او TIS Nationalپه فوري ډول خبرکړۍ چې تاسی ستونځه لرۍ.

آیا زه کوالی شم خپل سندونه د  TIS Nationalدالری وژباړم؟
نه TIS National .نشي کوالی تجارتي ژباړو خدمتونه فراهم کړي.
د ’ ( Department of Social Servicesدټولنیز خدمتو وزارت) دسندونو وړیا ژباړی خدمت مستحقو آسترالیا اتباعو او دایمي
اساتوګن خلکو ته چې په آسترالیا کی دي فراهم کړي .ددی خدمت په اړوند د معلوماتو دپاره  ،خپلی سیمی Adult Migrant English
(۰ Programلویانو مهاجرو دانګریزي یا انګلیسی ژبی پروګرام) یا ( (AMEPبرابرونکي سره په تماس کی شۍ.
تاسو کوالی شۍ د ژباړی نورو الرو په اړوند معلومات د لیکنی او وینی ترجمانی د ملي اعتبار اوصالحیت دفتر ( (NAATIنه الس ته
راوړۍ.
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