Western Australia’s
‘I Need an Interpreter Card’

供西澳政府部門使用的「我需要傳譯員
指示卡」

My first Language is

我的母語是

I also speak

我也講

English (Australian)

Farsi

Cards are available at the City’s Civic Centre front
desk or at Ruth Faulkner Public Library.
How do I use the card:

• If you speak or use more than one language, write
the other languages on the card in the order of
strongest to weakest.

•

• A sk the person who gave you the card to help you
with this if necessary.
• If you need help from an interpreter when using
a government service, show your card to a staff
member.
• They will try to arrange for an interpreter (either in
person or by telephone) who speaks your language.
• If an interpreter who speaks your first language
is not available, the staff member will try to find
an interpreter who speaks your second or third
language.

•
•

•

Chinese (Simplified)
如果您觉得使用英语沟通有困难，这张卡片会让政府
机构知道您需要口译帮助。

您可於市區文娛中心 (Civic Centre) 的接待處或向
路德･福克納公共圖書館 (Ruth Fauklner Public
Library) 索取指示卡。

市政中心的前台或露丝·福克纳公共图书馆（Ruth
Faulkner Public Library）提供此卡片。

• 寫下您所講的語言或使用卡面上的英文。
•

Tiếng mẹ đẻ của tôi là
Tôi cũng nói

如果您發覺難以使用英文溝通，可以出示此卡，讓政
府服務機構知道您需要傳譯員。

如何使用此卡 :

• Write the name of the language you speak or use on
the front of the card in English.

我的第一语言是
我也会讲

Chinese (Traditional)

If you find it hard to communicate in English, this card
will let government agencies know that you need an
interpreter.

‘Thẻ Tôi cần Thông dịch viên’
của Tây Úc

西澳大利亚州“我需要口译卡”

• 如果您會講或操用多種語言，按從水平最強到最弱
的順序寫下這些語言。
• 如有需要，向提供此卡的人員尋求協助。
•如
 果您在使用政府部門服務時需要傳譯員，向工作
人員顯示此卡。
•他
 們會盡力安排與您講同一種語言的傳譯員 (不論
是透過現場或電話形式進行)。
• 如果沒有能講您母語的傳譯員，他們會設法找到能
講您的第二或第三語言的傳譯員。

Arabic

Vietnamese
Nếu thấy khó giao tiếp bằng tiếng Anh, thẻ này
sẽ giúp các cơ quan công quyền biết quý vị cần
thông dịch viên.

如何使用此卡片：

Tại quầy Tiếp tân Trung tâm Dân sinh Thành phố
hoặc Thư viện Công cộng Ruth Faulkner có các
thẻ này.

• 在卡片的正面用英文写下您会讲的或使用的语言

Cách sử dụng thẻ này:

•如
 果您会讲或使用一种以上的语言，请根据熟练度
按从高到低的顺序将其他语言写在卡片上。

•

• 如有必要，请让给您提供卡片的人帮助您书写。

•

• Nếu nói hoặc sử dụng nhiều ngôn ngữ, quý vị hãy
viết các ngôn ngữ khác trên thẻ theo thứ tự từ
thông thạo nhất đến yếu nhất.

•

• Hãy nhờ người đã đưa thẻ cho quý vị giúp quý vị
điều này nếu cần.

•如
 果您在使用政府服务时需要口译员的帮助，请向
工作人员出示您的卡片。
• 工作人员会尝试安排一名会讲您的语言的口译员
（亲自到场或是通过电话）为您翻译。

•

•如
 果找不到会讲您第一语言的口译员，工作人员会尝
试安排一名会讲您第二或第三语言的口译员。

•

•V
 iết tên ngôn ngữ mà quý vị nói hoặc sử dụng ở
mặt trước thẻ bằng tiếng Anh.

•N
 ếu cần thông dịch viên trợ giúp khi sử dụng
dịch vụ chính phủ, quý vị hãy đưa thẻ này cho
nhân viên xem.
• Họ sẽ tìm cách sắp xếp thông dịch viên nói ngôn
ngữ của quý vị (trực tiếp hoặc qua điện thoại).

•

•

•

•N
 ếu không có thông dịch viên nói tiếng mẹ đẻ
của quý vị, nhân viên sẽ cố gắng tìm thông dịch
viên nói ngôn ngữ thứ nhì hoặc thứ ba mà quý vị
nói được.

