Tiếng Việt (Vietnamese)

Tại Stanford Children's Health, chúng tôi giao tiếp với quí vị bằng ngôn ngữ ưa thích của quí vị.
Dịch Vụ Thông Dịch Viên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí (cho các buổ́i hẹn y tế). Chúng
tôi có thông dịch viên đến tận nơi, qua video, và qua điện thoại. Các tài liệu, văn bản được dịch qua
tiếng Tây Ban Nha, và các ngôn ngữ khác tuỳ vào nhu cầu và dân số của bệnh nhân.
Thông Dịch Trực Tiếp
Thông dịch viên y tế tiếng Tây Ban Nha đến tận nơi có mặt trong bệnh viện 24 giờ một ngày, bảy ngày
một tuần; và tại phòng khám ngoại trú từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 am đến 5:30 pm.
Các Thông dịch viên Y tế đến tận nơi của Ngôn ngữ ra dấu tiếng Mỹ (American Sign Language, ASL),
tiếng Phổ Thông (Mandarin), tiếng Quảng Đông (Cantonese), và tiếng Việt cho cả bệnh viện và phòng
khám ngoại trú từ Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:30 am - 5:30 pm. Các ngôn ngữ khác nên được làm hẹn trước
theo yêu cầu.
Thông Dịch Từ Xa Qua Video
Thông Dịch Viên Y Tế cho Ngôn ngữ ra dấu tiếng Mỹ (ASL) và hơn 250 ngôn ngữ khác có thể truy cập
qua các thiết bị iPad được đặt sẵn ở bệnh viện và ở phòng khám ngọai trú từ Thứ Hai - Thứ Sáu từ
6:00am - 5:00pm.
Ngôn ngữ ra dấu tiếng Mỹ (ASL), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Phổ Thông, tiếng Quảng Đông, và
tiếng Ả Rập có thể truy nhập qua thiết bị iPad 24/7.
Thông Dịch Qua Điện Thoại
Thông dịch viên y tế cho hơn 200 ngôn ngữ có thể truy cập 24/7 qua điện thoại từ bệnh ṿiện và phòng
khám ngoại trú.
Để yêu cầu thông dịch viên, xin hỏi nhân viên tổng đài, y tá, hoặc nhân viên tiếp tân tại khoa của quí vị
liên lạc với Dịch Vụ Thông Dịch Viên (Interpreter Services).
Số điện thoại chính: (650) 497-8000
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