ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (FIS)
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ
COVID-19 ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ।
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦੀ
ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (FIS) ਕੀ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੇ:


ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਸਟੇਿਲਆ ਿਵੱਚ ਹੋ



ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ; ਅਤੇ



ਤੁ ਹਾਡੀ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ

ਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨਕਰਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਿਨੱ ਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ (medical practitioners)



ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ (Pharmacist)



ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ



ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (Real estate agencies)



ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਲਾਂ



ਟੇਡ ਯੂ ਨੀਅਨਾਂ ; ਅਤੇ



ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਬਰ (parliamentarians)।

ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ।ੋ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨਕਰਤਾ ਕੁਝ ਿਮੰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਮਲ ਸਕੇ।

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪਦਾਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ –(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ਦੇ ਮੰਜ਼ੂਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਸੇ
ਗਏ ਤਰੀਿਕਆਂ ਮੁਤਾਿਬਕ:


ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ



ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ



ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (be objective); ਅਤੇ



ਆਪਣਾ ਿਵਵਹਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਭ ਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। v ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਚੀਜ਼
ਨੂੰ ਪੇਿਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

FIS ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?




ਤੁ ਰੰਤ ਫ਼ੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
o

160 ਨਾਲ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 3,000 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

o

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ

o

ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ।

ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ।
o

ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣੀ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜੋ ਿਕ ਇੰਨੀ ਆਮ ਨਹੀ ਂ
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ।

