
Chính Sách về Dịch Vụ 
Thông Dịch &  
Phiên Dịch

Mục đích của chính sách này là để: 

• Cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ thông 
dịch và phiên dịch y tế được chuẩn y tại 
Stanford Health Care (SHC).

• Đề cương các quy trình cho nhân viên biên 
chế tiếp cận các nguồn lực thông dịch và 
phiên dịch dành cho bệnh nhân, khách thăm 
và người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chính sách của SHC là cung cấp quyền tiếp cận các 
dịch vụ thông dịch và phiên dịch y tế được chuẩn 
y, cho việc giao tiếp hiệu quả, với chủ trương lấy 
bệnh nhân và gia đình làm trọng tâm, giữa người 
cung cấp dịch vụ y tế và bệnh nhân cũng như 
khách thăm nói ngôn ngữ khác tiếng Anh mà khả 
năng nói tiếng Anh bị hạn chế (Limited English 
Proficiency hay LEP), hoặc giao tiếp bằng ngôn ngữ 
ký hiệu cho người câm điếc (ASL).

Thông dịch viên được SHC chuẩn y là:

• Thông dịch viên y tế trong biên chế nói 
ngôn ngư ̃ đã vượt qua kỳ thi năng lực thông 
dịch và phiên dịch y tế của SHC.

• Thông dịch viên y tế trong biên chế dùng 
Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) đã vượt qua kỳ 
thi năng lực thông dịch y tế ASL của SHC.

• Thông dịch viên do hãng ngoài cung cấp 
đã vượt qua kỳ thi năng lực thông dịch y tế 
của SHC cho hãng ngoài.

• Thông dịch viên thực tập từ các chương 
trình thông dịch tại các trung tâm giáo dục 
được công nhận, được phép thông dịch/
phiên dịch đúng theo quy cách về kèm cặp 
và giám sát theo cấu trúc của SHC.

• Thông dịch viên từ xa được các nhà cung 
cấp đã ký hợp đồng với SHC cung cấp, cung 
cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại hoặc 
hội thoại truyền hình, đáp ứng các tiêu chuẩn 
chất lượng được mỗi nhà cung cấp thiết lập.

Các thông dịch viên trong biên chế và bên 
ngoài được chuẩn y cung cấp dịch vụ thông 
dịch trực tiếp, thông qua hội thoại truyền hình, 
hoặc trên điện thoại 24 giờ một ngày, 7 ngày mỗi 
tuần, và được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân 
và gia đình khi tương tác với nhân viên biên chế 
và bác sĩ của SHC.

Thông dịch viên không được chuẩn y và 
không được phép đảm nhận việc thông dịch y 
tế tại SHC bao gồm:

• Nhân viên biên chế song ngữ chưa được 
kiểm tra về các kỹ năng thông dịch

• Tình nguyện viên

• Khách thăm 

• Gia đình và bạn bè của bệnh nhân 

Thông dịch viên không được chuẩn y có thể hỗ 
trợ trong những giao tiếp phi lâm sàng, chẳng hạn 
như chào hỏi và dịch vụ khách hàng đơn giản.
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Chính sách này và quy trình thực hiện mô tả các 
hoạt động với mục đích tuân thủ các đòi hỏi của 
luật pháp và quy định của tiểu bang và liên bang, 
và chất lượng của việc tiếp cận ngôn ngữ cũng 
như những tiêu chuẩn an toàn cho bệnh nhân 
của Ủy Ban Liên Hợp (Joint Commission).

