भाषा अनुवाद सम्बन्धी तथ्यपऽ
एक ूिशिक्षत दोभाषे र कुनै अूिशिक्षत व्यिक्त, जःतै साथी वा पिरवारको सदःय, को िबचमा के फरक छ?
एक ूिशिक्षत दोभाषेले सबै कुरा गोप्य राख्छ । उनीहरूले तपाईंको िमिटं गमा के भयो भनेर किहल्यै पिन
भन्दै नन ् – उनीहरूले तपाईंको लािग दोभाषेको काम गरे को कुरा समेत भन्दै नन ् ।
अन्य फरकहरू पिन छन ्:
एक ूिशिक्षत दोभाषे
y

गोपनीयता कायम राख्ने आचार संिहता बाट

एक अूिशिक्षत दोभाषे
y

बाँिधएको हुन्छ

y

तपाईंले बोलेका मुख्य बुँदाहरू माऽै नभएर

उसले तपाईंको िनजी िववरण अरू कसैलाई
ूदान गनर् सक् छ
y

ूत्येक कुरा पूणर् र सिह रूपमा अनुवाद गदर् छ
y

संसय, दिु वधा, आपित्त, िःवकृ ती जःता

िवषयबःतु बृहतरूपमा तोडमोड हुनसक्छ
y

सक्छ

अिभव्यक्त गदर् छ

y

ःपष्टीकरण खोज्छ

y

यथाथर्ता सुिनिश्चत गनर्को लािग िटप्पणी

वाःतिवकता सुिनिश्चत गनर्को लािग ःपिष्टकरण

त्यित्तकै कुरा बनाएर भन्न सक्छ
y

सम्भव हुँदैन
y

बोल्नसक्ने जःतो लाग्न सक्छ

y

बारे मा सचेत हुन्छ । व्यिक्तगत िवचार वा

वा यातायात उपलव्ध गराउने जःता अन्य

दोभाषेको कायर् माऽै गछर्

उसले अनुवाद गनेर् क्षेऽमा िवशेष ूिशक्षण
िलएको हुन्छ

भूिमकाको सीमाको बारे मा सचेत हुँदैन, र

व्यिक्तगत िवचार वा सल्लाह ूदान गनर् सक्छ,

सल्लाह िदं दैन र अन्य कुनै कायर् नगरी

y

ःपष्टीकरण माग्न वा तथ्य जाँच गनर्को लािग
तपाईंलाई नरोक्ने भएकोले ऊ धाराूवाह

सक्छ

आफू तटःथ भूिमकाको सीमामा रहनुपनेर्

पूणर् रूपमा अल्पकािलन ःमृितमा भर पनेर्

हुनसक्छ, जुन कुरा िविशष्ट ूिशक्षण िबना

माग्न वा दोहोर्याउनको लािग तपाईंलाई रोक्न

y

उसले नबुझेका वा उसलाई धेरै ूािविधक वा

जिटल लागेका कुराहरू त्यसै छोड्न सक्छ वा

िलन्छ
y

कुरालाई राॆो बनाएर भन्ने सम्भावना हुन्छ

जसले गदार् महत्वपूणर् जानकारी त्यसै हराउन

र हरे क सूआम गितिविधहरू जःताको त्यःतै
उसले कुरा नबुझेमा तपाईंलाई भन्छ र

मुख्य बुँदा तथा िववरणहरू सिह रूपमा अनुवाद
हुने सम्भावना कम हुन्छ जसले गदार्

संवेदनशीलताहरू जोगाई अिभव्यिक्तको ःवरूप

y

कुनै आचार संिहतामा बाँिधएको हुँदैन, अथार्त

कामहरू गनर् सक्छ
y

कुनै िवशेष ूिशक्षण िलएको हुँदैन

कुनै अूिशिक्षत दोभाषे वा पिरवारका सदःयलाई दोभाषेको रूपमा ूयोग गरे र आफू वा आफ्नो पिरवारलाई
जोिखममा नपानुह
र् ोस ्

तपाईंका अिधकारहरू के हुन ्?

