
ف  فعالة  :الراهنة الحالة  9180584 :السياسة معر ِّ

 

 

 6/1/1999 :اإلنشاء تاريخ

 1/26/2021 :السريان تاريخ

 12/1/2020 :موافقة آخر تاريخ

 12/1/2020 :مراجعة آخر تاريخ

 12/1/2021 :التالي التنقيح تاريخ

 العاملة القوى دعم مدير :أبرامز لينتين  :المالك

 اإلدارة   :السياسة مجال

 والسياسة ،والترجمة ،TJCو ،SMHو ،SMCو ،SMBو ،SGHو ،SCVو ،SCORو ،AAHCA :المراجع
 واإلجراءات

 SCOR SCV SGH SMB SMH SMV :التطبيق  قابلية

 01206.99 الخدمات اللغوية )الترجمة الشفوية(،
 لغرض ا

على فرصة ُمجدية  (LEP) خطوات مناسبة لضمان حصول ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية Sharp HealthCare (SHC) منظمةتتَِّخذ س

 .ا الرعاية الصحية المقدمة للجمهورومتساوية للمشاركة في خدمات وبرامج ومزاي

ضين في جميع  (LEP) على ضمان التواصل بشكل هادف مع المرضى ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية SHC وتنص سياسة وممثليهم المفوَّ
لمثال ال الحصر الموافقات ومعلومات كما تنص السياسة على توصيل المعلومات الواردة في الوثائق المهمة، بما في ذلك على سبيل ا .مراحل الرعاية

 .المساعدة المالية والوثائق المهمة األخرى

ض جميع خدمات الترجمة الفورية والتحريرية ووسائل االتصال األخرى الالزمة لالمتثال لهذه السياسة د ون تكلفة على وستُقدَّم للمريض والممثل المفوَّ
 Sharp HealthCare. ضين بالخدمات المجانية عند أول اتصال بأي من منشآت وسيتم إبالغ المرضى والممثلين المفوَّ  .المريض

ى ذوي  تحديد الخطوات التي بموجبها ستُقدَّم خدمات المساعدة اللغوية )الترجمة الشفوية( وخدمات الترجمة التحريرية )للمواد المكتوبة( للمرض 

لمحدودة باللغة اإلنجليزية( و/ أو للمرضى الذين يعانون من ضعف السمع أو البصر للتأكد  المعرفة المحدودة باإلنجليزية وغير الناطقين بها )المعرفة ا
 .من التواصل بشكل فعال 

 التعريف 

A. )االستماع إلى شيء منطوق أو قراءة شيء مكتوب بلغة ما )اللغة المصدر( والتعبير عنه شفهيًا بدقة   :المساعدة اللغوية )الترجمة الشفوية
وتُعتبر لغةً تفاعلية مرئية  . ويستخدم لغة اإلشارة الكثير من الصمم أو ضعاف السمع .سبة للغة أخرى )اللغة المستهدفة(وبِِصلة ثقافية منا

 (ASL) وتوجد عدة أنواع من لغة اإلشارة، مثل لغة اإلشارة األمريكية .تستخدم مزيًجا من حركات اليد وإيماءات الجسد وتعبيرات الوجه
 (.المتعاقد عليها Sharpخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية المتاحة لخدمات شركة  :Aانظر الُمرفق ) .ةولغة اإلشارة اإلنجليزي

B. شخص يجيد اللغة اإلنجليزية واللغة الثانية الضرورية، ويمكنه تحدث اللغة الثانية الضرورية وقراءتها وترجمتها بدقة، أو   :المترجم الشفوي
على ترجمة الخطة الطبية، بما في ذلك أجزاء   وينبغي أن يكون لدى المترجمين الشفويين القدرة .ة وقراءتها بدقةريمكنه التحدث بلغة اإلشا

 .وال يقدم المترجمون الفوريون أي خدمة أخرى غير الترجمة، كرعاية المريض أو مراقبة المريض .الجسم

 النص 

A.  لقد اتَّخذَتSHC  لإجراءات مناسبة لتوفير مترجمين فوريين( لمرضى ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةLEP دون تكلفة في حالة )

 .وجود حاجز لغوي أو تواصلي 

B.  ساعة في اليوم 24يتواجد المترجمون الشفويون إما في المبنى أو يمكن الوصول إليهم عن طريق الهاتف، على مدار. 

C.  ستُبِلغSHC ( المرضى ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةLEP بشأن توافر المساعدة اللغوية من خالل تقديم إشعار مكتوب باللغات )
وسيتم وضع اإلشعارات والالفتات في مناطق االستقبال والدخول، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  .التي يفهمها هؤالء المرضى 

  .غرف الطوارئ ومناطق تسجيل المرضى الخارجيين 

D.  قد يُستعان بموظفيSHC ن يتحدثون لغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية بطالقة لترجمة المحادثات غير الطبية التي تُجَرى مع المريضيالذ. 

