Farsi
اﮔر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﻣﯽ در ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دارﯾد و ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﮐمﺷﻧوا ھﺳﺗﯾد ،ﺣﺗﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮫ ﻣﺳﺋول
ھﻣﺎھﻧﮓﮐﻧﻧده ﺧود در دادﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻌﻠوﻻن آﻣرﯾﮑﺎ ) (ADAاﺳت ،اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ
آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧد.
ﻧﺣوه درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺑرای روز دادﮔﺎھﺗﺎن
اﮔر دادﮔﺎه ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ زودﺗر اﻗدام ﻧﮑردهاﯾد ،ﺣﺗﻣﺎ ﺣداﻗل 1
ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﺗﺎرﯾﺦ دادﮔﺎه ﺧود ﺑرای ﺣﺿور ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ درﺧواﺳت دھﯾد .اﺣﺗﻣﺎﻻ در وبﺳﺎﯾت دادﮔﺎه ﺷﻣﺎ،
آدرس اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﻓرﻣﯽ ﺑرای درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ وﺟود ﺧواھد داﺷت.
( )ﻓرم
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻓرم ) Request for Interpreter
 (INT-300اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﭘروﻧده ﻣدﻧﯽ درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑر روی زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن
را ﺑﮫ آن زﺑﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد:
ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻓرم
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﭼﯾﻧﯽ )ﺳﺎده ﺷده(
ﭼﯾﻧﯽ )ﺳﻧﺗﯽ(
ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐرهای
ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ
روﺳﯽ
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ
ﺗﺎﮔﺎﻟوگ
وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ

ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﮕر ﻗواﻧﯾن ﺣرﻓﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺷﻔﺎھﯽ رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد.
ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺷﻔﺎھﯽ ﻣوظف ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﯾﮏ ﺳری ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ و رﻓﺗﺎر ﺣرﻓﮫای ھﺳﺗﻧد .در ﻓﮭرﺳت زﯾر ﺗﻌدادی
از ﻣﮭمﺗرﯾن اﯾن ﻗواﻧﯾن آورده ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای اطﻼع از ﺗﻣﺎم اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ California Rule
) of Court 2.890ﻗواﻧﯾن دادﮔﺎه ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ  (2.890و Professional Standards and Ethics for
) California Court Interpretersاﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫای و اﺻول اﺧﻼﻗﯽ ﺑرای ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺷﻔﺎھﯽ دادﮔﺎه
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ( ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺎﯾد:
•
•
•
•
•

ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و دﻗﯾق ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻣطﺎﻟب ﺑﭘردازﻧد.
ﺑﯽطرف ﺑوده و ﻣﺗﻌﺻب ﻧﺑﺎﺷﻧد .ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﺎرﺷﺎن ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻧرﺳد.
اﮔر ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ دارﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن ﻣوﺿوع را
آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.
ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و وﮐﯾل ﺷﻣﺎ را ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﮫ دارﻧد.
ﻣﺷﺎوره ﻗﺎﻧوﻧﯽ اراﺋﮫ ﻧدھﻧد.

•

ﻣواردی را ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود ﻋﻣل ﺗرﺟﻣﮫ ﺑرای آنھﺎ دﺷوار و ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺷود ،ﮔزارش دھﻧد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﺷﻧوﻧد ﯾﺎ ﯾﮏ اﺻطﻼح ﺧﺎص را ﻧﻣﯽداﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﻋﻠﺗﯽ در ھر زﻣﺎن
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﭘردازﻧد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را اطﻼع دھﻧد.

ﺷﮑﺎﯾت از ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺷﻔﺎھﯽ دادﮔﺎه
اﮔر دادﮔﺎه ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻧظﯾر اﯾن ﻣوارد ﭘﯾش آﯾد ،ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣق را دارﯾد ﮐﮫ
از او ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾد :ﻣﺗرﺟم دﯾر در ﻣﺣل ﺣﺎﺿر ﺷود ﯾﺎ اﺻﻼ ﺣﺎﺿر ﻧﺷود ﯾﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺗرﺟﻣﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣرﺗﮑب
اﺷﺗﺑﺎه ﻓﺎﺣﺷﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺑﻧظر ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑرﺧورد ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ دارد ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﺑﮫ ﺷدت
ﻏﯾرﺣرﻓﮫای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت از ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ  2ﮔزﯾﻧﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد:
 .1ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ دادﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺗرﺟم را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار داده اﺳت ،ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾد .ﻧﺣوه ﺷﮑﺎﯾت ﮐردن
را از ﻣﺳﺋول ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﻣور زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ از ﻣرﮐز ﺧودﯾﺎری ﺳوال ﮐﻧﯾد.
 .2ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺷورای ﻗﺿﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷورای ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟوز ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺷﻔﺎھﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ دادﮔﺎه ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫای رﻓﺗﺎر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧﻼف ﺷروط ﻣﺟوزھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣورد
ﺗﺣﻘﯾق ﻗرار دھﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻧﺣوه ﺗﻧظﯾم ﺷﮑﺎﯾت ﺑرای ﺷورای ﻗﺿﺎﯾﯽ و درﯾﺎﻓت ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﺻورت
آﻧﻼﯾن ،ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد> .ھﻧوز ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت<.
ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺷورای ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺷﻔﺎھﯽ رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺛﺑت ﺷده
در ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﺎ دادﮔﺎه وی را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار داده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧودﺗﺎن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ،او را اﺳﺗﺧدام
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.
اراﺋﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دادﮔﺎه وی را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﮐرده اﺳت.
اﮔر ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺧودﺗﺎن را ھﻣراه ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد ،ﻣﺛﻼ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﮐﮫ ﻣﺗرﺟم
دارای ﻣﺟوز در ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت ،ھﻣراه ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از آنھﺎ در دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺷورای ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺛﺑت ﺷده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد  .در اﯾن ﺻورت ،اﮔر
آنھﺎ ﻣرﺗﮑب اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻓﺎﺣﺷﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﻏﯾرﺣرﻓﮫای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾت ﺧود ﺗﻧظﯾم ﮐرده و
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در اﯾن ﺧﺻوص اﻧﺟﺎم ﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﺑردهاﯾد و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﮑرده اﺳت ،ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧودﯾﺎری دادﮔﺎه ﺧود
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾن ﺧﺻوص اﻧﺟﺎم دھﯾد.

