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Tổ chức công ích- Trung tâm quốc tế Hiroshima (HIC) từ ngày 27 
tháng 11 năm 2018 sẽ tiến hành việc phái cử tình nguyện viên thông 
dịch y tế cho những người xuất thân từ nước ngoài đang sinh sống 
trong tỉnh. 

 

①Ai có thể sử dụng 

➠• Người xuất thân từ nước ngoài cảm thấy 

bất an về tiếng Nhật và đang sống trong 
tỉnh Hiroshima. 

②Có phải trả tiền hay không? 

➠• Cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, chi 

phí tình nguyện viên thông dịch sẽ do 
HIC chi trả toàn bộ. 

③Ngôn ngữ được thông dịch là ngôn 

ngữ nước nào? 

➠• Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, 

tiếng Tagalog, tiếng Tây Ban Nha 

④Có thể sử dụng dịch vụ này ở mọi bệnh 

viện phải không? 

➠• Chí có thể sử dụng dịch vụ này tại các 

bệnh viện đã nộp cho HIC giấy đăng ký 
sử dụng dịch vụ tình nguyện viên thông 
dịch y tế. Không thể sử dụng ở các bệnh 
viện khác ngoài những bệnh viện này. 

• Cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, chỉ 
có thể sử dụng dịch vụ này tại các bệnh 
viện trong tỉnh Hiroshima. 

⑤Làm cách nào để sử dụng dịch vụ này? 

➠• Hãy hỏi quầy tiếp nhận bệnh hoặc bác sĩ của 

bệnh viện mà mình tính đến khám chữa bệnh. 
 Sau đó, nếu bệnh viện phán đoán rằng cần 

phải được phái cử thông dịch viên, bệnh viện 
sẽ gửi yêu cầu đến HIC. 

 • Người khác ngoài bệnh viện ra thì không thể 
yêu cầu HIC phái cử thông dịch. 

⑥Nếu yêu cầu thì chắc chắn sẽ được phái cử 

thông dịch phải không? 

➠• Cũng có trường hợp không thể phái cử do tình 

trạng của tình nguyện viên không thuận tiện. 

⑦Có thể được thông dịch trong những tình 

huống nào? 

➠• Tình nguyện viên sẽ thông dịch những nội 

dung mà bệnh viện cần thiết như giải thích về 
việc tiếp nhận bệnh, khám bệnh, kiểm tra, tính 
tiền, cách uống thuốc v.v.  

⑧Tình nguyện viên thông dịch y tế là người 

như thế nào? 

➠• Người đã được đào tạo huấn luyện việc thông 

dịch y tế, luôn thông dịch một cách chính xác và 
giữ bí mật. Không thể làm những điều khác 
ngoài việc thông dịch như yêu cầu từ bệnh viện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phái cử tình nguyện viên thông dịch y tế 

HIC 

• “Tình trạng sức khỏe kém nên tôi muốn được khám chữa bệnh ở bệnh viện, nhưng tôi lại 

không biết tiếng Nhật” 

• “Khi khám chữa bệnh ở bệnh viện, tôi muốn được thông dịch, nhưng chẳng có ai mà tôi có 

thể nhờ được hết” 

Vê  việc sử dụng dịch vụ thông dịch này 

Các bước phái cử thông dịch 

 
•Bệnh viện phán đoán rằng cần thông dịch 

•Bệnh nhân cũng đồng ý với việc phái cử 

thông dịch đến 

•Quyết định thời gian cần thông dịch v.v. 

•Bệnh viện thì trên nguyên tắc gửi yêu cầu 

đến HIC trước 5 ngày 

Bệnh viện 

HIC 

Tình nguyện viên 

thông dịch y tế 

①Yêu cầu 

 

②Thu xếp việc 

phái cử 

 

③Quyết định phái cử 

 

④Thông dịch 

 
Bệnh nhân Bác sĩ 
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