 .معتمدين في اللغة التي يتحدث بها المريض من أجل ترجمة المحادثات الطبية والمحادثات المتعلقة بالموافقة  SHCويجب أن يكون موظفي  
ات الترجمة الفورية في المواقف الطارئة/في أوقات الصدمات لفترة قصير األجل حتى وصول  موقد يساعد الموظف غير المعتمد في خد

  .مترجم فوري متعاقِد

https://sharp-healthcare.policystat.com/policy_search/author/?search_query=&terms=1141324
https://sharp-healthcare.policystat.com/policy_search/author/?search_query=&terms=1141324
https://sharp-healthcare.policystat.com/policy_search/category/?search_query=&terms=42841
https://sharp-healthcare.policystat.com/policy_search/category/?search_query=&terms=42841
https://sharp-healthcare.policystat.com/policy_search/category/?search_query=&terms=42841
https://sharp-healthcare.policystat.com/policy_search/reference/?search_query=&terms=23276
https://sharp-healthcare.policystat.com/policy_search/reference/?search_query=&terms=23276
https://sharp-healthcare.policystat.com/policy/9180584/latest/#applicability


E.   ستقدم شركةSHC   خدمات الترجمة الشفوية أثناء تواجد المريض في المستشفى ولن تعتمد على الترجمة الشفوية المقدمة من أسرة

 .ويمكن ألفراد األسرة أو األصدقاء الحضور، ولكن لن يتم استخدامهم كمترجمين فوريين  ة.المريض وأصدقائه للحصول على معلومات طبي
لمترجم الفوري غير موجود أو عند وجود حالة سريرية وقد توجد استثناءات محدودة الستخدام أحد أفراد األسرة كمترجم فوري، كأن يكون ا

  .EMRمعتمد في  ويجب على الطبيب توثيق استخدام مترجم فوري غير .عاجلة

F.  م منظمة وتتعاون لجنة خدمات الترجمة  .خدمة ترجمة المستندات المهمة إلى لغات مقاطعة سان دييجو حسب الحاجة لكل موقع SHCتقد ِ

  .ريرية لتقييم الحاجة إلى ترجمة إضافية على أساس منتظممع القيادة الس SHCلدي 

G. خدمات الترجمة لدى  خالل فترة مراجعة السياسة السنوية، سيتولى فريقSHC مهمة إضافية للمرضى ذوي  وثائق  تقييم الحاجة إلى ترجمة

  .(LEP)  اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية

H.  ستتولىSHCات التي تحدث في التركيبة السكانية أو أنواع الخدمات أو االحتياجات األخرى التي قد ، على أساس مستمر، تقييم التغيير

فعالية هذه اإلجراءات، واألدوات المستخدمة لتقديم المساعدة  SHCوباإلضافة إلى ذلك، ستُقي ِم  . ذه السياسة وإجراءاتهاتتطلب إعادة تقييم ه
ضين، ومالحظات وتعليقات   (LEP)دة المحدودة للغة اإلنجليزية اللغوية، والشكاوى المقدمة من المرضى ذوي اإلجا والممثلين المفوَّ

دي (Deaf Community Services)، و خدمات مجتمع الصم REACHة مثل المرضى والمنظمات المجتمعي    .SHC، ومور ِ

I.  تستخدم شركةSHC  انظر الُمرفق  .خدمات الترجمة الشفوية المتعاقد عليها لتوفير خدمات ترجمة لغة إشارةA . 

J.  تقدم إدارة الخدمات المتعددة الثقافات لدىSHC  ج طابات االستجابة المقدمة للمرضى والنماذ خدمة ترجمة المواد المكتوبة، مثل بعض خ
 . الخاصة بالقسم

 :اإلجراء

 : المسؤولية :اإلجراء

.A ي ضعف سمعي يعاني منه،  فور القبول/التسجيل، سيتم تحديد وتوثيق لغة المريض األساسية ولهجته وأ 
 :على النحو التالي 

 .على شاشة القبول/التسجيل .1

 مذكرة التواصل مع أسرة المريض /على نموذج المعلومات األولية للتمريض  .2

.A التمريض/القبول 

.B ( ستتم إزالة عوائق التواصل المذكورة في السجل الصحي اإللكترونيEMRفي خطة الرعاية ). .B  الممرضة 

