
 
 

 
 
 
 
 
 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitorowanie etniczne 

Wspieramy Państwa 

potrzeby 

Niniejsze informacje są również dostępne na życzenie w innych formatach 

 

USŁUGI TŁUMACZA USTNEGO 

Opieka Zdrowotna i Społeczna dokłada 

wszelkich starań, aby zapewnić równy 

dostęp do informacji i usług. Wszyscy 

użytkownicy naszych usług lub 

pacjenci, którzy wymagają wsparcia 

językowego, otrzyma ją pomoc ze 

strony profesjonalnych tłumaczy 

ustnych języka danej mniejszości 

etnicznej. W ramach bezpłatnej służby 

zdrowia i opieki społecznej w Irlandii 

Północnej są Państwo uprawnieni do 

korzystania z usług tłumacza.  

Usługi te są dostępne we wszystkich 

formach opieki zdrowotnej i społecznej 

przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

Prosimy poinformować pracownika 

recepcji lub pracownika Opieki 

Zdrowotnej i Społecznej (HSC) jak 

najszybciej, że potrzebujecie Państwo 

pomocy językowej, a on ją dla Państwa 

zorganizuje. 

Opieka Zdrowotna 

i Społeczna  

Opieka Zdrowotna 

i Społeczna  



 

 
 
 

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，如果

你愿意的话。 

. 

. 

Monitorowanie etniczne 

POMÓŻ NAM ZASPOKOIĆ SWOJE 

POTRZEBY 

 

KOGO BĘDZIEMY PYTAĆ? 

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. 

POMÓŻ NAM ZASPOKOIĆ SWOJE 

POTRZEBY 

Możemy Państwa poprosić o wypełnienie 

skierowania, formularza rejestracyjnego 

lub formularza przyjęcia, które mogą 

zawierać pytania dotyczące Państwa 

grupy etnicznej. 

Niniejsza ulotka odpowie na niektóre 

pytania o powody zbierania informacji 

o pochodzeniu etnicznym. 

Dlaczego monitoring 

grup etnicznych jest 

potrzebny 

Niektóre przypadki i problemy zdrowotne 

mogą częściej występować wśród 

niektórych grup etnicznych, np. gruźlica 

czy niedokrwistość sierpowata. 

 Takie działanie promuje równość 

i prawa człowieka. 

 Poprawia dostęp do usług. 

 Pomaga zidentyfikować luki w 

usługach. 

 Promuje usługi bardziej dostosowane 

kulturowo. 

 Chcemy, aby każdy, bez względu na 

przynależność etniczną, miał łatwy 

dostęp do naszych usług. 

 Pomoże nam to zrozumieć Państwa 

indywidualne potrzeby. 

 Pomoże nam to reagować na Państwa 

potrzeby, aby zapewnić lepsze usługi. 

CZYM JEST MONITORING 

GRUP ETNICZNYCH? 

Chodzi tu o określenie, do której 

grupy etnicznej Państwo należą. 

Uzyskane informacje pomogą nam 

zidentyfikować grupy, które 

korzystają lub nie korzystają z 

naszych usług, aby w ten sposób 

pomóc nam spełniać Państwa 

potrzeby i lepiej zaplanować 

przyszłe usługi. 

JAKIE PADNĄ PYTANIA? 

Możemy zadać Państwu 2 pytania…. 

1. W jakim kraju się Pan(i) urodził(a)? Np. Irlandia 

Północna / Polska / Rumunia 

2. Do jakiej grupy etnicznej Pan(i) należy? Np. chioskiej / 

podróżników irlandzkich / mieszanej grupy etnicznej 

CZY MUSZĘ UDZIELAĆ TYCH INFORMACJI? 

Nie są Państwo zobowiązani do ujawnienia tych informacji, 
ale jeśli je przekażecie, będą one traktowane jako poufne i 
pomogą nam zaplanować nasze usługi pod kątem 
konkretnych potrzeb. 

Monitorowanie grup etnicznych przez dostawców usług jest 
istotne dla propagowania równości rasowej. Rozwijanie 
usług pod kątem oczekiwań grup etnicznych pomoże nam 
lepiej zaspokajać Państwa potrzeby. 

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCENIE CZASU NA PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ ULOTKI 

 

Co to jest grupa etniczna? 

Każdy należy do jakiejś grupy 
etnicznej. Grupa etniczna jest 
sposobem postrzegania siebie  
i stanowi połączenie kultury, religii, 
koloru skóry, języka 
oraz pochodzenia rodziny. 

Czy mogę zmienić dane, które 

podałem? 

Od czasu do czasu możemy Państwa 
poprosić — lub sami Państwo 
możecie zwrócić się z prośbą — o 
sprawdzenie, czy podane informacje 
są dokładne. Umożliwi to zmianę 
wpisu, jeśli Państwo zechcą. 

Ochrona danych 

Zebrane dane będą 
wykorzystywane razem z 
innymi informacjami na temat 
osób korzystających z naszych 
usług/pacjentów w celu 
określenia potrzeb i planowania 
naszych usług. Wszystkie dane 
osobowe podlegają ochronie 
zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych z 1998 r. (Data 
Protection Act 1998) i będą 
traktowane jako ściśle poufne. 

  


