
 المسـاندة اللغوية التي يوفرها مجلس النواب االســكتـلندي
يريد مجلس النواب االســكتـلندي التأكـد من أّن الجميع في اســكتلندا قادرون على المشـاركة في عمله بغّض النظر عن اللغة 

 التي يسـتخدمونها.
 

طة اتصالكم األولى للحصول على المعلومات هي نقPublic Information Service  إّن خدمة تقديم المعلومات للجمهور
 ولتقديم الطلبات بأية لغة من اللغات. سـنقوم بتقييـم ما هو مطلوب وسـنسـاعدكم على إحراز التقدم فيما يتعلق بطلبكم.

 
 كيف يمكننـا تقديم اسـتـفسـار بلغتـنا؟

النواب أو إلى أعضاء مجلس النواب االســكتـلندي إلى مجلس  بأية لغة من اللغات يمكنكم الكتابة أو إرسـال بريد إلكتروني
نظرا ً ألنه يلزمنا بأية لغة من اللغات. ادة خطّيـة إلى إحدى اللجان لونكم كما يمكنكم كذلك إرسـال عريضة أو شـهـالذين يمث

لتعامل مع سـيكون من األسـهل اوكاالت خارجية فإنه  ت الترجمة الشـفهية والتحريرية من خاللترتيـب توفير خدما
أو تسجيالت فيديو من مسـتخدمي  DVDأقراص دي في دي  –اسـتفسـاركم إن كان خطّيـا ً أو إن تّم تقديمه بهيئة مسـّجـلة 

 مثال ً. BSLلغة اإلشـارات البريطانية 
 

الغيلّيـة. إن كنتم ال الهاتف النّصي والرسـائل النصّيـة باللغتين اإلنجليزية و كالماتيمكننا اسـتالم المكالمات الهاتفيـة وم
 أحد أصدقائكم أو أقربائكم باالتصال بنا بالنيابـة عنكم. ة فبإمكانتتحدثون اإلنجليزيـ

 
 

 ما هي األشـياء التي يمكننـا طلبها؟
لتمكينكم من التفاعل مع مجلـس النواب يمكنكم أن تطلبوا ترجمة المعلومات التي يصدرها مجلس النواب االســكتـلندي إلى 

أحد اجتماعات اللجان أو إن كنتم في  ـفهي إن ُدعيتم لتقديم شـهادة ة التي تسـتخدمونها ويمكنكم كذلك طلب مترجم شاللغ
النيابية والمشـاركة فيها. سـنقّدم المسـاعدة لكافة الطلبات المعقولة وسـنأخذ  ة للتمكـّن من التفاعل مع األشـغالبحاجة للمسـاعد

مني والكلفـة. يخضع تقديم هذه الخدمات العتبارات توفـّرها وينبغي حجزها مســبقا ً قبل باالعتبار الغرض والمدى الز
 أسـبوعين على األقـّل.

  
  ما الذي ينبغي علينـا عمله إن كنا بحاجة إلى مترجم للتمكـّن من الحضور إلى إحدى الفعاليات المعقودة في مجلـس النواب؟

ـاندتكم خالل إحدى الفعاليات فالرجاء االتصال بمنظـّم الفعالية التابع للمجموعة أو إن كنتم تحتاجون إلى مترجم شـفهي لمس
م وذلك في أبكر وقت ممكن قبل الفعالّيـة. يرجى أن تأخذوا باالعتـبار أّن مهلة األسـبوعين الهيئة التي وّجهت الدعوة لك

 المسبقة هي عادة ً الحّد األدنى المطلوب للحصول على خدمات مترجم شـفهي.
 

 كيف يمكننا االتصال بأعضاء مجلس النواب االســكتـلندي الذين يمثلوننـا؟
ضاء مجلس النواب االســكتـلندي بأية لغـة من اللغات. إن رغبتم بمناقشـة أمر ما مع أحد يمكنكم الكتابة إلى أي عضو من أع

 أعضاء مجلس النواب االســكتـلندي فبإمكانكم أن تطلبوا منه ترتيب توفير خدمات ترجمة شـفهية الجتماع لكم معه.
 

 كم سـيسـتغرق عمل الترتيـبات؟
عن أسـبوعين عادة ً إال أنه قد لزم مهلة ال تقّل ـتم تحتاجون إلى مترجم شـفهي. تيرجى إعطاء أطول مهلة مسـبقة ممكنة إن كن

 أكثر من مترجم شـفهي واحد.توفير لزم مين شـفهيين لبعض اللغات وعندما يتلزم مّدة أطول لتأمين مترج
 

يوم عمل  لترجمة  02م ما يصل إلى خالل خمسة أيام عمل عادة ً إال أّنه قد يلزيلزم لترجمة المراسـالت باإلمكان القيام بما 
كلمة( أو تسـجيالت لغة اإلشـارات البريطانية أو للترجمة إلى لغات  0222الوثائق الطويلة )التي يزيد عدد كلماتها عن 

 معّيـنة.
 
 

 هل يتوّجـب علينـا الدفع مقابل الحصول على ترجمة أو على خدمات مترجم شـفهي؟
حاجة معقولة أو الذين ما  ترجمةالجمهور الذين تعتبر حاجتهم ل ندي رسـوما ً على أفرادال يفرض مجلس النواب االســكتـل

يحتاجون إلى مترجم شـفهي لتقديم شـهادتهم إلى إحدى اللجان أو لالجتماع بأحد أعضاء مجلس النواب االســكتـلندي أو 
  توفير لغة اإلشـارات البريطانية.ية مقابل ليسـت هناك رسـوم إضاف النيابية والمشـاركة فيها. مع األشـغال للتفاعل

 



 كيف يمكننـا معرفة المزيـد؟
 في Scottish Parliament Language Policy السـياسـة اللغوية لمجلس النواب االســكتـلندي على يمكنكم العثور

 Public Information Serviceموقع اإلنترنت الخاص بنا كما يمكنكم االتصال بخدمة تقديم المعلومات للجمهور 
 لمناقشـة احتياجاتكم.
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