अंग्रेजी नबोल्नेहरुकालागि गनयगित रुपिा सोगिने प्रश्नहरु
Translating and Interpreting Service ले के सेवाहरु उपलब्ध गराऊँदछ?
Translating and Interpreting Service (TIS National) ले अग्रं ेजी नबोल्ने व्यक्तिहरुको लाक्तग र अक्तिकर्ााहरु र व्यवशायहरु जसलाई अग्रं ेजी नबोल्ने ग्रहाकहरुसगं कुरा गनापु दाछ
उक्तनहरुको लाक्तग दोिाषे सेवाहरु उपलब्ध गराउँ दछ।यस सेवाले अग्रं ेजी बोल्न नसक्ने व्यिीहरुको लाक्तग पक्तन अष्ट्रेक्तलयामा स्वर्न्त्र रुपमा सेवाहरु र जानकारीहरु क्तलनकोलाक्तग मद्दर्
पुयााउँदछ।
हाम्रा अष्ट्रेक्तलया िरर २४०० िन्त्दा बढी दोिाषेहरु १६० िन्त्दा बढी िाषा र लवज बोल्ने हरुसगं करार छ।
अग्रं ेजी नबोल्नेहरुले TIS National लाई १३१ ४५० मा फोन गरेर र्ुरन्त्र्ै टेक्तलफोन दोिाषे सेवाको प्रोग गना सक्दछन्।
त्यसको अलबा, यक्तद सस्ं थाहरुलाई क्तसधै सम्पका गनुा िएको छ िने उक्तनहरुले र्पाईको माफा र् दोिाषेहरु उपलब्ध गराक्तदनेछ।

TIS National द्वारा कसलाई सम्पकक िनक सक्दछु?
Department of Immigration and Border Protection लगाएर् २२००० िन्त्दा बढी अक्तिकर्ाा ग्रहाकहरु, TIS National मा दक्तर्ार् छन्। हाम्रा के क्तह ग्रहाकहरु क्तनम्मक्तलक्तिर् छन्:


प्रादेक्तशक र सक्तं िय सकारी क्तविागहरु



स्थाक्तनय पररषदहरु



औषक्तधय र स्वास््य कक्तमहा रु



औषधी संकारक्तवद



उजाा कम्पनीहरु



टेक्तलफोन कम्पनीहरु



आकक्तस्मक सेवाहरु



कानूनी सेवाहरु



स्थाक्तयत्व र सामदु ाक्तयक सेवा प्रबन्त्धकहरु।

TIS National ले र्पाईले सम्पका गने सस्ं थाहरुले TIS National बाट गररने दोिाषे सेवाका फोनहरु स्वीकार पक्का िने क्तदन सक्दैन।