C. ِمرفق اهتماًما أساسيًا لطريقة تواصل المرضى غير الناطقين باإلنجليزية وغير المتقنين لها والُصم )مثل، سيُولي ال

 .اصلجمة لغة اإلشارة وقراءة الشفاه والمالحظات المكتوبة(؛ ما لم يكن من الممكن إثبات توافر طريقة معادلة للتو تر

على الرابط   SharpNetخالل صفحة خدمات الترجمة لدى ويمكن الحصول على قائمة الخدمات المتعاقد عليها من 

 cfm.com/interpretingServices/index.sharp.sharpnet//:https التالي 

 

D.  أو الجديدة، والموافقات،    يجب استخدام مترجمين فوريين معتمدين لتفسير التشخيصات/التوقعات المعقدة

 . وتثقيف المريض، وقضايا الجودة أو قضايا نهاية العمر

 

E. وقع ما يليترجمي لغة اإلشارة في المتشمل البدائل المحتملة لم: 

a.  استخدام خدمةVRI   وينبغي تجنب استخدام   .)الترجمة الشفوية عن بُعد عبر الفيديو( حيثما أُتيح ذلك

VRI اج إلى مترجم شفوي صعوبة في رؤية الشاشة )إما بسبب فقدان  إذا واجه الشخص الذي يحت

إذا كانت هناك صعوبة في الحفاظ على  البصر أو صعوبة وضعه بشكل صحيح لرؤية الشاشة( أو

وفي هذه    .من جسده  صورة واضحة وسلسة للشاشة والتي تظهر وجه المترجم ويديه والجزء العلوي

 .جم شفوي في الموقعالظروف، قد تبرز الحاجة إلى توافر متر

b. استخدام وسائل االتصال المكتوبة. 

c.  استخدام تقنيةCART  (النسخ الفوري بمساعدة الكمبيوتر )-   ال يتدرب الكثير من الصم أو الذين

خدمة يقوم فيها   CARTوتعد تقنية  .السمع على لغة اإلشارة أو قراءة الكالم يعانون من ضعف

وستتاح   .يوتر والذي يعرض الكلمات المكتوبة على الشاشةالمشغل بكتابة ما يقال على جهاز كمب

.C  التمريض 

 

.D  التمريض 

 

.E  التمريض 

https://sharpnet.sharp.com/interpretingServices/index.cfm


 . SHCها لدى هذه الخدمة ضمن خدمات الترجمة الشفوية المتعاقد علي

.F  يجب وضع وثائق ما يلي فيEMR طوال فترة العالج : 

 أو ضعف السمعمتضمنة اللغة األساسية للمريض  –الحاجة إلى الترجمة الشفوية  .1

 عرض خدمات الترجمة الفورية المجانية واستجابة المريض  .2

 قة بالمريضمترجم الفوري المعتمد، والصلة أو العالطريقة الترجمة الفورية، واسم أو رقم ال .3

 موضوع/معلومات الترجمة الشفوية  .4

معينة(، فقم   في حالة عدم القدرة على تقديم خدمة الترجمة الفورية )كعدم وجود مترجم فوري للهجة .5

 بتوثيق السبب والظروف التخفيفية 

.F  التمريض 

.G جوز للشخص  لترجمة الفورية، بخالف ترجمة لغة اإلشارة، يحين تكون الوحدة/القسم بحاجة فورية لخدمات ا 

 بر قد يكون الهاتف المزود بمك .(iPad)أجهزة  VRIالطالب التابع للوحدة استخدام الترجمة الفورية عبر الهاتف أو 

 مركز ويمكن الحصول على هواتف إضافية عن طريق االتصال ب .الصوت أو الهاتف المزدوج متاًحا في المناطق الطبية

 . معلومات العمالء

 .ِصل الهاتف بخط هاتف المريض .1

حيث يكون الرقم على الهاتف أو يكون الهاتف   –عندما تكون كافة األطراف موجودة، اتصل بخط اللغة  .2

 . مبرمًجا مسبقًا

 .اختر المحادثة الثالثية )أو أكثر( .3

.G  التمريض 

.H  غرف العزل : 

 . قبل متصاًل غِط الهاتف بحقيبة بالستيكية، ليظل المست  .1

 . واستمر في المحادثة الثالثية عبر مكبر الصوت .اطلب الرقم من خارج الحقيبة البالستيكية .2

ف   .3 الهاتف قبل التخزين باستخدام مناديل  بعد اكتمال الترجمة الشفوية، أزل الحقيبة البالستيكية ونظ ِ