ĐỊNH NGHĨA

Thông dịch: truyền đạt thông tin bằng lời nói từ 
một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác

Phiên dịch: chuyển thông tin từ văn bản của 
một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác

VMI: Thông Dịch Y Tế qua Hội Thoại Truyền Hình

THỦ TỤC

Ngôn ngữ của bệnh nhân được ghi vào phần 
nhân khẩu học trong hồ sơ y tế. Nhân viên 
trong biên chế được hướng dẫn tiếp cận những 
thông dịch viên đã được chuẩn y khi tương tác 
với các bệnh nhân mà dữ liệu nhân khẩu học 
cho thấy ngôn ngữ không phải là tiếng Anh; và 
khi có những khó khăn trong giao tiếp giữa nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh 
nhân hoặc khách thăm khi họ sử dụng một ngôn 
ngữ khác tiếng Anh hoặc Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

Các yêu cầu cho dịch vụ thông dịch và phiên 
dịch có thể được tất cả các nhân viên biên 
chế của Stanford Health Care cũng như bệnh 
nhân và gia đình của họ thực hiện bằng cách 
gọi điện thoại đến Văn Phòng Thông Dịch của 
Bệnh Viện theo số 650.723.6940. Nhân viên biên 
chế cũng có thể làm theo các quy cách nội bộ 
được mô tả trong chính sách này.
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Những bệnh nhân và thành viên gia đình 
khiếm thính giao tiếp bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu 
Mỹ (ASL) bao giờ cũng phải được cung cấp một 
thông dịch viên ASL. Quyền tiếp cận Thông Dịch 
Viên Ngôn Ngữ Ký Hiệu là chỉ thị bắt buộc của liên 
bang theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA).

• Dịch Vụ Thông Dịch không cung cấp các 
thông dịch viên y tế cho những người nói 
tiếng Anh khiếm thính sau khi biết nói và 
biết viết, người chỉ bị khiếm thính khi trưởng 
thành, và không biết cách giao tiếp bằng 
Ngôn Ngữ Ký Hiệu, nhưng có thể nói, đọc, và 
viết Tiếng Anh.

• Dịch Vụ Thông Dịch không cung cấp dịch vụ 
đọc khẩu hình miệng cho những bệnh nhân 
nghe được có thể “tạm thời” không thể nói 
được những gì mà họ đang cố gắng muốn nói 
do đặt ống nội khí quản hoặc phẫu thuật mở 
khí quản. Trong các trường hợp này, viết có 
thể là lựa chọn thay thế tốt nhất để giao tiếp.

Các yêu cầu về Thông dịch viên từ các cá 
nhân/tổ chức bên ngoài không liên quan trực 
tiếp đến Stanford Health Care:

• SHC không cung cấp thông dịch viên y tế là 
nhân viên biên chế/từ hãng ngoài, thông dịch 
viên thực tập cho các đại diện pháp lý bên 
ngoài hoặc các dịch vụ và thực thể bên ngoài 
khác không liên quan đến dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của SHC.

• Đối với những viên chức thực thi pháp luật và 
các dịch vụ bảo vệ trẻ em cần dịch vụ ngôn ngữ 
tại những cơ sở của Stanford, SHC cung cấp 
quyền tiếp cận đến các thông dịch viên qua 
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PHIÊN DỊCH TÀI LIỆU

Phiên dịch viên là nhân viên biên chế của SHC 
và các nhà cung cấp bên thứ ba đã ký hợp 
đồng thực hiện phiên dịch tài liệu cho những 
ngôn ngữ được yêu cầu nhiều nhất: Tiếng Trung 
Hoa (giản thể và cổ truyền), tiếng Nga, tiếng Tây 
Ban Nha và tiếng Việt.

Các tài liệu dịch từ/sang các ngôn ngữ khác 
được các cơ quan bên ngoài đã ký hợp đồng 
với SHC phiên dịch.

Dành ưu tiên cho các tài liệu quan yếu. Các 
tài liệu quan yếu được xác định là các tài liệu có 
thể có các hệ quả lâm sàng. Giám Sát Viên của 
Chương Trình Phiên Dịch sẽ đánh giá các yêu cầu 
về phiên dịch các tài liệu không quan yếu.

Những quy cách về phiên dịch:

• Nhân viên biên chế không nên sử dụng các 
công cụ phiên dịch trực tuyến và cho rằng 
kết quả cuối cùng có thể được chấp nhận.

• SHC có các quy trình bảo đảm chất lượng 
phiên dịch nội bộ, dưới sự giám sát của Giám 
Sát Viên Chương Trình Phiên Dịch.

