
ef túlkunin getur ekki fallið

Leiðarljós um túlkaþjónustu

Krossana á blaðinu má nota
til að spila Myllu
(e. Tic-Tac-Toe).

Túlkur tekur ekki

afstöðu.

Alþjóðasetur (e. Intercultural Center)
http://new.ahus.is/
ICI-Intercultural Iceland
http://www.ici.is/
Jafnréttishús (e. Equality Centre)
http://www.jafn.is/

Túlkur lætur
skoðanir
sínar ekki í ljós
þegar hann túlkar.

Túlkur
hefur ekki
frumkvæði
að því að svara
spurningum.

Túlkaþjónusta á íslandi

Ef túlkur er
óvanur
gerið honum
grein fyrir
hvernig að
túlkun
skuli staðið.

Börn
eiga ekki
að túlka fyrir
fullorðna
á foreldrafundum
eða öðrum formlegum

fundum.



Leikurinn:

Aðeins tveir spila í einu.

Hægt er að spila myllu á bláu krossunum. Leikmenn 
lesa til skiptis Leiðarljós um vinnu túlka sem eru
til hliðar við krossana.

• Börn eiga ekki að túlka fyrir fullorðna á
   foreldrafundum eða öðrum formlegum
   fundum.
• Styðjist við aðstoð túlks jafnvel þó að annað
   foreldrið tali og skilji íslensku.
• Gefið túlknum færi á að undirbúa sig undir
   viðtalið með því að upplýsa hann um hugtök
   sem tengjast viðkomandi viðtali.
• Þið stjórnið viðtalinu, ekki túlkurinn.
• Horfið á viðmælandann, ekki túlkinn.
• Talið beint við viðmælanda í gegnum túlkinn.
• Túlkurinn þarf að laga sinn stíl að stíl þess sem
   talar.
• Túlkur tekur ekki afstöðu.
• Túlkur á að túlka allt sem sagt er í samtalinu.
• Ef túlkur er óvanur, gerið honum grein
   fyrir hvernig að túlkun skuli staðið. Dæmi:
   „Hvaða væntingar hefur þú til skólans?“ Dæmi
   um svar: „Ég vænti þess að barnið mitt fái
   góða menntun í þessum skóla og fari síðan
   í framhaldsskóla.“ Túlkurinn endurtekur
   á íslensku svar viðmælanda í fyrsta persónu.
• Túlkurinn ber ekki ábyrgð á því að upplýsingar
   séu réttar eða sannar.
• Túlkurinn hefur algjöra þagnarskyldu.
• Túlkur hefur ekki frumkvæði að því að svara
   spurningum.
• Túlkur lætur skoðanir sínar ekki í ljós þegar
   hann túlkar.
• Túlknum ber að láta vita ef túlkunin getur ekki
   fallið undir þessar reglur.

Leiðarljós um túlkaþjónustu


