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உைரெபயர்ப்பாளர்கள் என்ேபார் குறிப்பிட்ட ெமாழிகளில் பயிற்சிெபற்ற
ெதாழில்ெநறிஞர்களாவர். அவர்கள் உங்க

க்கும் எம

ேநர் ப்பணியாளர்க

இைடேயயான தகவல்ெதாடர்ைப எவ்வள
உ திப்ப த் பவர்களாவர்.

ெதளிவாக இய

ேமா அவ்வள

க்கும்
ெதளிவாக

இச்ேசைவ குறிப்பாக நீங்கள் எதற்காக க டம் ேகா கிறீர்கள் என்பதற்கான விளக்கங்கைள அளிக்கின்ற
ேபா
க்கியமானதாகும். உைரெபயர்ப் ச் ேசைவயான குழப்பத்ைத அல்ல தவறாக அர்த்தம்
ெகாள்வைத குைறப்பதற்கு உத கிற . நண்பர்கள் அல்ல கு ம்பத்தினர் உைரெபயர்ப் ெசய்வைத
நாங்கள் வன்ைமயாக தளர் ெசய்கிேறாம், ஏெனன்றால் அவர்கள் பயிற்சிெபற்ற ெமாழித்
தகவல்ெதாடர்பாளர் அல்லர். ஆகேவ அவர்க க்கு நீங்கள் என்ன ெசால்கிறீர்கள் என்பைதத் ெதளிவாக
எ த் ைரக்கின்ற திறைமகள் இல்லாமற் ேபாய் அதன் விைளவாகத் தவறாகப் ாிந் ெகாள்வதில்
யலாம்.
உங்க க்கும் எம பணியாளர்க க்கும் இைடேயயான தகவல்ெதாடர் சாியானப
ாிந் ெகாள்ளப்படவில்ைல அல்ல பலனளிக்கவில்ைல என் நாங்கள் நிைனத்தால் உங்க க்காக ஒ
உைரெபயர்ப்பாளைர ஏற்பா ெசய்ேவாம். உங்க க்கு ஒ குறிப்பிட்ட வட்டாரவழக்கு ெமாழி
ேதைவெயன்றால் எங்களிடம் ெசால்லலாம். நாங்கள் இத்ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்ய யற்சி ெசய்
உைரெபயர்ப்பாளைர ஏற்பா ெசய்ேவாம்.
நீங்கள் பணம் ெச த் மா ஒ உைரெபயர்ப்பாளர் உங்களிடம் ேகட்கக் கூடா . அவ்வா
உடன யாக எமக்கு அறிவிக்க ேவண் ம்.

நடந்தால்

உாிைமக ம் ெபா ப் க ம்
உங் க்காக ஏற்பா ெசய்யப்பட்ட உைரெபயர்ப்பாளரால் நீங்கள் வி ம் கிற ெமாழிைய ேபச மற் ம்
ாிந் ெகாள்ள இயல ேவண் ம். நீங்கள் வி ம் கிற ெமாழிையப் ேபசுகிற உைரெபயர்ப்பாளைர ஏற்பா
ெசய்வ சிலசமயம் க னமாக இ க்கலாம்; ஆனா ம் உங்க க்கு உைரெபயர்ப்பாளர் ெதாடர்பான
கீழ்க்கண்ட உாிைமகள் உண் :
 பாரபட்சமற்றவராக இ த்தல் - நீங்கள் ெசால்வைத தன்வி ப்பத்திற்ேகற்ப மாற்றியைமக்காமல் அல்ல
தவறான விளக்கமளிக்காமல் இ ப்ப





தகுதி ைடயவராக விளங்குதல் - எவ்வள

ேமா அவ்வள க்கு, வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத ெமாழி

ெபயர்த்தல் மற் ம் நீங்கள் ெசால்வதன் அர்த்தத்ைத மாற்றாமல் இ த்தல்
ெதாழில்ெநறிஞர் - உங்களின் அந்தரங்கம் உட்பட உங்கைள ஒ தனிநபராக மதித்தல், மைறகாப்
உடன்பாட்ைட மீறாமல் இ த்தல் அல்ல நீங்கள் ெசான்ன தகவல்கைள ெவளிநபர்களிடம்
ெவளியிடாமல் இ த்தல்
பாகுபா காட்டாைம – உங்கள நா , இனம், நம்பிக்ைககள் (மதம் அல்ல அரசியல்), பா னம்,
பா யல் ைற, வய அல்ல உடல்நல விவகாரங்களின் அ ப்பைடயில் உங்க க்கு எதிராக
பாகுபா காட்டாத வைகயில் நடத்தல்

