
 
 

 
 
 
 
 
 

口译服务 
 

 
 

 

健康与社会保障部门承诺确保人

人都能平等地获得各项服务和 

信息。我们将为所有需要语言协

助的服务使用者或患者提供受过

专业训练的少数族裔语言口译员。

北爱尔兰健康与社会保障服务署

将免费为你提供这项服务，这是

你依法享有的服务。 
 
 

本服务每周 7 天，每天 24 小时

在所有的健康和社会保障机构中

均有提供。请尽快告诉接待员或

健康和社会保障专业人士你需要

这种服务，他们会代表你进行安

排。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etninis monitoringas 

Jūsų poreikių  

tenkinimas 

VERTĖJO PASLAUGOS 

Sveikatos priežiūros ir socialinės 

apsaugos tarnyba siekia užtikrinti 

žmonių lygias teises gauti jiems 

reikalingų paslaugų ir informacijos. 

Visiems paslaugų vartotojams arba 

pacientams, kuriems reikia pagalbos 

susikalbėti, parūpinsime profesionalų 

vertėją, kalbantį tautinės mažumos 

kalba. Šiaurės Airijos sveikatos 

priežiūros ir socialinės apsaugos 

tarnybašią paslaugą teikia nemokamai 

ir jūs turite teisę ją gauti. 

Paslauga teikiama sveikatos priežiūros 

ir socialinės apsaugos įstaigoje 24 val. 

per parą 7 dienas per savaitę. Kuo 

greičiau praneškite administratorei arba 

HSC specialistui, kad jums reikia šios 

paslaugos ir jie jūsų vardu parūpins 

vertėją. 

Sveikatos priežiuros 
ir socialines 
apsaugos tarnyba 

Jei reikia šią informaciją galite gauti kitais formatais 

Sveikatos priežiuros 
ir socialines 
apsaugos tarnyba 



 

 
 
 

可能会要求你填写一份转诊、注

册或入院表格，其中可能会包括

有关你的族群的问题。 
 

 

这张宣传单将回答你的一些问题，

即为什么我们要收集族群信息。 

 

我们将请你确认你是属于哪个

族群。当你回答后，这些信息

将被记录下来，这将帮助我们

确定哪些族群在使用或未使用

这些服务，帮助我们满足你的

需求，并为未来的服务做出更

好的计划。 

 
 

每一个人都属于一个族群。
族群是指你如何看待自己，
是文化、宗教、肤色、 
语言的混合物，也是你的 

家庭的起源。 

 
 

 
 

 
 
 
 

Świadczymy usługi dla 

zróżnicowanej i 

wielokulturowej 

społeczności i w związku z 

tym pytamy wszystkie 

osoby korzystające z 

naszych usług/  pacjentów 

o pochodzenie etniczne, 

abyśmy mogli lepiej 

zaspokajać ich potrzeby 

kulturowe, religijne 

i językowe. 

 
 
 
 
 

 

有些健康状况和问题更可能会发生

在某些族群中，如肺结核和镰状细

胞病。 
 

 

 这样可促进平等和人权 

 提高对服务的利用 

 有助于辨别服务中存在的差距 

 促进提供文化敏感性服务 

 我们希望每一个人，不管其属

于哪个族群，都将能够容易地

使用我们的服务。 

 这将帮助我们了解你的个人需

求 

 这将帮助我们响应你的需求，

用以提供更好的服务 

 

可能会问到你两个问题… 
 

你是在哪个国家/地区出生的？例如： 

北爱尔兰/波兰/罗马尼亚 
 
 

你属于哪个族群？例如：华人/爱尔兰旅行者/
混合族群  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

任何人都没有义务披露此信息，但如果你这样做

了，那么该信息将被保密，并将有助于我们规划

我们的服务，同时为你的特定需求而提供服务。 
 

 

服务提供方进行族群监控是帮助促进种族平等之
中的关键。发展种族敏感性服务将更好地满足你
的需求。 

 
 
 

 

你可能会不时地被询问到这个

问题，或者你可能要求查看你

所提供的信息是否准确。这样

你就有机会更改该条目，如

. 

. 

Apie etninį monitoringą 

POMÓŻ NAM ZASPOKOIĆ SWOJE 

POTRZEBY 

 

KURIŲ ŽMONIŲ 

KLAUSIME? 