TIS National लाई मैले कक्तहले फोन गना सक्दछु?
TIS National ले दोिाषे सेवाहरु २४ िण्टानै, बषाका हरे क क्तदन उपलब्ध गराउँदछ।
र्पाईले सम्पका गना िोज्नु िएको सस्ं थाहरु क्तनयक्तमर् व्यवशाक्तयक िल्ु ने समयहरुमा मार उपलब्ध हुन सक्दछन् र सस्ं थै क्तपच्छे व्यवशाक्तयक िल्ु ने समयहरु फरक फरक हुन सक्दछ।
प्रायजसो अष्ट्रेक्तलयाको सस्ं र्ाहरु व्यवशाक्तयक िुल्ने समय बहान ९ देिी क्तदऊँसो ५ बजे सम्म सोमबार देिी शक्र
ु वार सम्म िल्ु दछन्। धेरै सस्ं थाहरु सावाजक्तनक क्तवदाका क्तदनहरुमा उपलब्ध
हुदँ नै ।
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मैले १३१ ४५० मा फोन गदाा के आपेक्षा गना सक्दछु?
जब र्पाईले TIS National लाई फोन गनुा हुनेछ, र्पाईलाई TIS National को अग्रं ेजी बोल्ने अपरेटरहरुले स्वागर् गदाछन् जसले र्पाईलाई कुन िाषाको दोिाषे चाक्तहएको हो सोध्नेछ।
र्पाईले आफ्नो िाषाको अनुरोध गनुािएपछी, र्पाईलाई आवस्यक उपलब्ध दोिाषे पत्ता लगाउनकोलाक्तग फोनमा रोके र राक्तिन्त्छ। यक्तद त्यहाँ रोके र राख्दाको गीर्/ध्वनी निएपनी पिेर
बस्नहु ोला।
यक्तद र्पाईको िाषाको दोिाषे उपलब्ध िएमा, अपरेटरले दोिाषेको साथ र्पाईलाई सम्पका गनेछ, अपरे टरले दोिाषे सगं सम्पका गराईक्तदनेछ र र्पाईलाई कुन सगं स्था सगं कुरा गनुापने हो
सोक्तधनेछ। TIS National लाई फोन गनुा हुदँ ा, कृ पया सस्ं थाको नाम र फोन नंम्बर, उि सस्ं था संगको ग्रहाक वा िाना नंम्बर(यक्तद िएमा) साथमा र्यारी राख्नुहोला।
हाम्रा अपरेटरहरु क्तनष्ट्पक्ष रहनेछन् र र्पाईले कुन सस्ं थालाई सम्पका गनुापनेहो िनेर सझु ाव क्तदन सक्दैनन्। जब र्पाईलाई दोिाषे सगं गराईनेछ, दोिाषेले उल्था गररएका समयिरकालाक्तग
क्तनष्ट्पक्ष रहनुपने हुनाले र्पाईसगं अनौपचाररक कुराकानीमा संलग्न हुनेछैन।
दोिाषेले TIS National को अपरे टरलाई र्पाईले कुन सस्ं थासगं सम्पका गना चाहानु िएको हो िक्तनक्तदनेछ, र अपरेटरले र्पाई दोिाषे र अनुरोध गररएको सस्ं थासगं सम्पका गराईक्तदनेछ।
यक्तद दोिाषे उपलब्ध निएमा अपरेटरले र्पाईलाई फे री क्तछट्टै सम्पका गनाकोलाक्तग िन्त्नेछ। यक्तद र्पाई एक िन्त्दा बढी िाषा बोल्नु हुन्त्छिने, र्पाईले अको िाषाको दोिाषेको लाक्तग अनुरोध
गनुा सक्नुहुनेछ।

यक्तद TIS National ले मलाई सम्पका गराई क्तदएको दोिाषे क्तचनेको व्यिी परे मा के गने?
यक्तद र्पाईलाई दोिाषेको क्तचनेको व्यिी लागेमा, यो र्पाईले उल्थाउने प्रकृ या अगाडी बढाउने क्तक नबढाउने िनेर गने क्तनर्ाय र्पाईको हो।
यक्तद र्पाई त्यक्तह दोिाषे सगं क्तनरन्त्र्रर्ा नगना चाहानु िएमा, TIS National को अपरे टर वा सस्ं थालाई उि फोन कल अगाडी नबढाउनकोलाक्तग (रोक्न) िन्त्न सक्नुहुनेछ।

के मैले मक्तहला वा परुु ष दोिाषेको लाक्तग अनरु ोध गना सक्दछु?
सक्नुहुनेछ। यक्तद र्पाई िास क्तनक्तिर् क्तलंङ्गका दोिाषे िएको चाहाना गनुा िएमा, TIS National को अपरेटर वा र्पाईले सम्पका गरेको सस्ं थालाई जक्तर् सक्दो क्तछटो िन्त्नुहोला। TIS
National ले र्पाईले अनुरोध गनुािएको क्तलंङ्गको दोिाषे उपलब्ध गराउन प्रयास गनेछ।

के मैले क्तनक्तिर् धमा वा सांस्कृ क्तर्क पृष्ठिमू ीका दोिाषेको लाक्तग अनरु ोध गना सक्दछु?
सक्नुहुन्त्न। TIS National को अपरे टरले दोिाषेहरु उक्तनहरुको प्रप्त मान्त्यर्ा र उपलब्धीको आधारमा रोज्नेछन् र उक्तनहरुको धमा र सांस्कृ क्तर्क पृष्ठिूमीको आधारमा छनौट गना सक्दैन।