 .ميكروبية معتمدة من المستشفى

.H  التمريض 

.I لفترة محددة، اتصل بإحدى شركات الترجمة الشفوية المتعاقد معها  مترجم شفوي وجًها لوجه عندما يتطلب األمر وجود

 :قديم ما يلي ولكن سيحتاج الطالب إلى ت .( لحجز موعد مع مترجم شفويAوالمدرجة في الملحق )

A.  اسم المريض 

B.  المدة الزمنية وتاريخ احتياج المترجم الشفوي 

C.  فوي فيهالموقع الذي يتوقع حضور المترجم الش . 

I.   القبول/التمريض 

 األقسام المساعدة/

 : الُمنشئ

 عالقات المرضى 

 :المراجع القانونية

A.  ؛ الباب السادس22الباب 

B.  1259فورنيا، المادة من قانون الصحة والسالمة بوالية كالي 28الباب 

 : االعتماد



A. TJC 

B. AAAHC (4-H) 

 : الموافقة

A. Sharp Metro Leadership  قيادة(Sharp ،)06/02 ؛1999فبراير،  24 الحضرية 

B.  ،المديرPBX  / 09/08 ;11/07 :04/07 ;01/06  –  خدمات النزالء; 

C. SCOR ،SGH )مدير )مديرو ،SCV 07/11 – ، عالقات المرضى 

D.  مديرSMMC03/15 ;03/12 – رضى ، عالقات الم 

E. 03/12 – مجموعة قيادة عالقات المرضى بالنظام 

F. 12/20 ;12/19 ;06/16 ;07/13 – لجنة ترجمة النظام 

G. 02/15 ;06/99 – اللجنة التوجيهية لسياسة وإجراءات النظام 

H. 01/15 – لجنة سياسة وإجراءات نظام التمريض 

I. 09/17 ;06/16 – مدير النظام، خدمات دعم القوى العاملة 

J.  10/15/2021 – لجنة االمتثال التنفيذية، مراجعة عالقات المرضى 

 : حاالت االستبدال

A. SMH  1/91 ,11/90 ,7/90 ,1/89 والمنقحة في  ؛3/84اًل في ؛ المؤرخة أص 9753رقم, 

B. 1/94 

C. SMC #RH9 

D.  01206.01 و  01206النظام رقم 

 : التاريخ 

 06/99المؤرخ أصاًل في  ؛01206.99النظام رقم 
 12/20 ;12/19 ;09/17 ;06/16 ;03/15 ;03/12 ;10/08 ;12/07 ,04/07 ,01/06 ;08/05 ;03/05 ;06/02 :تنقيح المراجعة/ال

 رفق المُ 

 خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية 

 الطبي  SHARP CHULA VISTAمركز 

 الشركة  النوع 

 : Pacific Interpreters ترجمة عبر الهاتف 

1-866-309-3849 

 أيام في األسبوع(  7ليوم، ساعة في ا 24)

 :فاتالخدمات المتعددة الثقا ترجمة المواد المكتوبة



)أي خطاب المريض،  

 تثقيف المريض( 

 https://sharpnet.sharp.com/interpretingServices/translationServices/index.cfm 

  Multicultural Servicesضمن  Sharp Intranet الموجود على نموذج طلب الترجمةأكمل 

 )الخدمات المتعددة الثقافات( 

خدمات الترجمة 

 الفورية لجميع اللغات 

 الترجمة وجًها لوجه –

 ر الهاتف ترجمة عب –

Interpreters Unlimited: 

 9822-726-800-1  الفاكس ،1-800-726-9891

com.interpretersunlimited.www 

1-858-496-7912 

ترجمة الفيديو الشفوية  

 عن بُعد 

من خالل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في كافة  )الترجمة الشفوية عن بُعد عبر الفيديو( متاحة VRIإن خدمة 

ل تطبيق  .حاء المستشفىأن وسجل الدخول باسم مستخدم وكلمة  .عن طريق النقر المزدوج عليه ODI شغ ِ

  –ثم التِق بالمترجم الشفوي  .وانتظر حتى تتصل .من خالل النقر على الشاشة واختر اللغة .مرور جديدة 

ن اسمه ورقم هويته ِ  .ودو 

  –  شارة لغة اإلترجمة 

 الترجمة وجًها لوجه

Network Interpreting Service : 

.1-800-284-1043 

 مساًء( 4:00صباًحا إلى الساعة  7:00)من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 مساًء وعطلة نهاية األسبوع، تكون خدمات الطوارئ على الرقم 4:00ساعة )بعد ال

1-800-284-1043X 709 ) 

  –  شارة ترجمة لغة اإل

 الترجمة وجًها لوجه

Deaf Community Services: 

