
 
 

 
 
 
 
 
 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitorovanie etnických menšín 

Podpora Vašich potrieb 

Tieto informácie Vám na požiadanie poskytneme v iných formátoch 

 

TLMOČNÍCKE SLUŢBY 

Oddelenie zdravia a sociálnej 

starostlivosti zabezpečuje rovnoprávnosť 

prístupu k službám a informáciám. 

Každému klientovi alebo pacientovi, ktorý 

potrebuje jazykovú pomoc, poskytneme 

odborne vyškoleného tlmočníka do 

konkrétneho menšinového jazyka. Táto 

služba Oddelenia zdravia a sociálnej 

starostlivosti v Severnom Írsku Vám bude 

poskytnutá zdarma a máte na ňu z 

právneho hľadiska nárok. 

Táto služba je k dispozícii v rámci celého 

systému zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti 24 hodín denne, 7 dní v 

týždni. Informujte, prosím, čo najskôr 

recepciu alebo zamestnanca Oddelenia 

zdravia a sociálnej starostlivosti, v 

prípade, že túto službu potrebujete, aby 

ju mohli vo Vašom mene zariadiť. 

Zdravotná a sociálna 

starostlivost 

Zdravotná a sociálna 

starostlivost 



 

 
 
 

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… 
 

1. 你是在哪个国家/地区出生的？例如： 

北爱尔兰/波兰/罗马尼亚 
 
 

2. 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。 

. 

. 

Čo je etnická skupina? 

Každý patrí do nejakej etnickej 
skupiny. Etnická skupina vyjadruje, 
ako človek vidí sám seba, a je 
kombináciou kultúry, vierovyznania, 
farby pleti, jazyka a pôvodu Vašej 
rodiny. 

Ochrana osobných údajov 

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. 

 

Môţem niekedy zmeniť 

poskytnuté informácie? 

Z času na čas Vás môžeme požiadať, 
aby ste skontrolovali, či sú informácie, 
ktoré ste nám poskytli, presné. O to 
isté nás môžete požiadať aj Vy. To 
Vám umožní zmeniť Váš záznam, ak 
si to budete želať. 

O monitorovaní etnických menšín 

POMÓŻ NAM ZASPOKOIĆ SWOJE 

POTRZEBY 

 

KOHO SA OPÝTAME? 

Poskytujeme služby diverzifi-

kovanej a multikultúrnej komunite 

a všetkých skupín klientov či 

pacientov sa pýtame na ich 

etnickú skupinu, aby sme mohli 

lepšie naplniť ich kultúrne, 

náboženské a jazykové potreby. 

POMÔŢTE NÁM NAPLNIŤ VAŠE 

POTREBY 

Môžeme Vás požiadať o vyplnenie 

odporúčacieho, registračného alebo 

príjmového formulára, ktorý môže 

obsahovať otázky o Vašej etnickej 

príslušnosti. 

Tento leták Vám zodpovie niektoré z 

Vašich otázok o tom, prečo zbierame 

informácie o etnickej príslušnosti. 

Prečo je monitorovanie 

etnických menšín 

potrebné 

Niektoré choroby a problémy sa vyskytujú 

častejšie u špecifických etnických skupín, 

napr. tuberkulóza a kosáčikovitá anémia. 

 Podporuje rovnoprávnosť a 

ľudsképráva 

 Zlepšuje prístup k službám 

 Pomáha identifikovať prázdne miesta v 

rámci služieb 

 Napomáha kultúrne citlivejším službám 

 Chceme, aby všetci, bez ohľadu na 

etnickú skupinu, mohli ľahko využívať 

naše služby 

 Pomôže nám pochopiť Vaše 

individuálne potreby 

 Pomôže nám lepšie reagovať na Vaše 

potreby a poskytovať lepšie služby 

ČO JE TO ETNICKÉ 

MONITOROVANIE 

Požiadame Vás, aby ste určili svoju 

etnickú príslušnosť. Tam, kde sa 

Vás na to opýtame, zaznamenáme 

tieto informácie, aby nám to 

pomohlo identifikovať aké skupiny 

využívajú alebo nevyužívajú dané 

služby, a zároveň, naplniť Vaše 

potreby a lepšie plánovať služby do 

budúcnosti. 

ČO SA VÁS OPÝATME? 

Môžeme Vám položiť 2 otázky …. 

1. V ktorej krajine ste sa narodili? Napr. Severné 

Írsko / Poľsko / Rumunsko 

2. V ktorej krajine ste sa narodili? Napr. Severné 

Írsko / Poľsko / Rumunsko 

MUSÍM TIETO INFORMÁCIE POSKYTNÚŤ? 

Nikto nie je povinný poskytnúť tieto informácie. Ak ich však 
poskytnete, budeme ich považovať za dôverné, a pomôžu 
nám naplánovať naše služby a naplniť Vaše konkrétne 
potreby. 

Etnické monitorovanie poskytovateľmi služieb je kľúčové pri 

podpore rasovej rovnoprávnosti. Rozvoj etnicky citlivých 
služieb lepšie naplní Vaše potreby. 

ĎAKUJEME, ŢE STE SI NAŠLI ČAS PREČÍTAŤ SI TENTO LETÁK 

 

 


