
دعونا نتحدث مع بعضنا بعًضا!

 ميكننا إجراء 
 احلوارات مع مرتمجي

الفيديو معمك.

www.drk-brandenburg.de/videodolmetschen

معلومات لآلباء وأولياء األمور

DRK-Landesverband  
Brandenburg e.V.

يمكنك طلب محادثة بالترجمة الفورية عبر الفيديو بالتشاور 
مع أحد المعلمين أو المعلمات. ويكون ذلك متاح فقط 

خالل ساعات عمل المرفق.

وجديٌر بالذكر أن الترجمة ُتقدم لعدد يصل إلى 62 لغة مختلفة  
)بما في ذلك لغة اإلشارة(.

بالنسبة للغات العربية، واأللبانية، والروسية، والتركية، 
والبوسنية/الكرواتية/الصربية، والدارية، والفارسية، 
والبلغارية، والكردية، والبولندية، والرومانية، والسلوفاكية، 
والتشيكية، والمجرية، ُيمكننا توفير مترجم فوري في غضون 

بضع دقائق.
بالنسبة للغات األخرى، يمكن حجز موعد لتقديم الترجمة 

الشفوية. ُنقدم خدماتنا حتى باللغات النادرة.

ستجد المزيد من المعلومات على الرابط:
 www.drk-brandenburg.de/videodolmetschen

 
ما يه اللغات تقدم الرتمجة

الفورية إلهيا؟ 

DRK-Landesverband
Brandenburg e.V.

Alleestraße 5
بوستدام 14469

 مسؤولة االتصال:
 الريسا رينهاردت

 هاتف: 143 2864 0331
الجوال: 07 03 26 09 0152

larissa.reinhardt@drk-lv-brandenburg.de 

ُيقدم هذا المشروع من قبل   
DRK-Landesverband Brandenburg e.V.

المؤسسة:

Gefördert durch:

التواصل



نحن نعمل مع شركة SAVD النمساوية. حيث ال توظف 
الشركة إال المترجمين الفوريين المؤهلين والمعتمدين فقط.

إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى االتصال بمركز الرعاية النهارية 
الخاص بطفلك أو بمدير مركز رعاية ما بعد المدرسة.

من هو مقدم اخلدمة؟

هل احملادثات رسية؟

نعم! كل ما يتم ذكره في الحوارات المترجمة فورًيا عبر الفيديو 
يبقى سرًيا ولن يتم تسجيله أو نقله ألي طرف أخر.

 ُوتقدم الترجمات الفورية في إطار لوائح حماية البيانات، وجديٌر 
بالذكر أنها تكون مشفرة. يخضع المترجمون الفوريون لواجب 

السرية ويوقعون على إعالن حماية البيانات.

هل شعرت من قبل أن المربي أو المربية ال يفهمونك بشكٍل 
جيد؟ أو هل عانيت عند التعبير عن مخاوفك بوضوح؟

 في جلسات الحوار الهامة التي تتناول نمو طفلك أو االلتحاق 
بالمدرسة، قد يكون من المفيد جًدا أن يقوم شخص ما 
بالترجمة لك. وُيطلق على هؤالء األشخاص مترجمين فوريين 
ووظيفتهم نقل محتوى الحوار بشكل صحيح بينك وبين 
المربيين - من لغتك إلى اللغة األلمانية والعكس. من خالل 
الترجمة الفورية عبر الفيديو، يكون المترجم الفوري متصاًل عبر 

الحاسب المحمول وال يكون متواجًدا في الموقع.

ومن خالل تقديم الترجمة الفورية، يمكنك أن تتفاهم مع 
المربيين بشكل أفضل ومن ثّم، يمكنكم تجنب سوء التفاهم.

 ما يه الرتمجة الفورية عرب الفيديو،
وملاذا تعد مفيدة؟

 كيف جُُترى احملادثات املرتمجة فورًيا
عرب الفيديو؟

المحادثة مع مترجم فوري عبر الفيديو تتم بصورة بسيطة 
للغاية: حيث تتوجه إلى مركز الرعاية النهارية / مركز رعاية ما بعد 
المدرسة وتطلب „مترجم فوري عبر الفيديو“. ويمكن لمركز 
الرعاية النهارية أو مركز رعاية ما بعد المدرسة إما االتصال 
بمترجم فوري ُمباشرة، على سبيل المثال إذا كانت لديك 
أسئلة عند اصطحاب طفلك. أو يمكن تحديد موعد إذا كانت 
المحادثات المطلوبة أطول. ويعتمد ذلك أيًضا على اللغات، 
وما إذا كانت من الممكن إجراء المحادثات مباشرة أو ما إذا كان 

يلزم تحديد موعد.

وأثناء المحادثة، ستجلس في غرفة مع المربي أو المربية. 
ويكون المترجم متصاًل عن طريق الحاسب المحمول. حيث 
يقوم بترجمة كل ما يقال في المحادثة. إال أنه ليس شريكك 
في الحوار - حيث أن شريكك في الحوار هو المربي أو المربية.

محادثات الترجمة الفورية عبر الفيديو مجانية بالنسبة لك!

 يتم تمويل المشروع من قبل مفوض الحكومة الفيدرالية 
للهجرة وشؤون الالجئين واالندماج ومفوض الحكومة 
الفيدرالية لمكافحة العنصرية. وهذا يعني أن المصروفات 

مجانية لك وللمرفق.
يمكن تناول موضوعات المحادثة المترجمة عبر الفيديو، 

مك تبلغ تلكفة هذه اخلدمات؟

ما احملتوى الذي ميكن مناقشته؟

مثل: محادثات الوالدين اإللزامية أو المحادثات التي تتناول 
النمو أو محادثات التسجيل أو المحادثات المتعلقة بالتسجيل 

في المدرسة.

 من المهم أن تتوجه بالسؤال دائًما إذا كانت لديك أي أسئلة 
أو طلبات أو معلومات مهمة. ومع ذلك، من الممكن أيًضا 
أن يطلب منك المربي أو المربية إجراء حوار مترجم فورًيا عبر 

الفيديو لضمان تبادل جميع المعلومات المهمة.


