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                      ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ 

Ми треба да обезбедимо да са вама комуницирамо на језику који ви 
разумете и који вам је најзгодније и вама најсигурније да користите. Ви 
имате право да тражите професионалног преводиоца ако:  
● Код куће не говорите енглески или енглески вам није матерњи језик  
● Ви не разумете све што вам говоримо  
● У неким ситуацијама вам је лакше да комуницирате на другом језику  
● Ви не разумете потпуно нешто што треба да потпишете  
● Ви не можете да прочитате или разумете информације преведене на ваш 
језик  
Молимо вас да нам кажете ако вам треба помоћ око језика. Важно је да ви 
разумете све добијене информације и понуђене услуге. 
Ако не можете да дођете на преглед или састанак, важно је да нас што пре 
обавестите – ми можда треба да откажемо преводиоца или да га закажемо 
за вашу следећу посету.   
Ви не плаћате преводилачке услуге. 

КАКО МОЖЕТЕ ДА НАМ СЕ ЈАВИТЕ ОД КУЋЕ 
Ако имате тешкоћа са енглеским језиком, а хоћете да нам се јавите, можете 
да користите телефонску преводилачку службу – назовите 131450. Јавиће 
вам се особа на енглеском и ви треба да урадите следеће:  
1) Реците који језик говорите и не прекидајте линију.  
Повезаће вас са преводиоцем за ваш језик, а затим  
2) Реците број телефона који желите да назовете 
3) Ако знате, дајте име особе са којом желите да разговарате 
4) Причекајте на линији да вас повежу и преводилац ће да вам помогне 
Ви не плаћате преводилачке услуге. 

ЗАШТО ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ СА ВАМА МИ ТРЕБА                                  
ДА КОРИСТИМО ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРЕВОДИОЦЕ,                                        

А НЕ ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ  
 То је обавезно када нам дајете сагласност:  

- за сваки поступак који вам можда треба 
- када прихватате понуђене услуге 
- када шаљемо ваше личне податке професионалним 

особама/службама на које можда треба да вас упутимо  

 То обезбеђује да нисте изложени ризику због информација које 
су погрешно преведене или погрешно схваћене  

 То заштићује ваша права да о вашим потребама и проблемима 
директно разговарате са нама у тајности и поверењу  

 Ми можда користимо изразе које чланови породице не знају  
Чланови породице могу да буду присутни, ако вам то одговара, али ћете 
некад можда желети да о осетљивим стварима разговарате у тајности.  
Ви не плаћате преводилачке услуге.  


