اللغة العربية ()Arabic
احصل على خدمات الترجمة الفورية اآلن
لك الحق في التحدث عن مشاكلك الصحية وعالجاتك وخطة الرعاية عند مقابلة طبيبك .وبالتالي ،يحق لك الحصول على
مترجم شفوي مدرب ،إذا لزم األمر.
•
•
•

تتوفر خدمات الترجمة الفورية مجانًا بجميع اللغات ليالً
ونهارا.
ً
يحافظ المترجمون الفوريون على سرية معلوماتك الشخصية.
اطلب خدمات الترجمة الفورية شخصيًا أو عبر الهاتف أو جهاز  iPadعندما تقابل الطبيب أو الممرضة أو غيرهم
من طاقم الموظفين.

اتصل بنا على  (608) 782-7300أو  (800) 362-9567في حالة احتياجك لمترجم فوري ،وفي المقابل ،سنوفر مترج ًما
للمكالمة أو الموعد.

التقدم للحصول على وظيفة في Gundersen Health System
صا متكافئة لكل شخص يتقدم للحصول على وظيفة .يمكنك الحصول على خدمة ترجمة فورية مجانية عندما
نحن نقدم فر ً
تسأل عن الوظائف شخصيًا أو عبر الهاتف .باإلضافة إلى ذلك ،قد تحتاج إلى مساعدة في ملء االستمارات أو إجراء
استفسارات حول عملية التوظيف لدينا:
•
•

تعال إلى خدمات التوظيف 232 ،الشارع الثالث .رقم  ،600الكروسWI 54601 ،
اتصل بنا على  (608) 775-4743الخيار  0أو (800) 362-9567
 oسيتم توصيلك بمترجم.
 oكالكما سيكون متصالً بمسؤول التوظيف.

أخبرنا برأيك
نود أن نقدم لمرضانا أفضل رعاية وخدمة ،لذا يرجى التحدث إلى مقدم الرعاية لديك في الحاالت التالية:
•
•
•

إذا كان لديك استفسارات أو مخاوف.
صا ما على الرعاية التي تلقيتها.
إذا كنت تود أن تشكر شخ ً
إذا لم تتلق الرعاية أو الخدمة التي ترجوها.

عالوة على ذلك ،يمكنك االتصال  (608) 782-7300أو  (800) 362-9567وسنوفر لك خدمات الترجمة الفورية
لمساعدتك في إجراء المكالمات .سيستمع ممثل المريض إليك بإنصات .يمكنك أيضا أن ترسل لنا رسالة بريد إلكتروني.
في حالة االتصال أو إرسال بريد إلكتروني ،نحتاج إلى المعلومات التالية:
•
•
•
•
•

تاريخ موعدك
المكتب أو القسم الذي زرته
مالحظاتك على الموعد
اسمك وعنوانك ورقم هاتفك إذا كنت تريد من شخص ما باالتصال بك.
إذا أرسلت إلينا بريدًا إلكترونيًا بلغة أخرى ،فسنقوم بترجمة مالحظاتك .ومع ذلك ،تستغرق استجابتنا وقتًا أطول
بعض الشيء .اتصل بنا على األرقام المذكورة أعاله إذا كنت بحاجة إلى استجابة فورية.