நீங்கள் வி ம்பினால், ஒ

ஆண் அல்ல

ெபண் உைரெபயர்ப்பாளைரக் ேகட்கலாம். எங்களால்

ந்த

வைரயில் உங்கள ேகாாிக்ைகக்கு ஏற்ப உைரெபயர்ப்பளர் ஒ வைர ஏற்பா ெசய் த ேவாம். நாங்கள்
ஒ உைரெபயர்ப்பாளைர ேநர யாகேவா ெதாைலேபசி வாயிலாகேவா ஏற்பா ெசய் தரக்கூ ம்.
ஆதாயத்தில் ரண்பா கள்
உங்க ைடய உைரெபயர்ப்பாளர் உங்க க்காக மற்ெறா நி வனத்திற்கு உைரெபயர்ப்
ெசய்தி ந்தாேலா அல்ல உங்கள ச தாயத்தி
ந் நீங்கள் யார் என்பைத அறிந்தி ந்தால் மற் ம்
உங்க

ைடய அறி ைரயாளராகேவா நண்பராகேவா நடந் ெகாண்

உைரெபயர்ப்பாள ம் நீங்க

ம் இைணந்

எம

ந்தாேலா, அைத

ேநர் ப்பணியாளாிடம் அைடயாளம் காட்ட ேவண் ம்.

உங்க ைடய சந்திப் த் திட்டத்தில் உங்களால் கலந் ெகாள்ள இயலாமற் ேபானால்
நாங்கள் வரம் க்குட்பட்ட நிதிகைள ெகாண் ள்ள ஒ அறக்கட்டைளயாகும். நீங்கள் கால தாமதம்
ெசய்தாேலா அல்ல சந்திப் த் திட்டத்ைதத் தவறவிட்டாேலா மற் ம் நாங்கள் ஒ உைரெபயர்ப்பாளைர
பதி ெசய்தி ந்தால், நாம் பணம் கட்டத்தான் ேவண் யி க்கும்.
நீங்கள் சந்திப் த் திட்டங்கைள ெதாடர்ந் தவறவிட் விட் அவற்ைற இரத் ெசய்யாவிட்டால்
எங்களால் உங்க க்கு உைரெபயர்ப்பாளர் ேசைவைய அளிக்க இயலாமற் ேபாகலாம்.
உங்களால் சந்திப் த் திட்டத்திற்கு வர இயலாவிட்டால், எங்க

க்கு 0800 085 6087 எண்

க்கு

ெதாைலேபசியில் இரத் ெசய்ய ெதாிவிக்க ம் (தைரவழித் ெதாைலேபசியில் அைழப் கள் இலவசம்,
ஆனால் அைலேபசியில் அல்ல)
கார் அல்ல
ஒ

ஆேலாசைன ெசய்வ

எப்ப ?

உைரெபயர்ப்பாளர் தகவல்ெதாடர்

லமாக உதவியளிக்கிறார். உைரெபயர்ப்பாளர்கள்

ஆேலாசகர்கள் அல்லர், கு ேயற்றம் அல்ல

தஞ்சமைடதற்கான ஆேலாசைன அளிப்ப

அவர்க

க்கு

சட்டவிேராதமானதாகும். நீங்கள் உைரெபயர்ப்பாளர் அளிக்கும் ேசைவயினால் மகிழ்ச்சியாக இல்ைல
என்றாேலா ேயாசைன கூற வி ம்பினாேலா, ேநர் ப்பணியாள க்ேகா அல்ல
க ன்சி ல் உள்ள எம
உங்க

ஸ்காட்லாந்

அகதிகள்

பணியாளர்களில் ஒ வ க்ேகா உடன யாகத் ெதாிவிக்க ேவண் ம்.

ைடய கார் தீர்க்கப்பட

யாவிட்டால், நீங்கள் எம

அ

வலகத்திேலா இைணயதளத்திேலா

கிைடக்கும் கார் ப வத்தின் லமாக ஒ
ைறயான காைரச் ெசய்ய வி ம்பலாம் அல்ல
இைணயதளம் வாயிலாக நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.

எங்கைள

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/assets/0000/0183/Complaint_leaflet_English_March_2010.pdf
அல்ல எங்கள் இைணயதளம் லம் ெதாடர் ெகாள்ள ம்:
http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/contact
உங்க ைடய
ைமயான கார் ப வம் எங்க ைடய அ வலகத்திற்கு தி ப்பி அ ப்பப்பட ேவண் ம்.
உங்க ைடய ஆேலாசைனக ம் வரேவற்கப்ப கின்றன. ேம ம் அவற்ைற எங்க ைடய அ வலகத்தில்
அைமக்கப்பட் ள்ள ஆேலாசைனப் ெபட் க்கும் அ ப்பலாம்.
நீங்கள் ேமாசமான ஆேலாசைன அல்ல
கமிஷனர் அ

ேபாதாத ேசைவகைளப் ெபற் ள்ளதாக உணர்ந்தால், கு

வலகத்திற்கு (OISC) கார் ெசய்யலாம் : http://www.oisc.gov.uk/

ைழ