619-398-2488 

 أيام في األسبوع(  7ساعة في اليوم،  24)

أجهزة االتصاالت  

الكتابية للصم والبكم  

(TTY) –  ت  االتصاال

 الخارجية 

 PBXموجود جهاز واحد في 

 EDموجود جهاز واحد في 

خدمات مرحل  

 كاليفورنيا

 االتصاالت الخارجية

 كما تقبل شركة TTY.للهاتف الخارجي مع مستخدمي أجهزة  CRSخدمة  SHCدم شركة تستخ

SHC لالتصال بخدمات    777ويُمكن للمريض طلب رقم  .المكالمات وتجريها عبر خدمة المرحل 

 .مرحل كاليفورنيا

)النسخ   CARTتقنية 

الفوري بمساعدة  

المناسبة  –الكمبيوتر( 

لشخص أصم ال  

  يستطيع التواصل

  باستخدام لغة اإلشارة

 الترجمة وجًها لوجه –

 النسخ الفوري بمساعدة الكمبيوتر
 :المجدولة من خالل 

Interpreters Unlimited : 

 9822-726-800-1 الفاكس ،1-800-726-9891

com.interpretersunlimited.www 

 ومركز الرعاية الصحية  SHARP CORONADO HOSPITALمستشفى 

 الشركة  النوع 

http://www.interpretersunlimited.com/
http://www.interpretersunlimited.com/


 : Pacific Interpreters ترجمة عبر الهاتف 

1-866-309-6558 

 أيام في األسبوع(  7ساعة في اليوم،  24)

 :الخدمات المتعددة الثقافات جمة المواد المكتوبةتر

https://sharpnet.sharp.com/interpretingServices/translationServices/index.cfm 

  Multicultural Servicesضمن  Sharp Intranet الموجود على نموذج طلب الترجمةأكمل 

 .)الخدمات المتعددة الثقافات(

خدمات الترجمة 

 ميع اللغات الفورية لج

 الترجمة وجًها لوجه –

 ترجمة عبر الهاتف  –

Interpreters Unlimited: 

 9822-726-800-1   الفاكس، 1-800-726-9891

com.interpretersunlimited.www 

1-858-496-7781 

ترجمة الفيديو الشفوية  

 عن بُعد 

 )الترجمة الشفوية عن بُعد عبر الفيديو( متاحة من خالل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في   VRIإن خدمة 

ل تطبي .كافة أنحاء المستشفى وسجل الدخول باسم مستخدم   .عن طريق النقر المزدوج عليه ODI قشغ ِ

ترجم  ثم التِق بالم .وانتظر حتى تتصل .واختر اللغة من خالل النقر على الشاشة  . وكلمة مرور جديدة 

ن اسمه ورقم هويته – الشفوي ِ  .ودو 

 –ترجمة لغة اإلشارة 

 الترجمة وجًها لوجه

Network Interpreting Service : 

1-800-284-1043 

 مساًء( 4:00صباًحا إلى الساعة  7:00)من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 ى الرقممساًء وعطلة نهاية األسبوع، تكون خدمات الطوارئ عل 4:00)بعد الساعة 

1-800-284-1043 X 709) 

 –ترجمة لغة اإلشارة 

 الترجمة وجًها لوجه

Deaf Community Services: 

619-398-2488 

 أيام في األسبوع(  7اعة في اليوم، س 24)

بالضغط على الزر   .تمت برمجة أزرار الذاكرة على الهاتف .هاتف لخدمة الترجمة اللغوية عبر الهاتف الهاتف المزدوج 

 .ل ينتقل الهاتف مباشرة إلى خدمة الترجمة اللغويةاألو

أجهزة االتصاالت  

الكتابية للصم والبكم  

(TTY) –    االتصاالت

 الخارجية 

 PBXموجود جهاز واحد في 

خدمات مرحل  

 كاليفورنيا

 االتصاالت الخارجية

  SHCكما تقبل شركة  TTY.للهاتف الخارجي مع مستخدمي أجهزة  CRSخدمة  SHCتستخدم شركة 

 . لالتصال بخدمات مرحل كاليفورنيا 777يطلب المريض  .المكالمات وتجريها عبر خدمة المرحل

