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 ترجمه ھا و مترجمان ھمزمان

 : اين صفحه اطالعات به زبان ھای زير موجود است

Amharic/ አማርኛ 

Arabic/ ربي  ع
Burmese/ jrefrm 

Chinese/ 简体中文 
Croatian/ Hrvatski 

Italian/ Italiano 

Khmer/ Exμr 

Korean/ 한국어 
Macedonian/ Македонски 

Malay/ Bahasa Melayu 
Persian (Farsi)/ ى  فارس

Serbian/ Српски 
Tigrigna/ ትግርኛ 

Vietnamese/ Tiếng Việt 

  مترجمان ھمزمان

  :امکان درخواست مترجم ھمزمان از سوی افراد زير وجود دارد

 کارگران مصدوم  
 ارائه دھندگان مجاز خدمات توانبخشی  
 ارائه دھندگان خدمات پزشکی  
  يا اعضای خانواده کارگران مصدومدوستان  

 .پرداخت خواھد شد WorkCover WAھزينه خدمات ترجمه ھمزمان توسط 

  :ساعت قبل وجود دارد 24برای کمک در زمينه ھای زير، امکان دسترسی به خدمات يک مترجم ھمزمان از 

 استعالم و پرسش از بخش مراجعه کنندگان  
 تکميل فرم ھا و تقاضانامه ھا  
  ھای تلفنی، جلسات حل اختالف و داوری در مورد ادعاھای مورد اختالفکنفرانس.  

  

  

  

  

  

  



 

  خدمات ترجمه و ترجمه ھمزمان

WorkCover WA از مجموعه ای از خدمات ترجمه و ترجمه ھمزمان استفاده می کند:  

  1960 9321دفتر ترجمه بين المللی؛ 
  خدمات ترجمه و ترجمه ھمزمان(TIS) ساعته يا مترجم ھمزمان در  24برای خدمات  450 131؛

 082 655 1300ھای حضوری از طريق تماس با شماره  محل برای مصاحبه
 WA Interpreters Pty Ltd  3248 9361از طريق تماس با. 

  ترجمه ھمزمان تلفنی

  :برای استفاده از خدمات ترجمه ھمزمان تلفنی

  1مرحله  

  450 131: شماره تلفن  

  2مرحله  

  که به آن صحبت می کنيد را به اپراتور اعالم کنيد زبانی  

  3مرحله  

           به شماره WorkCover WAبه اپراتور اعالم کنيد که می خواھيد با خدمات مشاوره   
  .صحبت کنيد 744 794 1300

  نظرات

به ما اعالم  Customer Firstسيستم دريافت نظرات لطفاً تقديرھا، پيشنھادھا و يا شکايت ھای خود را از طريق 
 .کنيد

قسمت فوق را (اگر برای ارائه نظرات خود به کمک نياز داريد، می توانيد از خدمات يک مترجم استفاده کنيد 
 ).مالحظه کنيد

 