म दोिाषे अगाडी िेटेरनै प्रयोग गना चाहान्त्छु। के यो संम्िव छ?
सक्नुहुन्त्छ। TIS National ले चाहेको स्थानमै पक्तन दोिाषे सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछ।
यक्तद र्पाईलाई आफुलाई चाहेको स्थानमै दोिाषे को जरुरी परेमा, र्पाईले सम्पका गना िोज्नु िएको सस्ं थालाई TIS National को टेक्तलफोन दोिाषे प्रयोग गनुाहोला। त्यस पक्तछ र्पाईले
उि स्थानमा दोिाषेको व्यवस्था गनाकोलाक्तग अनुरोध गना सक्नुहुनेछ।

Nepali

Translated by VITS

मैले आकक्तस्मक सेवालाई दोिाषेको माफा र् सम्पका गना परे को छ। मैले के गनाु पदाछ?
आकक्तस्मक एम्बल
ु ेन्त्स, प्रहरी वा दमकल सेवाकोलाक्तग र्पाईले सधं ै ००० मा क्तसधै फोन गनुाहोला।
अक्तन ००० आकक्तस्मक सेवाले TIS National लाई सम्पका गनेछ र प्राथक्तमकर्ाको लाईन २४ िण्टे, हप्ताको सार्ै क्तदनको सेवाको प्रयोग गरेर र्पाईलाइ दोिाषे सगं सम्पका गराईक्तदनेछ।

के TIS National को सेवा अग्रं ेक्तज नबोल्नेहरुकालाक्तग क्तनशल्ु क: हो?
हो। अत्याक्तधक TIS National को दोिाषे सेवाहरु अग्रं ेजी नबोल्नेहरुको लाक्तग क्तनदल्ु क: हो।
साधारर्र्या र्पाईले सम्पका गने सस्ं थाले सेवा उपलब्ध गदााको लाग्न सक्ने थप शल्ु क:हरु क्तस्वकार गदाछ। के ही सस्ं थाहरु र औषक्तधय अभ्यासकर्ााहरु(मेक्तडकल प्रक्तक्टसनर) TIS National
माफा र् क्तनशल्ु क: दोिाषेको लाक्तग योग्य छन्।
के क्तह सस्ं थाहरुले TIS National को फोनलाई स्वीकार गदैनन्। यद्दपी, यक्तद र्पाईले सस्ं थालाई क्तसधै सम्पका गनुा िएमा उक्तनहरुले टेक्तलफोन दोिाषेका साथ र्पाईलाई फोन गना सक्नेछन्।
यक्तद र्पाईलाई TIS National को ग्रहाक निएको सस्ं थालाई सम्पका गनुापरेमा, र सस्ं थाले लाग्न सक्ने शल्ु क: स्वीकार गना नचाहेमा, र्पाई आफै ले सेवामा लाग्ने िचा क्तर्ना सक्नुहुनेछ। यसो
गनाकोलाक्तग, दोिाषेलाई यो िन्त्नहु ोला र हाम्रा अपरेटरहरुले TIS National सगं र्पाईको िार्ा बनाउनकोलाक्तग व्यवस्था गररक्तदनेछ। र्पाईले िार्ा बनाउनकोलाक्तग आफ्नो क्रेक्तडट काडाका
क्तववरर्हरु TIS National लाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।

TIS National को देिाषेको िक्तू मका के हो र्?
दोिाषेको िूक्तमका र्पाईको िाषामा बोक्तलएका शब्दहरु सके सम्म सक्तह हुने गरर उल्थाउने हो।
दोिाषेहरुले परामशा उपलब्ध गराउँदनै न्। दोिाषेले TIS National को अपरेटर वा र्पाईले कुरा गरररहनु िएको व्यक्तिले अनुरोध गरेको िन्त्दा बाहेकका प्रश्नहरु सोध्नु हुँदनै ।
TIS National का दोिाषेहरु कडा नैक्तर्कर्ाका पररधी क्तिर बाँक्तधएका हुन्त्छन्। यस पररधीले उक्तनहरुको पेशागर् आचरर् शाक्तसर् गरेको हुन्त्छ। नैक्तर्कर्ाका पररधीमा धेरै क्तजम्वेवारीहरु बहन
गरेका हुन्त्छन् जसमा क्तनम्न कुराहरु पदाछन्।:


