
 

 الفوریة الترجمة خدمات عن تنازل
 

 _______________________________________________________: العمیل اسم
 

 ___________________________________________: للعمیل االجتماعي الضمان رقم
 

 ________________________________________________:  المترجم) أسماء( اسم
 
 

 فوري ترجممب عانةاالست في الحق لدي االتحادي، القانون بموجب أنھ_______________________________  ،أنا أعلم
 بلغتي ،لي یشرح لكي )DWS( العاملة القوى حلول قسم أو) DES( الوظیفي األمن قسم ،NC في التجارة وزارة مجاًنا لي توفره مؤھل

. )DWS( خالل من عمل على لحصولا بمحاوالتي أو) DES( خالل من البطالة ضد نبالتأمی بمطالبتي تتعلق التي معلوماتال ،األم
 .األم لغتيب الحق ذاھ لي أوضح قد )DWS( أو) DES( بأن وأقر

 
 ھأن أعلم كما ،اإلنجلیزیة باللغة الناطقین وغیر نجلیزیةاإل یجیدون ال الذین للعمالء ًنامجا الخدمة ھذه توفر) DWS( أو) DES( أن أعلم

 أو الھاتف عبر مؤھل فوري مترجم إلى التحدث خالل من أو لوجھ وجًھا مؤھل فوري مترجم خالل من الخدمة ھذه لي قدمتُ  قد
 .أخرى وسیلة باستخدام

 
 تأوضح) DWS( أو) DES( أن أقرو مؤھل،ال فوريال مترجمال خدمات من تقدمھ مما االستفادة على) DWS( أو) DES( شجعتني لقد
 مترجم األم، بلغتي ،لي یشرحھا التي التوظیف وخدمات البطالة بطلبات المتعلقة المعلومات على الحصول أھمیة ،األم لغتيب ،لي

 على الحصول يبطلب المتعلقة المسائل جمیع في درایة عنو كامل بشكل وأشارك القانونیة حقوقي معرفة لي یتسنى حتى مؤھل فوري
 .عمل عن البحث أو البطالة إعانات

 
 ذهھ تشمل حیث ،فوریین كمترجمین العائلة أفراد أو األصدقاء استخدام مخاطر معي ناقشوا )DWS( أو) DES( موظفي بأن أقر

 :یلي ما الحصر ال المثال سبیل على ،)DWS( أو) DES( لي أوضحت حسبما المخاطر،
 

 كامل بشكل المعلومات لترجمة المطلوبة ةالفنی المفردات أو اللغة ثنائیة المھارات األصدقاء أو العائلة أفراد لدى یكون ال قد •
 .عمل عن البحث أو البطالة إعانات على الحصول طلبيب یتعلق فیما ودقیق

 لةءوالمسا واألخالقیات، ،والسریة الخصوصیة، معاییر بنفس بالتمسك ملتزمون بأنھم األصدقاء أو العائلة أفراد یشعر ال قد •
 .ومؤھل محترف فوري كمترجم اللغویة

 .األصدقاء أو العائلة أفراد أحد قبل من يمع ھاتناقشم صعبال من أو ةیحساس ذات بطلبي تتعلق مسائل ھناك نتكو قد •
 

 المتعلقة للمعلومات فوري كمترجم العائلة أفراد أحد أو صدیقب االستعانة درایة عنو ،اتيدإر وبكامل ،طوًعا قررت فقد ذلك، ومع
 التي الفوریة الترجمة خدمات درایة وعن إرادتي، وبكامل طوًعا، وأرفض. عمل عن البحث أو البطالة إعانات على للحصول بطلبي

 ).DWS( أو) DES( علي عرضتھا
 

 تحمل على درایة وعن إراداتي، وبكامل ،ًعاطو وأوافق لي، فوریین كمترجمین عائلتي وأفراد بأصدقائي االستعانة مخاطر تماًما أعلم
 .المخاطر ھذه

 
 األصدقاء ھؤالء إلى السریة المعلومات عن الكشف یتم فإنھ لي، فوریین كمترجمین العائلة أفراد أو باألصدقاء الستعانةاب أنھ أعلم كما
 .یحدث قد المعلومات تلك عن الكشف ھذا أن على وأوافق العائلة، أفراد أو
 

 عند متاًحا لي فوري مترجم اتخذتھ الذي لعائلةا فرد أو الصدیق ذلك یكن لم حال في عمل عن بحثي أو يطلب رتأخی قد أنھ أیًضا أعلم
 .الحاجة

 
 .لي مخول قانوني كممثل للعمل فوري مترجم ألي اإلذن یعطي ال التنازل ھذا أن أعلم
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 أو) DES( قبل من لي فوري مترجم وفیرت) DWS( أو) DES( موظفي أحد من وأطلب رأیي أغیر أن وقت، أي في بمقدوري، أن لمأع
)DWS(. 
 

 لضمان الترجمة جلسة أثناء أختاره الذي المترجم لمراقبة معتمًدا أو مؤھًال  فورًیا مترجًما وجود تضمن قد DWS( أو) DES( نأ أعلم
 .ُیترجم الذي الموضوع دقة

 
 .منھ نسخة واستلمت أعاله ورد ما قرأت أنني أقر

 
 

_______________________________________________                    ____________________ 
 التاریخ                                                                                                               العمیل توقیع

 
____________________________________________________________________________ 

 )واضحة حرفأب الكتابة یرجى( العمیل اسم
 

____________________                    _______________________________________________ 
 التاریخ                                                                                                          الشاھد توقیع

 
_________________________________________________                    __________________ 

 التاریخ)                                                               واضحة حرفأب الكتابة یرجى( الشاھد اسم
 
 
) المستخدمة للغةا(  _______________________________________ باللغة للعمیل معاینة النموذج ھذا ترجمة تمت 

 ).المؤھل الفوري المترجم اسم( ________________________________ بواسطة
 
 

DESCOMP802 

 
 