)النسخ   CARTتقنية 

مساعدة  الفوري ب

المناسبة  – الكمبيوتر( 

 يوترالنسخ الفوري بمساعدة الكمب

 :المجدولة من خالل

Interpreters Unlimited : 

http://www.interpretersunlimited.com/


لشخص أصم ال  

يستطيع التواصل  

 باستخدام لغة اإلشارة

 الترجمة وجًها لوجه –

 9822-726-800-1  الفاكس ،1-800-726-9891

com.interpretersunlimited.www 

 SHARP GROSSMONT HOSPITALخدمات ترجمة 

 الشركة  النوع 

الدعم عبر الهاتف  

 لغة 180ألكثر من 

Pacific Interpreters 

 ( 841973 :الرمز) 866-309-8217

 أيام في األسبوع(  7ساعة في اليوم،  24)

خدمات الترجمة 

 الفورية لجميع اللغات 

 وجًها لوجه الترجمة –

 ترجمة عبر الهاتف  –

Interpreters Unlimited: 

 9822-726-800-1  الفاكس، 1-800-726-9891

com.interpretersunlimited.www 

1-858-496-7694 

ترجمة الفيديو الشفوية  

 عن بُعد 

عد عبر الفيديو( متاحة من خالل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في كافة )الترجمة الشفوية عن بُ  VRIإن خدمة 

ل تطبيق  .أنحاء المستشفى دخول باسم مستخدم وكلمة وسجل ال  .عن طريق النقر المزدوج عليه ODI شغ ِ

 ثم التِق بالمترجم الشفوي  .وانتظر حتى تتصل .واختر اللغة من خالل النقر على الشاشة .مرور جديدة 

ن ا – ِ  . سمه ورقم هويتهودو 

 :الخدمات المتعددة الثقافات ترجمة المواد المكتوبة

https://sharpnet.sharp.com/interpretingServices/translationServices/index.cfm 

  Multicultural Servicesضمن  Sharp Intranet الموجود على نموذج طلب الترجمةأكمل 

 )الخدمات المتعددة الثقافات( 

 لغة اإلشارةترجمة 

 لغة اإلشارة األمريكية

 الترجمة وجًها لوجه –

Network Interpreting Service 

1-800-284-1043 

 مساًء( 4:00صباًحا إلى الساعة  7:00ة )من االثنين إلى الجمعة، من الساع

 مساًء وعطلة نهاية األسبوع تكون خدمات الطوارئ على الرقم 4:00بعد الساعة 

1-800-284-1043 x709 ) 

 ترجمة لغة اإلشارة

لغة اإلشارة األمريكية 

الترجمة   – والمكسيكية

 وجًها لوجه

Deaf Community Services 619 398 2488 

 أيام في األسبوع(  7، ساعة في اليوم 24)

أجهزة االتصاالت  

الكتابية للصم والبكم  

(TTY )–    االتصاالت

 الخارجية 

 PBXموجودة في 

 كما تقبل شركة TTY. للهاتف الخارجي مع مستخدمي أجهزة  CRSخدمة  SHCتخدم شركة تسخدمات مرحل  

http://www.interpretersunlimited.com/
http://www.interpretersunlimited.com/


 لالتصال بخدمات    777رقم ويُمكن للمريض طلب  .المكالمات وتجريها عبر خدمة المرحل SHC كاليفورنيا

 .مرحل كاليفورنيا

غط على الزر األول ينتقل  بالض  .تمت برمجة أزرار الذاكرة على الهاتف  .هاتف لخدمة الترجمة اللغوية الهاتف المزدوج 

 .الهاتف مباشرة إلى خدمة الترجمة اللغوية

)النسخ   CARTتقنية 

الفوري بمساعدة  

المناسبة  –الكمبيوتر( 

  لشخص أصم ال

يستطيع التواصل  

 باستخدام لغة اإلشارة

 الترجمة وجًها لوجه –

 :)النسخ الفوري بمساعدة الكمبيوتر( من خالل CARTتم جدولة تقنية 

Interpreters Unlimited : 

 9822-726-800-1  الفاكس ،1-800-726-9891

com.itedinterpretersunlim.www 

 للنساء وحديثي الوالدة  SHARP MARY BIRCH HOSPITALمستشفى 

 الشركة  النوع 

 : Pacific Interpreters ترجمة عبر الهاتف 

1-866-322-0018 

 أيام في األسبوع(  7ساعة في اليوم،  24)

 :الخدمات المتعددة الثقافات ترجمة المواد المكتوبة

https://sharpnet.sharp.com/interpretingServices/translationServices/index.cfm 

  Multicultural Servicesضمن  Sharp Intranet الموجود على نموذج طلب الترجمةأكمل 

 دمات المتعددة الثقافات( )الخ 

خدمات الترجمة 

 الفورية لجميع اللغات 

 الترجمة وجًها لوجه –

 ترجمة عبر الهاتف  –

Interpreters Unlimited: 

