Hotline phiên dịch y tế Sapporo
Người nước ngoài sống tại Thành phố Sapporo thường gặp những vấn đề khó khăn khi
muốn đi khám bệnh như:
・ Tôi muôn đến bếnh viến, nhưng không biết đến bếnh viến nàô
・ Tôi muôn đàt lich hến đến bếnh viến, nhưng không tư tin vế tiếng Nhàt
・ Tôi lô làng vế viếc liếu tôi cô thế truyến đàt tôt tình tràng cuà bàn thàn chô nhàn viến bếnh viến và
liếu tôi cô thế hiếu nhưng lời cuà nhàn viến bếnh viến hày không
→ Đế giài quyết nhưng vàn đế như vày, Thành phô Sàppôrô đà thiết làp môt "Đường dây nóng

phiên dịch Y tế"
Những nội dung có thể hỗ trợ
・ Phiến dich viến sế giài thìch càc yếu càu và đàt lich khàm tài bếnh viến thày bàn
・ Khi đến bếnh viến, bàn cô thế sư dung dich vu phiến dich quà điến thôài
・ Càc tình nguyến viến phiến dich tiếng Anh hôàc tiếng Trung cô thế đi cung bàn đến bếnh viến
* Bàn càn đàng ky môt vài ngày trườc khi đến bếnh viến
・ Không tình phì (miến phì)
* Chì phàt sinh phì điến thôài khi sư dung thông dich viến quà điến thôài.

Thời hạn
Chô đến 31/03/2023

Các ngôn ngữ được thông dịch
・ Khi đặt lịch hẹn hoặc yêu cầu bệnh viện / khi sử dụng thông dịch viên qua điện thoại tại bệnh
viện
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Quàng Đông, tiếng Hàn, tiếng Viết, tiếng Nếpàl, tiếng Bô Đàô Nhà,
tiếng Tày Bàn Nhà, tiếng Miến Điến, tiếng Phàp, tiếng Ngà, tiếng Thài, tiếng Hindi, tiếng Mông Cô,
tiếng Tàgàlôg, tiếng Indônếsià, tiếng Bà Tư
* Chung tôi cô thế thông dich càc ngôn ngư khàc (vui lông liến hế trườc )
・ Khi các tình nguyện viên phiên dịch cùng nhau đến bệnh viện
Tiếng Anh, Tiếng Trung quôc

Quy trình
I. Khi đặt lịch
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1.

Khi muôn đến bếnh viến, vui lông gôi điến đến sô 011-211-2121 đế liến hế vời thông dich viến

2.

Thông dich viến sế làng nghế, hôi thàm vế tình tràng sưc khôế cung như nhưng điếu bàn muôn hôi
bàc sy.
Nếu bàn vàn chưà quyết đinh bếnh viến, bàn cô thế yếu càu người phiến dich gôi đến Trung tàm Cưu
trờ Khàn càp Sàppôrô (bàn tư vàn cuà Trung tàm Y tế Công công Thành phô Sàppôrô) và nhàn tư
vàn

3.

Thông dich viến sế vưà gôi vời bàn, vưà gôi tời bếnh viến

4.

Càc bến sế cung thàô luàn vế ngày đến bếnh viến.
* Càc cuôc gôi điến thôài đến thông dich viến hôàt đông 24/7
* Cô thế đàt lich và hôi thàm bếnh viến tư 9h đến 17h các ngày trong tuần.

5.

Nếu bàn muôn đến bếnh viến vời môt thông dich viến tình nguyến tiếng Anh hôàc Trung Quôc, hày
chô người phiến dich biết mông muôn cuà bàn. Luc đày, vui lông cung càp ếmàil cuà bàn.
Sàu khi thàô luàn xông, nếu cô thế đi cung bàn, thông dich viến sế liến hế vời bàn quà ếmàil.
* Thông dich viến đườc đàô tàô đế làm thông dich viến y tế, nhưng chung tôi không thế chiu tràch
nhiếm vế viếc dich sài.
* Thông tin cà nhàn cuà bàn sế đườc quàn ly chàt chế và chì sư dung chô dôành nghiếp này.
* Dư àn này nhàm hô trờ tư vàn y tế bàng nhiếu ngôn ngư, vì vày nô không thế đườc sư dung chô bàt
ky muc đìch nàô khàc.

II. Hôm tiếp nhận khám bệnh
a. Trường hợp phiên dịch qua điện thoại

1.

Tư bàn hôàc bếnh viến, hày gôi 011-211-2121.
Khi nhàn viến phiến dich trà lời điến thôài, vui lông chô hô biết tến bếnh viến bàn đến, ngôn ngư
bàn muôn thông dich viến nôi và tình hình hiến tài.

2.

Phiến dich quà điến thôài sế bàt đàu. Vui lông làm thếô hường dàn cuà người phiến dich và đàt chế
đô lôà ngôài trến

* Cung cô thế đườc sư dung khi lày thuôc thếô quy đinh tài hiếu thuôc.

* Cô thế sư dung phiến dich quà điến thôài mà không càn đàt trườc hôàc yếu càu trườc.
Điến thôài đườc kết nôi 24 giờ môi ngày
Nếu bàn cô bàt ky vàn đế gì ờ bếnh viến, vui lông gôi vàô hôtlinế bàt cư luc nàô.

b. Trường hợp đi cùng với thông dịch viên

1.

Trườc khi đến bếnh viến, thông dich viến tình nguyến sế liến làc vời bàn và quyết đinh đià điếm gàp
màt.

2.

Vui lông đến điếm hến vàô thời giàn đà hến.

3.

Thông dich viến tình nguyến sế đi cung bàn và diến giài cuôc trô chuyến vời bàc sì.

