خدمات الرتجمة

نحن نرتجم أي نوع من املواد املكتوبة ،مبا يف ذلك:

كيف ميكننا أن نساعد

•
•
•
•
•

رخص القيادة
شهادات امليالد أو الزواج أو الطالق
جوازات السفر
املؤهالت التعليمية
التعليامت التقنية

•
•
•
•
•

فحوصات السجل الجنايئ
املواد الرتويجية (مثل الكتيبات واملواقع اإللكرتونية)
معلومات حول املوارد البرشية (مثل كتيبات إرشاد املوظف)
الكتيبات اإلرشادية والخطط العملية للمنظامت
معلومات رعاية املرىض

وتشمل جميع املستندات التي نرتجمها إقرار رسمي موقع من قبل مفوض مكلف بأداء القسم.
يتثبت املفوض املكلف بأداء القسم عىل إفادة خطية مشفوعة بيمني .اإلفادة الخطية مشفوعة بيمني هي عبارة عن بيانات رسمية
مكتوبة يشهد عليها مسؤول مفوض يف املقاطعة أو اإلقليم .وتقع عىل عاتقك مسؤولية التحقق من متطلبات املفوض مع الجهة الرسمية
التي تطلب املستند املرتجم .نحن ال نرد املبلغ املدفوع إذا مل يتم قبول االفادة.
كيف ميكنني مدكم باملستند؟
	•نحتاج إىل مستندات أصلية للقيام بالرتجمة .يف حني أننا نفضل تلقي املستندات املمسوحة ضوئيا بشكل واضح عن طريق رسائل
الربيد اإللكرتوين ،فاننا نقبل أيضا نسخا مطبوعة أصلية يتم تسليمها شخصيا .سنقوم بنسخ صور من األصل الخاص بك حتى تتمكن
من أخذه معك.

التفاصيل

أرسل املستندات بواسطة الربيد اإللكرتوين إىلcis@the-family-centre.com :
أو
احرض املستندات شخصيا إىل#20, 9912 106 St Edmonton, AB :
يرجى تحديد املعلومات التالية عند تقديم مستنداتك إلينا:
• اللغة املطلوبة للرتجمة
• تواريخ االستحقاق أو اآلجال املحددة
سوف نقدم سعرا تقديريا يف غضون  ٤٨ساعة وسوف يبدأ العمل عند الدفع .يجب أن تدفع مقدما.

رسوم

	•تختلف التكاليف حسب اللغة ونوع املستند واملصطلحات التقنية واملواعيد النهائية والصياغة والشكل .يرجى االتصال بنا للحصول
عىل األسعار التقديرية .األسعار التقديرية صالحة ملدة  ٦أشهر.
	•األسعار غري قابلة للتفاوض ،ونحن نبدأ فقط ترجمة املستندات بعد أن تقوم بالدفع للخدمة.
	•لن نبدأ الرتجمة حتى نتسلم مدفوعاتك .ميكنك القيام شخصيا بالدفع نقدا أو بطاقة الخصم أو بطاقة االئتامن .كام أننا نقبل الدفع
ببطاقات االئتامن عن طريق الهاتف .بعد دفع الرسوم ،سنقدم لكم إيصال.
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