पेशवे ार आचरर्(professional conduct)



गोपक्तनयर्ा(confidentiality)



दक्ष(competence)



क्तनश्पक्षर्ा(impartiality)



सक्तह(accuracy)



िूक्तमका को पररधी क्तनधाारर्(clarity of role boundaries)



पेशवे ार सम्बन्त्ध कायम(maintaining professional relationships)



पेशवे ार क्तवकाश(professional development)



पेशवे ार साहचाया(professional solidarity)।

नैक्तर्कर्ाका पररधी (code of ethics)को बारेमा थप जानकारीको Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT) बाट क्तलन सक्नुहुनेछ।

मैले TIS National लाई सझु ाव कसरी उपलब्ध गराउने?
यक्तद र्पाईलाई TIS National को दोिाषे वा अपरेटरको सेवाको बारे मा सझु ाव क्तदन चाहानु िएमा, कृ पया TIS National को १३१ ४५० मा सम्पका गनुाहोला।
जब र्पाईलाई दोिाषे सगं सम्पका गराईन्त्छ, र्पाईले अपरेटरलाई TIS National लाई सझु ाव उन चाहान्त्छु िन्त्नुहोला। र्पाईको सझु ाव रे कडा गररन्त्छ र TIS National को सम्बक्तन्त्धर्
समहु लाई पुनक्तवाचारकोलाक्तग क्तसफाररस गररनेछ।

Nepali

Translated by VITS

मैले दोिाषेको प्रयोग प्रिावकारी रुपमा कसरी गना सक्छु?
र्पाईले TIS National को दोिाषे प्रिावकारी रुपमा क्तनम्न क्तलक्तिर् र्ररकाले गना सक्नुहुनेछ:


TIS National लाई फोन गनुा अगाडी नै र्पाईलाई आवस्यक जानकारीहरु उि बेलाको लाक्तग र्यारी गने



धैयार्ाका साथ दोिाषेले उलथाएर नसकुञ्जेल सम्म फे री कुरा नगनुाहोला



छोटो शब्दहरुको प्रयोग गने



बोक्तलचाक्तलका र कक्तिन शब्दहरु नबोल्ने जसलाई उल्थाउन कक्तिन हुन सक्दछ



दोिाषेको िूक्तमकालाई बक्तु झक्तदने



दोिाषे सगं परामशा नमाग्ने वा र्पाईको लाक्तग वकालर् गना नलगाउने



यक्तद र्पाईलाई दोिाषेको कुरा बझ्ु न कक्तिनाई परे मा दोिाषे, सस्ं था वा TIS National लाई र्ुरन्त्र्ै जानकार गराउनुहोला।

के मैले TIS National को माफा र् कागजपरहरु उल्थाउन पाऊँदछु?
पाउनुहुन्त्न। TIS National ले व्यवशाक्तयक उल्थाउने सेवा उपलब्ध गराऊँ दैन।
Department of Social Services (DSS) ले अष्ट्रेक्तलयाको नागररक र अष्ट्रेक्तलयामा स्थायी रुपमा बसाई सरे र आउनेहरुको लाक्तग क्तनशल्ु क: कागर्पर उल्थाउने सेवा उपलब्ध गराऊँ दछ।
यस सेवाको बारेमा जान्त्नकोलाक्तग, र्पाईको स्थाक्तनय Adult Migrant English Program (AMEP) प्रबन्त्धकलाई सम्पका गनुाहोला।
र्पाईले अन्त्य उल्थाउने क्तवकल्पहरुका बारेमा जानकारी क्तलनको लाक्तग National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) मा सम्पका गना
सक्नुहुनेछ।
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