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 اطالعات مهم پیش از استفاده از َترُجملي
 

  براي استفاده ی بهینه از َترجملي  و حفظ اطالعات شخصي خود، لطفا این صفحه را با دقت بخوانید.
 

 خود و اطالعات شخصي خود را محفوظ نگه دارید
 

 ١. خدمات ترجمه را از برنامه َترُجملي به بیرون منتقل نكنید.
  اگر شما خدمات ترجمه َترُجملي را از برنامه خارج كنید، شما مي توانید خودتان و مترجم را در معرض خطر قرار دهید.

 
  ٢. خدمات خارج از عرف برنامه  را تقاضا و یا  قبول نكنید . حتی اگر به شما پیشنهاد شد.

  هیچ خدمات دیگري كه خارج از برنامه هستند را از مترجم ها قبول نكنید، حتي اگر به نظر مفید باشد.
 

  ٣. نظر شخصي مترجم و یا مشورت و مصلحت مترجم را نپرسید .
 مترجم هاي َترُجملي باید بي طرف باشند و نباید نظر سیاسي، مذهبي، و یا معنوي خود را به اشتراك بگذارند. لطفا از مترجم ها نظر

  نخواهید. آن ها فقط بي طرفانه ترجمه میكنند.
 

 ٤. هر  گونه اطالعات شناسایي را محرمانه نگه دارید.
 هر نوع اطالعاتي كه بتواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم شخصي را شناسایي كند باید محرمانه نگه داشته شود. به طور مثال،

  بعضي از این اطالعات میتواند یكي از موارد ذیل باشد:
 نام  كامل●
●(Social Security Number)  شماره  ملی 
 آدرس پستي●
●(ID Number) شماره کارت شناسایي 
  شماره تلفن●

   این ها فقط چند نمونه براي مثال هستند.
 

  اطمینان حاصل كنید كهآماده هستید.
 قبل از این كه درخواست مترجم بدهید، یك مكان ساكت را پیدا كنید و اطمینان حاصل كنید كه تلفن شما شارژ داشته باشد و به اینترنت

  دسترسي كامل داشته باشید.
 

 اگر  با  یك مترجم تماس اینترنتي مي گیرید:
 خود را معرفي كنید: "سالم! من اسمم (اسم كوچك فقط) ____ و از كشور ____ تماس میگیرم. من دارم تالش میكنم كه●

 بگوییم __________. آیا شما مي توانید به من كمك كنید و براي من ترجمه كنید؟ من به طور مستقیم با آقاي/خانم
 _____ (اسم كوچك فقط) به صورت اول شخص صحبت خواهم كرد."

 لطفا آرام، روان، و با فاصله بین جمله ها صحبت كنید و اجازه بدهید كه مترجم زمان الزم را داشته باشد تا به صورت●
  دقیق و صحیح ترجمه كند.

 اگر به مترجم زنده و مستقیم احتیاج دارید، لطفا به طور مستقیم با شخص مورد نظر مكالمه كنید، و مستقیما با مترجم●
 صحبت نكنید. مترجم به صورت اول شخص از طرف شما ترجمه خواهد كرد.

  به طور مثل،  بگویید : "لطفا من را ساعت ٥ بعد از ظهر در روز یكشنبه رو به روي بیمارستان مالقات كنید." و
 نگویید  "به ایشان بگویید كه من را ساعت ٥ بعد از ظهر در روز یكشنبه رو به روي بیمارستان مالقات كنند." 
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