Tłumaczka ciągłości
Tam gdzie to możliwe, Trust będzie dążyć do zaoferowania dla
Ciebie ciągłość przy użyciu tego samego tłumacza / komunikator
dla kontynuacji spotkań lub szeregu ocen itp Aby to
wspierać, wskazane jest, aby pracownicy ustalają warunki interpretera
poparcie dla przyszłego powołania (e) po upływie pierwszego
terminu / oceny. Choć dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić
Państwu ciągłość tego samego tłumacza, to nie zawsze jest
możliwe. Będziemy tak elastyczne, jak możemy wokół dostępności
swojego tłumacza, ale w niektórych przypadkach może to przedłużyć,
jak długo trzeba czekać na wizytę.

Jednak trzeba także mieć świadomość, że niektórzy użytkownicy
usług niesłyszące / opiekunowie mogą regularnie korzystać
z lokalnego BSL komunikator nie przeszkolony do BSL Level 4,
ale z którymi stworzyliśmy dobre relacje i zaufanie. Jeśli usługa
user / opiekun wolą używać ich zwykły komunikator następnie pracownicy

Tłumaczenia ustne i obsługa

muszą wyjaśnić, że krajowa rada jest taka, aby użyć BSL Poziom
4 tłumacza psychicznych oceny zdrowia lub przeglądów.

komunikacji

Jeśli jednak użytkownik usług / opiekun wciąż wolą korzystać z ich
zwyczajowym personel komunikator musi udokumentować w uwagach,

że kwestia ta została omówiona i powód, dla którego nie została
wykorzystana poziomie BSL 4 tłumacza.

Szczegóły kontaktu
DDeaflinks Staffordshire mieć z wielu godzin do stosowania
w przypadku tylko awaryjnego. Staffordshire Assist
nie można skontaktować się z godzin, ale zajmie rezerwacji
na wieczory / weekendy w miarę potrzeb, ale proszę
pamiętać, że nie będzie zwiększony koszt out usług godzinę.

Pacjent Doświadczenie Zespół • - 01782 275171
Pielęgniarka Duty Starszy zespołu (poza godzinami pracy)
poprzez Harplands Reception

- 01782 441600

Jest OK, aby poprosić o wsparcie komunikacji:

Zaufanie usługi tłumaczeń

Mając dostęp do usług tłumaczeniowych

ustnych i pisemnych
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Podczas korzystania z usług

Zaufanie ustnych i usługi tłumaczeniowe

Usługi tłumaczy telefonicznych
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