
Tiếng Việt (Vietnamese) 

Dịch Vụ Ngôn Ngữ 

Chúng tôi, đội ngũ nhân viên tại Bệnh Viện Nhi Đồng St. Louis, đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân và gia đình nhận 
được thông tin y tế bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí thông 
qua sử dụng các thông dịch viên y tế đủ trình độ chuyên môn và các bản dịch dưới dạng văn bản. 

Thông dịch 

Thông dịch là quá trình chuyển đổi các biểu đạt ngôn ngữ nói hoặc ký hiệu từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ 
khác. 

Dịch Vụ Thông Dịch được cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân và gia đình. Các thông dịch viên luôn sẵn sàng 
phục vụ 24 giờ/ngày để hỗ trợ ngoại ngữ và ngôn ngữ ký hiệu. 

Vui lòng thông báo với nhân viên lên lịch rằng quý vị sẽ cần thông dịch viên tại thời gian diễn ra buổi hẹn của quý vị, 
đảm bảo nêu rõ ngôn ngữ cần hỗ trợ.  Nếu con quý vị đã được nhập viện, vui lòng trao đổi với y tá của con quý vị và 
yêu cầu hỗ trợ thông dịch mỗi lần thông tin y tế được truyền đạt với quý vị. 

Biên Dịch 

Biên dịch là quá trình chuyển đổi thông tin bằng văn bản từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. 

Dịch Vụ Biên Dịch cũng được cung cấp tại Bệnh Viện Nhi Đồng St. Louis. Mục tiêu của các tài liệu văn bản được 
dịch là tăng cường trao đổi thông tin giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ. Các văn bản được dịch bao gồm tài 
liệu cần thiết để tiếp cận các dịch vụ và cũng là các tài liệu hướng dẫn bệnh nhân. 

Các nguồn lực liên quan cho bệnh nhân và gia đình 

Thông tin dành cho bệnh nhân và gia đình sống ngoài Hoa Kỳ 

Nếu quý vị cư trú bên ngoài Hoa Kỳ và muốn tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tại Bệnh Viện Nhi Đồng St. Louis, vui lòng 
truy cập liên kết này. 

Các nguồn lực của bệnh viện 

Nếu quý vị muốn nhận thông tin sức khỏe về tình trạng sức khỏe của con quý vị, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm 
Tài Nguyên Gia Đình (FRC) của chúng tôi theo số 314.454.2350 hoặc truy cập liên kết này. 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dịch Vụ Ngôn Ngữ của Bệnh Viện Nhi Đồng St. Louis, vui 
lòng gửi email đến SLCHLanguageServices@bjc.org hoặc gọi số 314.454.2579. 
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