
 
 

 
 
 
 
 
 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorização étnica 

Apoiando as suas 

necessidades 

Esta informação está disponível em outros formatos se for requisitada 

SERVIҪO DE INTÉRPRETES 

Os Cuidados Sociais e de Saúde estão 

empenhados em assegurar a igualdade 

de acesso aos serviços e à informação. 

Providenciaremos qualquer utilizador 

do serviço ou paciente que necessite 

de apoio com a língua, um intérprete 

profissionalmente treinado em uma 

língua étnica minoritária. O Serviço de 

Cuidados Sociais e de Saúde da 

Irlanda do Norte será lhe providenciado 

gratuitamente e você tem direito legal a 

este serviço. 

O Serviço está disponível em todos os 

cuidados sociais e de saúde 24 horas, 

7 dias por semana. Por favor informe 

um recepcionista ou um professional de 

Cuidados Sociais e de Saúde o mais 

breve possível se precisar deste 

serviço e eles organizarão-o por si. 

Cuidados Sociais 
e de Saúde 

Cuidados Sociais 
e de Saúde 



 

 

 
 
 

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。 

 

  
 

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。 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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。 

 
 
 

 

你可能会不时地你愿意的话。 

 
. 

O que é um grupo étnico? 

Toda a gente pertence a um 
grupo étnico. Um grupo étnico 
é como você se vê e é uma 
mistura de cultura, religião, cor 
de pele, língua e a origem da 
sua família. 

Sobre Monitorização Étnica 

POMÓŻ NAM ZASPOKOIĆ SWOJE 

POTRZEBY 

 

A QUEM SE RÃO FEITAS 

AS PERGUNTAS? 

Providenciamos serviços a 

uma comunidade diversa e 

multi-cultural e estamos a 

pedir a todos os grupos de 

utilizadores de serviços / 

pacientes o seu grupo étnico 

para que possamos aceder 

melhor às suas necessidades 

culturais, religiosas e de 

língua. 

AJUDE-NOS A SATISFAZER AS 

SUAS NECESSIDADES 

Poderá ter que preencher um 

encaminhamento, um registo ou um 

formulário de admissão, que poderá 

incluir perguntas sobre o seu grupo 

étnico. 

Este panfleto responderá a algumas 

das suas perguntas sobre o porquê 

de estarmos a angaiar informação 

étnica. 

Porquê Monitorização 

Étnica 

Algumas condições de saúde e 

problemas podem ser piores em alguns 

grupos étnicos por exemplo, 

Tuberculose e Doença falciforme. 

 Promove igualdade e direitos 

humanos 

 Melhora acesso a serviços 

 Ajuda a identificar falhasnos serviços 

 Promove mais serviços mais 

culturalmente sensíveis 

 Queremos que todos, não importa 

qual seja o seu grupo étnico, possam 

usar os nossos serviços fácilmente. 

 Ajudará-nos a compreender as suas 

necessidades individuais 

 Ajudará-nos a responder às suas 

necessidades para providenvciuar 

melhores Serviços. 

O QUE É MONITORIZAÇÃO 

ÉTNICA? 

É sobre perguntar-lhe para 

identificar a que grupo étnico é 

que pertence. Onde for feita a 

pergunta, esta informação será 

registada para nos ajudar a 

identificar os grupos que estão a 

usar, ounãoestão a usar esses 

serviços para nos ajudar a 

atender às suas necessidades e 

planear melhor para futuros 

serviços. 

O QUE SERA PERGUNTADO? 

Podem-lhe ser feitas 2 perguntas…. 

1. Qual é o seu país de nascimento? Por exemplo 

Irlanda do Norte / Polónia / Romania 

2. Qual é o seu grupo étnico? Por exemplo Chinês / 

Irlandês / Grupo Étnico Misto 

TENHO QUE DAR ESTA INFORMAÇÃO? 

Ninguém é obrigado a divulgar esta informação mas 
se o fizer, será tratada em confidencia e ajudará-nos 
a planear os nossos serviços e a providenciar as suas 
necessidades. 

Monitorização Étnica através de providenciadores de 
serviços é a chave em ajudar a promover igualdade 
racial. Desenvolvendo serviços étnicos sensíveis irá 
satisfazer melhor as suas necessidades. 

MUITO OBRIGADO POR LER ESTE PANFLETO 

 

Alguma vez posso mudar a 

informação que dei? 

De tempos em tempos, pode-lhe 
ser perguntado, ou você pode 
pedir para ver se a informação 
que consta sobre si está correta. 
Isto dará-lhe a oportunidade de 
mudar a informação se você 
quiser. 

Proteção de dados 

Os dados adquiridos serão 
usados ao lado de outos 
utilizadores de serviços /  
informação de pacientes 
para identificar necessidades 
gerais e nos ajudar a planear 
os serviços. Todos os dados 
pessoais serão protegidos 
pelo Ato de Proteção de 
dados de 1998 e mantidos 
estritamente confidenciais. 

  