Mes teikiame paslaugas 

įvairioms daugiakultūrinėms 

bendruomenėms ir visų 

grupių paslaugų vartotojų / 

pacientų klausiame jų etninės 

grupės, kad galėtumėme 

geriau atsižvelgti į jų 

kultūrinius, religinius ir 

kalbinius poreikius. 

PADEDATE MUMS TENKINTI 

JŪSŲ POREIKIUS 

Darbuotojai jūsų gali paprašyti 

užpildyti nukreipimo, registracijos arba 

priėmimo formą, kuriuose gali būti 

klausimų apie etninę grupę. 

Šis lankstinukas padės atsakyti į kelis 

klausimus apie tai, kodėl mums reikia 

gauti informacijos apie etniškumą. 

Kodėl reikalingas 
etninis 

monitoringas 
Kai kurie susirgimai ir sveikatos 

problemos tam tikrose etninėse grupėse 

yra labiau paplitusios, pvz., tuberkuliozė 

ir pjautuvinė anemija. 

 Taip skatinama lygybė ir 

atsižvelgiama į žmogaus teises. 

 Geresnis paslaugų gavimas. 

 Padeda nustatyti paslaugų teikimo 

spragas. 

 Skatinamos paslaugos, atsižv- 

elgiančios į kultūrinius skirtumus. 

 Mes norime, kad visi žmonės 

nepriklausomai nuo jų etninės grupės 

lengvai gautų paslaugas. 

 Tai padės mums suprasti jūsų 

individualius poreikius. 

 Galėsime atsižvelgti į jūsų poreikius 

ir teikti geresnes paslaugas. 

KAS YRA ETNINIS 

MONITORINGAS? 

Mes prašome jūsų atskleisti 

etninę grupę, kuriai priklausote. 

Dokumentai, kuriuose klausiame 

šios informacijos, padės mums 

nustatyti grupes, kurios naud- 

ojasi arba nesinaudoja tam 

tikromis paslaugomis. Taip pat 

padėsite mums tenkinti jūsų 

poreikius bei planuoti paslaugas 

ateityje. 

KO KLAUSIME? 

Jums gali užduoti du klausimus.... 

1. Šalis, kurioje gimėte? Pvz., Šiaurės Airija / 
Lenkija / Rumunija. 

2. Kokiai etninei grupei priklausote? Pvz., 
Kinas / Airijos keliautojai / maišyta etninė 
grupė. 

AR PRIVALAU PATEIKTI ŠIĄ INFORMACIJĄ? 

Jūs neprivalote atskleisti šios informacijos, tačiau, jei 
visgi ja pasidalinsite, ji bus konfidenciali, padės mums  
planuoti savo paslaugas ir atsižvelgti į konkrečius jūsų 
poreikius. 

Etninis monitoringas, kurį atlieka paslaugų teikėjai, 
yra labai svarbus siekiant skatinti rasinę lygybę. Į 
etniškumą atsižvelgiančios paslaugos padės geriau 
tenkinti jūsų poreikius. 

DĖKOJAME, KAD SKAITĖTE ŠĮ LANKSTINUKĄ! 

 

Kas yra etninė grupė?  

Visi priklauso kokia nors etninei 
grupei. Etninė grupė yra tai, kaip jūs 
save matote ir susideda iš kultūros, 
religijos, odos spalvos, kalbos ir 
šeimos kilmės. 

Ar galėsiu pakeisti pateiktą 

informaciją? 

Kartais jūsų bus prašoma ar patys 
galėsite paprašyti patikrinti, ar 
informacija, kurią pateikėte, tebėra 
tiksli. Pasinaudoję galimybe, jei 
norėsite, galėsite duomenis pakeisti. 

Duomenų apsauga 

Surinkti duomenys bus 
naudojami kartu su kita 
paslaugos vartotojo / paciento 
informacija, kad būtų galima 
nustatyti poreikius ir mes 
galėtumėme planuoti savo pasl- 
augas. Visi asmeniniai 
duomenys bus apsa- ugoti 
pagal 1998 m. Duomenų 
apsaugos įstatymą ir laikomi 
griežtai konfidencialiai. 

 