धेरै अवःथाहरूमा दोभाषेको माग गनुर् तपाईंको अिधकार हो ।
y

सरकारी कमर्चारीहरूसँग, ूहरीहरूसँग, अदालतहरूमा वा अःपतालहरूमा कुराकानी गदार् कानूनी रूपमा

तपाईंले एक व्यवसाियक दोभाषे ूयोग गनर् पाउनुहुन्छ । त्यसैले एक ूिशिक्षत दोभाषेको माग गनर्
लाज वा अप्ठ्यारो नमान्नुहोस ् ।

y

तपाईंलाई आमुन्ने सामुन्ने वा टे लीफोनबाट कुरा गनेर् मध्ये कुन दोभाषे चािहएको हो रोज्न सक्नुहुन्छ
। लामो वा जिटल परामशर् वा भावनात्मक पिरिःथितमा टे िलफोन दोभाषे ूयोग गनेर् सल्लाह िदईंदै न ।

y

तपाईंको अंमेजी केिह हदसम्म राॆो भए पिन तपाईंलाई आफ्नै भाषा ूयोग गनेर् अिधकार हुन्छ,

जसमा मािनसहरू आफूलाई सधैं राॆोसँग अिभव्यक्त गनर् सक्छन ् । कितपय पिरिःथितहरूमा तपाईंलाई

अंमेजी बोल्ने आत्मिवश्वास नहुन सक्छ, वा तपाईंलाई कानूनी वा ःवाःथ्यसम्बन्धी शब्दावली थाहा
नहुन सक्छ, वा तपाईंलाई पेशाकमीर्को उच्चारण बुझ्न किठनाई हुनसक्छ ।

तपाईंले कसरी दोभाषे ूाप्त गनर् सक्नुहुन्छ?
y

अँमेजी बोल्ने पेशाकमीर्सँग भेट्ने समय िमलाउँ दा ब्यावसाियक दोभाषे उपलब्ध गराउनको लािग अिमम

रूपमा अनुरोध गनर् निबसर्नह
ु ोस ् । दोभाषेको व्यबःथा गनेर्, र धेरै जःतो अवःथाहरूमा दोभाषेलाई
भुक्तानी गनेर् िजम्मेवारी उक्त िनकायको हुन्छ ।

यिद दोभाषेको ूयोगको अनुभव नराॆो भएमा तपाईं के गनुह
र् ु न्छ?
y

कृ पया उजुरी गनुह
र् ोस ् । यिद तपाईंले उजुरी गनुभ
र् एन भने केिह कुरा पिन बदिलंदैन र तपाईंको

समुदायका अन्य व्यिक्तहरू िपिडत हुन्छन ् र कसैलाई पिन थाहा नहुन सक्छ ।

यिद तपाईंले पिरवतर्न

ल्याउनुभयो भने तपाईंको समुदायका सबैजना र अन्य समुदायहरू लाभािन्वत हुन्छन ् ।

y

यिद तपाईं कुनै ःवाःथ्य सम्बन्धी पिरिःथितमा कुनै दोभाषेसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने तपाईंले हे ल्थ
एण्ड िडसएिबिलिट किमःनर कहाँ उजुरी गनर् सक्नुहुन्छ । तपाईंले उनीहरुको िनम्न वेबसाइटबाट

"उजुरी गनेर् र समाधान गनेर्" नामको पचार्को अनुवािदत सँःकरण ूाप्त गनर् सक्नुहुन्छ वा आफ्नो
अिधकार बारे आफ्नो भाषामा सुन्नसक्नुहुन्छ ।

http://www.hdc.org.nz/complaints

कृ पया आफ्नो समुदायका सबै व्यिक्तहरूमा यो जानकारी ूचार गनुह
र् ोस ् ।
दोभाषे उपलब्ध गराउन अनुरोध गनर्को लािग कृ पया यो पृष्ठ िलएर जानुहोस ्:
I speak Nepali

म नेपाली भाषा बोल्दछु

I need an interpreter, preferably

मलाई एक दोभाषे चािहन्छ, मेरो रोजाई

Onsite

ःथलगत

Telephone

टे िलफोनमा

थप जानकारीको लािग, कृ पया संपकर् गनुह
र् ोस ्:
फोन: (04) 384 2849 वा 0508 468 3777

ईमेल: info@interpret.org.nz
इन्टरूेिटं ग न्यूजील्याण्डको वेबसाइट हे नुह
र् ोस ्: www.interpret.org.nz