 9822-726-800-1  الفاكس، 1-800-726-9891

com.interpretersunlimited.www 

1-858-496-7886 

ترجمة الفيديو الشفوية  

 عن بُعد 

)الترجمة الشفوية عن بُعد عبر الفيديو( عبر أجهزة الكمبيوتر الموجودة في منطقة  VRIخدمة  تتوافر

ل تطبيق .رزالف وسجل الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور   .عن طريق النقر المزدوج عليه ODI شغ ِ

ن  –ثم التِق بالمترجم الشفوي .وانتظر حتى تتصل .ةواختر اللغة من خالل النقر على الشاش .جديدة  ِ  ودو 

 . اسمه ورقم هويته

 – ترجمة لغة اإلشارة 

 الترجمة وجًها لوجه

Network Interpreting Service : 

1-800-284-1043 

 مساًء( 4:00صباًحا إلى الساعة  7:00)من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 اية األسبوع، تكون خدمات الطوارئ على الرقممساًء وعطلة نه 4:00)بعد الساعة 

1-800-284-1043 X 709) 

)النسخ   CARTتقنية 

الفوري بمساعدة  

 النسخ الفوري بمساعدة الكمبيوتر

 ( Network Interpreting Service)المجدولة من خالل 

http://www.interpretersunlimited.com/
http://www.interpretersunlimited.com/


المناسبة  –الكمبيوتر( 

  لشخص أصم ال

يستطيع التواصل  

  باستخدام لغة اإلشارة

 الترجمة وجًها لوجه –

 – ترجمة لغة اإلشارة 

 الترجمة وجًها لوجه

Deaf Community Services 

619-398-2488 

 )أيام في األسبوع   7ساعة،  24)

الت  أجهزة االتصا

الكتابية للصم والبكم  

(TTY)   االتصاالت

 الخارجية 

 PBXموجودة في 

خدمات مرحل  

  – كاليفورنيا

 االتصاالت الخارجية

 كما تقبل شركة؛ TTYللهاتف الخارجي مع مستخدمي أجهزة  CRSدمة خ  SHCتستخدم شركة 

SHC بخدمات   لالتصال  777ويُمكن للمريض طلب رقم  .المكالمات وتجريها عبر خدمة المرحل 

 .مرحل كاليفورنيا

ول ينتقل  بالضغط على الزر األ .تمت برمجة أزرار الذاكرة على الهاتف  .هاتف لخدمة الترجمة اللغوية الهاتف المزدوج 

 .الهاتف مباشرة إلى خدمة الترجمة اللغوية

،  STEPHEN BIRCH HEALTHCARE CENTER، ومركز SHARP MEMORIAL HOSPITALمستشفى 

 SHARP REHABILITATIONضى الخارجيين، ومرفق وجناح المر

 الشركة  النوع 

 Pacific Interpreters ترجمة عبر الهاتف 

1-800-974-7468 

 أيام في األسبوع(  7، ساعة في اليوم 24)

 :الخدمات المتعددة الثقافات ترجمة المواد المكتوبة

https://sharpnet.sharp.com/interpretingServices/translationServices/index.cfm 

  Multicultural Servicesضمن  Sharp Intranet الموجود على نموذج طلب الترجمةأكمل 

 )الخدمات المتعددة الثقافات( 

دمات الترجمة خ

 الشفوية لكافة اللغات 

 الترجمة وجًها لوجه –

 ترجمة عبر الهاتف  –

Interpreters Unlimited: 

 9822-726-800-1  الفاكس ،1-800-726-9891

com.interpretersunlimited.www 

1-858-496-7886 

ة  ترجمة الفيديو الشفوي

 عن بُعد 

)الترجمة الشفوية عن بُعد عبر الفيديو( متاحة من خالل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في   VRIإن خدمة 

ل ت .كافة أنحاء المستشفى وسجل الدخول باسم مستخدم   .عن طريق النقر المزدوج عليه ODI طبيقشغ ِ

ثم التِق بالمترجم   .ى تتصلوانتظر حت .واختر اللغة من خالل النقر على الشاشة  . وكلمة مرور جديدة 

http://www.interpretersunlimited.com/


ن اسمه ورقم هويته –الشفوي ِ  . ودو 

 – ترجمة لغة اإلشارة 

 الترجمة وجًها لوجه

Network Interpreting Service : 

1-800-284-1043 

 مساًء( 4:00صباًحا إلى الساعة  7:00)من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 تكون خدمات الطوارئ على الرقممساًء وعطلة نهاية األسبوع،  4:00)بعد الساعة 

1-800-284-1043 X 709) 

