
ARABISK الترجمة رسوم حول معلومات

ُ ْ َ سنوات ثالقة من أقل نماركبالد نكنت كنت اذا مجانیة؛ الترجمة.
ُّ ْ َ ً سنوات ثالثة من ألكثر نماركبالد نكست كنت اذا الترجمة؛ مقابل رسوما تدقع أن البد.

ر األسعا:
رونك 191: نألخصائییا ءباطألا و ديلعاا لعائلةا ببیط رةستشاإ ؛بالمشافي جیةرلخاا داتلعیاا رةیاز ءثناأ رنتلیف/ویدثی جمةرت .

ً  باءطألا و ديلعاا لعائلةا طبیب رةإستشا بالمشافي؛ الخارجیة داتلعیاا رةیاز ثناءأ شخصیا المترجم حضور تتوجب التي الترجمة؛

رونك 334: نألخصائییا .

بالمشفى بھا َىقَْبت لتىا رة؛لفتا طوال جمةرلتا ىطیغ رلسعا. رونك 957: بالمشفي زلحجا رةفت ءثناأ ونتلیف/ویدفی جمةرت .
ً  تبقي لتيا الفترة؛ طوال الترجمة یغطي السعر. كرون 1.675: بالمشفى الحجز فترة ثناءأ شخصیا المترجم حضور تتوجب لتيا الترجمة؛

بالمشفى بھا .

آلتیةا تلحاالا نم جمةرلتا فیرمصا ال :

1  دوافق أو نماركیة؛لدا اللغة إكتساب على القدرة دواف» الدائمة أو المؤقتة النفسیة؛ أو العضویة لوظیقیةا دراتالق نقص بسبب نءالذی ضىالمر

ليرالتا على ؛كیةرنمادلا للغةا نم سابقا وهمتعل دق ما دامستخإ على درةلقا .ً ّ

مبائیآ مصاحبة دونب جللعال رونیحض نیذلا ل؛فاطألا 2 .
3 أو »مبنائھأ جعال ءثناأ جمةرلتا دةلمساع نلمحتاجیا ء؛آلباا

4 أللمانیةا للغة بالنسبة جمةرلتا دةلمساع نلمحتاجیا »ركنمادبال أللمانیةا ةألقلیا نم صألشخاا .

ُ لغتي بالنسبة دفع تطلبی ال
ح جزیرتي لغتي لترجمة بالنسبة دفع طلبت

رولفاا و دینالنرج تيریز جمة .ّ
ّ ).باألسفل لعناوینا ظرانت (بھا تسكن لثيا المنتطقة إلى كتابیة وثیقة ترسل ان البد,  1ةالنقط تحت باألستثناء تصریح على الحصول أردت إذا

ُ ً ً ً بالمشفى كبعالج ومیق ذيلا بببطلا آو رسءمالما كبییط مثال ونیك دق. ببیط نم دراصا راراقإ ونتك أن دالب ثیقةولا .

فعدلا :

الرسمي ديالبری دوقكصن علي سالھاإر سیتم الفواتیر. طقتكمن من لك فاتورة إرسال سیتم للترجمة؛ رسوم تدفع أن لزم إذا  (e-boks) على أو

ديلعاا البرید .

وىلشكاا و داتشارإلا
كقتطبمن ضىرلما دىشرُم مع لصوالتا یعطتست, وىبشكا دملتقا رصف و ضیركم كقوحق نع تالیضاحاا ضبع على وللحصا أردت اذا .



Kontaktoplysninger og yderligere information

Region Midtjylland
Koncernøkonomi
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

www.tolk.rm.dk
Patientvejleder: Tlf. 7841 0444

Region Syddanmark
Regnskab og Finans
Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle

www.rsyd.dk/tolkegebyr
Telefon: 2135 9886
Patientvejleder: Tlf. 7663 1490

Region Hovedstaden
Center for Sundhed, Økonomienheden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon: 38 66 00 07
Telefontid: kl. 9 -11, alle hverdage

Send skriftlig dokumentation
www.regionh.dk/interpreter
www.regionh.dk/tolk

Patientvejleder:
www.regionh.dk/patientvejleder

Region Nordjylland
Center for Administration, Praksis og Patientafregning
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/praktiserende-
laeger-og-andre-behandlere/tolkning
Patientvejleder: Tlf. 9764 8010

Region Sjælland
Koncernøkonomi
Alleen 15
4180 Sorø

https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region- 
sjaelland/tolkebistand/Sider/Tolkebistand.aspx
Patientvejleder: Tlf. 7015 5001

http://www.tolk.rm.dk
http://www.rsyd.dk/tolkegebyr
http://www.regionh.dk/interpreter
http://www.regionh.dk/tolk
http://www.regionh.dk/patientvejleder
https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/praktiserende-laeger-og-andre-behandlere/tolkning
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/tolkebistand/Sider/Tolkebistand.aspx
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