• Phiên dịch nội bộ và bên ngoài được các 
phiên dịch viên chuyên nghiệp là nhân viên 
biên chế của SHC có đủ năng lực về ngôn 
ngữ đích đánh giá.

• Những người yêu cầu phiên dịch không có 
liên hệ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
SHC được khuyến nghị tìm kiếm các nguồn 
lực khác (bên ngoài); tức là: thực hiện tìm 
kiếm qua trực tuyến các hãng cung cấp dịch 
vụ phiên dịch trên internet. SHC không 

điện thoại bên ngoài cho ngôn ngữ nói, và 
thông dịch viên chuyển tiếp âm video bên 
ngoài cho ngôn ngữ ký hiệu. Thông dịch viên 
biên chế không thể thông dịch cho hoạt 
động thực thi pháp luật.

• Những đại diện của các công ty luật tư nhân 
thăm nom bệnh nhân phải tự cung cấp 
thông dịch viên của họ. Các bệnh nhân được 
khuyến nghị đòi hỏi “Thông Dịch Viên Pháp 
Lý Được Chứng Nhận” cho các vấn đề pháp lý 
theo đòi hỏi của những tòa án tại California.

• Đối với các phiên điều trần của tòa án cho 
đơn vị chăm sóc sức khỏe Tâm Thần dành 
cho bệnh nhân nội trú: Các thông dịch viên 
của SHC có thể được yêu cầu vì mục đích của 
phiên điều trần là để cho phép bệnh nhân 
nói lên ý kiến của họ về việc kéo dài thời gian 
lưu trú để điều trị của họ tại SHC.

• Đối với các nghiên cứu y tế được tài trợ bởi 
các công ty dược phẩm:

 ❒ Các thông dịch viên không thể đọc mẫu 
ưng thuận một mình, mà không có sự 
hiện diện của nghiên cứu viên. Nhà cung 
cấp thu thập mẫu ưng thuận phải có 
mặt, để giải thích mẫu ưng thuận và trả 
lời tất cả các câu hỏi của bệnh nhân.

 ❒ Các thông dịch viên qua điện thoại được 
cung cấp để dịch mẫu ưng thuận nghiên 
cứu y tế, khi các thông dịch viên trực tiếp 
không có sẵn.
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khuyến cáo cho bất kỳ hãng hoặc nhà cung 
cấp nào.

Các yêu cầu về phiên dịch:

• Nhân viên biên chế có thể gửi yêu cầu 
phiên dịch qua email DL-translation_of_
documents@stanfordhealthcare.org, 
hoặc gửi thư tín nội bộ đến SHC Interpreter 
and Translation Services, M/C 5353, 
Attention: Translation Program Supervisor 

KHẢO THÍ THÔNG DỊCH VÀ PHIÊN DỊCH

Tiêu chuẩn chất lượng của SHC:

• Stanford Health Care yêu cầu tất cả các 
thông dịch viên cung cấp các dịch vụ ngôn 
ngữ trực tiếp tại các cơ sở của SHC phải được 
khảo thí về năng lực thông dịch và/hoặc 
phiên dịch y tế, bất kể trình độ giáo dục, 
đào tạo, khảo thí bên ngoài hay chứng nhận 
thông dịch viên nào.

CÁC BẢNG HƯỚNG DẪN

Các Quyền của Bệnh Nhân được dán tại các 
khu vực công cộng và bao gồm khả năng huy 
động các dịch vụ thông dịch và quyền tiếp cận 
các dịch vụ đó. Các quyền này nêu chi tiết:

• Stanford Health Care cung cấp dịch vụ thông 
dịch cho tất cả các ngôn ngữ bao gồm cả Ngôn 
Ngữ Ký Hiệu Mỹ miễn phí cho bệnh nhân.

• Số điện thoại của cơ quan Dịch Vụ Sức Khỏe 
của Tiểu Bang để được giải đáp các mối 
quan ngại về tính sẵn có của thông dịch viên.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho Dịch 
Vụ Thông Dịch theo số 650.723.6940 hoặc gửi 
email tới địa chỉ InterpreterServicesSHC@
stanfordhealthcare.org.