)النسخ   CARTتقنية 

الفوري بمساعدة  

المناسبة  –الكمبيوتر( 

لشخص أصم ال يستطيع  

اصل باستخدام لغة التو 

 اإلشارة

 الترجمة وجًها لوجه –

 النسخ الفوري بمساعدة الكمبيوتر

 ( Network Interpreting Service)المجدولة من خالل 

 –  ترجمة لغة اإلشارة 

 الترجمة وجًها لوجه

Deaf Community Services 

619-398-2488 

 )أيام في األسبوع   7ساعة،  24)

أجهزة االتصاالت  

للصم والبكم   الكتابية

(TTY) –    االتصاالت

 الخارجية 

 PBXموجودة في 

خدمات مرحل  

االتصاالت   كاليفورنيا

 الخارجية 

 كما تقبل شركة TTY.ف الخارجي مع مستخدمي أجهزة للهات  CRSخدمة  SHCتستخدم شركة 

SHC لالتصال بخدمات    777ويُمكن للمريض طلب رقم  .المكالمات وتجريها عبر خدمة المرحل 

 .ل كاليفورنيامرح

وقد تم تضمين بعض التعليمات   .تمت برمجة أزرار الذاكرة على الهاتف  .هاتف لخدمة الترجمة اللغوية الهاتف المزدوج 

 .ى في المربعاألخر

 SHARP MESA VISTAمستشفى 

 الشركة  النوع 

 : Pacific Interpreters ترجمة عبر الهاتف 

1-866-322-0530 

 م في األسبوع( أيا 7ساعة في اليوم،  24)

 :الخدمات المتعددة الثقافات ترجمة المواد المكتوبة

https://sharpnet.sharp.com/interpretingServices/translationServices/index.cfm 

  Multicultural Servicesضمن  Sharp Intranet الموجود على نموذج طلب الترجمةأكمل 

 )الخدمات المتعددة الثقافات( 



ترجمة خدمات ال

 الفورية لجميع اللغات 

 الترجمة وجًها لوجه –

 ترجمة عبر الهاتف  –

Interpreters Unlimited: 

 9822-726-800-1  الفاكس ،1-800-726-9891

com.interpretersunlimited.www 

1-858-496-7678 

 ترجمة الفيديو  

 عد الشفوية عن بُ 

(Stratus Video) 

)الترجمة الشفوية عن بُعد عبر الفيديو( متاحة من خالل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في   VRIإن خدمة 

ل تطبيق .ستشفىكافة أنحاء الم وسجل الدخول باسم مستخدم   .عن طريق النقر المزدوج عليه ODI شغ ِ

ثم التِق بالمترجم   .وانتظر حتى تتصل .واختر اللغة من خالل النقر على الشاشة  . وكلمة مرور جديدة 

ن اسمه ورقم هويته –الشفوي ِ  . ودو 

 – ترجمة لغة اإلشارة 

 الترجمة وجًها لوجه

Network Interpreting Service : 

1-800-284-1043 

 مساًء( 4:00صباًحا إلى الساعة  7:00)من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 األسبوع، تكون خدمات الطوارئ على الرقم مساًء وعطلة نهاية 4:00)بعد الساعة 

1-800-284-1043 X 709) 

)النسخ   CARTتقنية 

الفوري بمساعدة  

الكمبيوتر( المناسبة  

  لشخص أصم ال

يستطيع التواصل  

باستخدام لغة اإلشارة  

 وجًها لوجه

 النسخ الفوري بمساعدة الكمبيوتر

 ( Network Interpreting Service)المجدولة من خالل 

 –  جمة لغة اإلشارة تر

 الترجمة وجًها لوجه

Deaf Community Services 

619-398-2488 

 )أيام في األسبوع   7ساعة،  24)

أجهزة االتصاالت  

ية للصم والبكم  الكتاب 

(TTY )–    االتصاالت

 الخارجية 

 PBXموجودة في 

خدمات مرحل  

 - كاليفورنيا

 االتصاالت الخارجية

 كما تقبل شركة؛ TTYف الخارجي مع مستخدمي أجهزة للهات  CRSخدمة  SHCتستخدم شركة 

SHC لالتصال بخدمات    777ويُمكن للمريض طلب رقم  .المكالمات وتجريها عبر خدمة المرحل 

 .مرحل كاليفورنيا

بالضغط على الزر األول ينتقل    .تمت برمجة أزرار الذاكرة على الهاتف  .هاتف لخدمة الترجمة اللغوية الهاتف المزدوج 

 .تف مباشرة إلى خدمة الترجمة اللغويةالها
 

 الملحقات
 ال توجد مرفقات 

 

http://www.interpretersunlimited.com/

