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 ADA منسق فاحرص على إبالغ، ف السمعأو ضع بشكل محدود وكنت أیضا مصابا بالصممإذا كنت تتحدث اإلنجلیزیة 
المناسب. فوريالمترجم خدمات ال یوفر لكحتى  (المنسق الخاص بشؤون قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة)المحكمة ب  

   المحكمة الخاص بك لموعدكیفیة طلب مترجم فوري 

 الخاص بك المحكمة موعدقبل احرص على أن تقدم طلب لالستعانة بمترجم فوري ، فكانت محكمتك توفر مترجمین فوریینإذا 
عنوان برید إلكتروني على الخاص بمحكمتك  اإللكترونيموقع ال یحتويأن  المرجحمن  ، إن لم یكن قبل ذلك.بأسبوع على األقل

  .فوري ملئھ لطلب مترجمیمكنك أو نموذج 

لطلب مترجم في قضیة  )INT-300نموذج ( م فوري)طلب مترج(  InterpreterRequest for نموذجیمكنك أیًضا استخدام 
اللغة: بتلك نموذج طلب مترجم فوريعلى اللغة التي تتحدث بھا للحصول  علىانقر . مدنیة  

)المبسطة( الصینیة •  
(التقلیدیة) الصینیة •  
الفارسیة •  
الكوریة •  
البنجابیة •  
الروسیة •  
األسبانیة •  
التغالوغ •  
الفیتنامیة •  

 

كماالمحب ن الفوریونمترجموالالمھنیة التي یجب أن یتبعھا  القواعد األخالقیة وغیرھا من القواعد  

السلوك المھني والقواعد األخالقیة. تحتوي القائمة أدناه على قواعد یجب على المترجمین الفوریین في المحاكم اتباع عدد من 
(الئحة محاكم  California Rule of Court 2.890 ، ولكن یمكنك العثور علیھا جمیًعا فيدعھذه القوا أھمبعض من 
المعاییر ( cs for California Court InterpretersProfessional Standards and Ethiوفي ) 2.890 كالیفورنیا

.)كالیفورنیاب كمامحاللمترجمي  ةالمھنیة واألخالقی  

:كماالمحبیجب على المترجمین الفوریین   

وبدقة. الترجمة بشكل تام •  
. یجب علیھم أیًضا التأكد من أن سلوكھم ال یبدو متحیًزا.ینوغیر متحیز ینمحاید أن یكونوا وأن یظلوا •  
.ظاھریا أوفعلیا  كان ھذا التضارب سواءعن أي تضارب في المصالح قد یكون لدیھم  اإلفصاح •  
ظ على سریة االتصاالت بینك وبین محامیك.فاحال •  
عدم تقدیم المشورة القانونیة. •  



، إذا لم یتمكنوا عملھم بشكل جید. على سبیل المثالأي شيء یجعل من الصعب أو المستحیل علیھم القیام بعن  اإلفصاح •
بشكل جید في أي  ترجمة، أو إذا كان ھناك أي سبب یمنعھم من الال یعرفون مصطلحات معینةإن كانوا ع أو سمالمن 
ذلك. یعبروا عنیجب علیھم أن ف، توق  

 

بالمحاكمالمترجمین الفوریین شكاوى ضد ال  

 ارتكب، أو على اإلطالقلم یحضر متأخراً أو  جاء، على سبیل المثال –ما  مشكلة توحدث فوريالمحكمة مترجم  وفرت لكإذا 
لدیك ف –للغایة  مھنیةبطریقة غیر  تصرف، أو شخص آخرضد أو ضدك  متحیز نھا بدا، أو لكأخطاء جسیمة عند الترجمة 

الحق في تقدیم شكوى ضد ھذا المترجم الفوري.  

:فوري لدیك خیاران لتقدیم شكوى ضد مترجم  

1. أو مركز المساعدة  الخدمات اللغویةالمترجم الفوري. اسأل منسق  وفرت لكیمكنك تقدیم شكوى إلى المحكمة التي  
الذاتیة عن كیفیة تقدیم الشكوى.  

2. التي وكالة الھذا المترجم. ضع في اعتبارك أن المجلس القضائي ھو بشأن یمكنك تقدیم شكوى إلى المجلس القضائي  
بطریقة تتعارض بالتصرف المحكمة فوري ب مترجم قام فإذا لك، لذكماالمحالفوریین ب نمترجمیلالترخیص لتقوم بمنح 

.بھذا الخصوص تحقیقإجراء ، فیمكنھم مبھمع متطلبات الترخیص الخاصة   

انقر للحصول على مزید من المعلومات حول تقدیم شكوى إلى المجلس القضائي والحصول على نموذج الشكوى عبر اإلنترنت. 
>.متاح بعدغیر <  

المترجمین الفوریین المعتمدین أو المسجلین في  بخصوصتذكر أن الشكاوى المقدمة إلى المجلس القضائي یجب أن تكون 
.كلیساعدو بنفسك قمت بتعیینھمكنت قد ، أو لك قد وفرتھمالمحكمة  سواء كانتكالیفورنیا   

لك المحكمة. وفرتھ فوريمترجم بخصوص یجب أن تكون محكمة المقدمة للشكاوى ال  

، فال یمكنك تقدیم شكوى في كالیفورنیا مرخص األسرة غیر، مثل صدیق أو أحد أفراد خاص بك فوريإذا أحضرت مترجم 
معتمد أو  فوري مترجمب االستعانةدائما  من المحبذ وھذا من ضمن األسباب التي تجعلبشأنھ إلى المحكمة أو المجلس القضائي. 

تحقیق. إذا  إجراء ، فیمكنك تقدیم شكوى وطلببطریقة غیر مھنیة أخطاء جسیمة أو تصرفب إذا ارتك ،ففي ھذه الحالةمسجل. 
كز المساعدة ، فتحدث إلى محاٍم أو إلى مربشكل صحیح لم یقم بالترجمةأنھ  وتعتقدمترجًما فوریًا غیر مرّخص بنفسك أحضرت 

.في ھذا الشأن ھفعلأن تكان ھناك شيء یمكنك  إذا لتعرفالذاتیة في المحكمة   

 

 

 


