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شنوا ھستید، حتما این مسئلھ را بھ مسئول  دارید و ناشنوا یا کم اگر توانایی کمی در صحبت کردن بھ زبان انگلیسی
) است، اطالع دھید تا ADAقانون حمایت از معلوالن آمریکا ( کننده خود در دادگاه کھ مسئول ھماھنگی ھماھنگ

فراھم کنند. آنھا بتوانند مترجم شفاھی مناسبی را برای شما  
 

نحوه درخواست مترجم شفاھی برای روز دادگاھتان  
 

 1اید، حتما حداقل  کھ زودتر اقدام نکرده دھد، در صورتی  اگر دادگاه مترجم شفاھی را در اختیار شما قرار می
 سایت دادگاه شما، حضور مترجم شفاھی درخواست دھید. احتماال در وب ھفتھ پیش از تاریخ دادگاه خود برای

داشت.  آدرس ایمیل یا فرمی برای درخواست مترجم شفاھی وجود خواھد  
 

فرم ( )����� ����� �������( Interpreter	for	Request توانید از فرم شما ھمچنین می
300-INTبر روی زبانی کھ بھ آن  کنید. واست مترجم شفاھی) استفاده کنید تا برای یک پرونده مدنی درخ

را بھ آن زبان دریافت کنید: ����� ����� �������کنید کلیک کنید تا فرم  صحبت می  
 

چینی (ساده شده) •  
چینی (سنتی) •  
فارسی •  
ای کره •  
پنجابی •  
روسی •  
اسپانیایی •  
لوگتاگا •  
ویتنامی •  

 
 

ای کھ باید توسط مترجمان شفاھی رعایت شوند. قوانین اخالقی و دیگر قوانین حرفھ  
 

ای ھستند. در فھرست زیر تعدادی  مترجمان شفاھی موظف بھ پیروی از یک سری قوانین اخالقی و رفتار حرفھ
	Rule	Californiaبھ  توانید برای اطالع از تمام این قوانین این قوانین آورده شده است، اما شما می ترین مھماز 

of	Court	2.890  و  )2.890(قوانین دادگاه کالیفرنیاStandards	and	Ethics	for	Professional	
California	Court	Interpreters )ای و اصول اخالقی برای مترجمان شفاھی دادگاه  استانداردھای حرفھ

مراجعھ کنید. )کالیفرنیا  
 

مترجمان شفاھی باید:  
 

ھ ترجمھ مطالب بپردازند.بھ طور کامل و دقیق ب •  
طرف بوده و متعصب نباشند. مطمئن شوند کھ رفتارشان متعصبانھ بھ نظر نرسد. بی •  
این موضوع را  رسد کھ ممکن است تعارض منافع داشتھ باشند، اگر تعارض منافع دارند یا بھ نظر می •

آشکارا اعالم کنند.  
د.مکالمات بین شما و وکیل شما را محرمانھ باقی نگھ دارن •  
مشاوره قانونی ارائھ ندھند. •  



ھا دشوار و یا غیرممکن شود، گزارش دھند. برای  شود عمل ترجمھ برای آن مواردی را کھ موجب می •
ھر زمان  دانند یا بھ ھر علتی در توانند بھ درستی بشنوند یا یک اصطالح خاص را نمی مثال، اگر نمی

ید این مسئلھ را اطالع دھند.توانند بھ درستی بھ ترجمھ شفاھی بپردازند، با نمی  
 
 
 

شکایت از مترجمان شفاھی دادگاه  
 

اگر دادگاه مترجم شفاھی در اختیار شما قرار دھد و مشکالتی نظیر این موارد پیش آید، شما این حق را دارید کھ 
مرتکب در ھنگام ترجمھ برای شما  مترجم دیر در محل حاضر شود یا اصال حاضر نشود یا از او شکایت کنید:

ارد یا رفتار بھ شدت اشتباه فاحشی شود یا بنظر برسد کھ نسبت بھ شما یا شخص دیگری برخورد متعصبانھ د
ای داشتھ باشد. غیرحرفھ  

 
گزینھ را در اختیار دارید: 2شما برای شکایت از مترجم شفاھی   

 
1. کنید. نحوه شکایت کردن توانید بھ دادگاھی کھ مترجم را در اختیار شما قرار داده است، شکایت  شما می 

یا از مرکز خودیاری سوال کنید.  مسئول ھماھنگی امور زبانی را از  
2. توانید شکایت خود را بھ شورای قضایی ارائھ کنید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ شورای قضایی  شما می 

اه بھ کند و بنابراین اگر یک مترجم شفاھی دادگ سازمانی است کھ مجوز مترجمان شفاھی را صادر می
توانند این مسئلھ را مورد  ای رفتار کند کھ خالف شروط مجوزھای این سازمان باشد، آنھا می گونھ

تحقیق قرار دھند.  
 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم شکایت برای شورای قضایی و دریافت فرم شکایت بھ صورت 
آنالین، کلیک کنید. <ھنوز موجود نیست>.  

 
داشتھ باشید کھ شکایت ارائھ شده بھ شورای قضایی باید در مورد مترجمان شفاھی رسمی یا ثبت شده بھ خاطر 

در کالیفرنیا باشد کھ یا دادگاه وی را در اختیار شما قرار داده باشد یا خودتان برای دریافت کمک، او را استخدام 
کرده باشید.  

 
ھی باشد کھ دادگاه وی را برای شما فراھم کرده است. ارائھ شکایت بھ دادگاه باید در مورد یک مترجم شفا  

 
اگر مترجم شفاھی خودتان را ھمراه خود بیاورید، مثال یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود را کھ مترجم 

ھا در دادگاه یا شورای قضایی شکایت کنید.  توانید از آن نمی نیست، ھمراه خود بیاورید، دارای مجوز در کالیفرنیا
ثبت شده را انتخاب کنید . در این صورت، اگر  خاطر بھتر است کھ ھمیشھ یک مترجم شفاھی رسمی یا ھمین بھ
تنظیم کرده و  خود توانید شکایت داشتھ باشند، می ای ھا مرتکب اشتباھات فاحشی شوند یا رفتار غیرحرفھ آن

شفاھی غیررسمی خودتان را بھ  مدرخواست کنید کھ تحقیقاتی در این خصوص انجام شود. در صورتی کھ مترج
کنید کھ بھ درستی ترجمھ نکرده است، با یک وکیل یا با مرکز خودیاری دادگاه خود  فکر می اید و دادگاه برده

توانید در این خصوص انجام دھید. صحبت کنید تا ببینید کھ چھ کاری می  
 
 


