خدمات ترجمه

•
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•

دستورالعملهای ف ّنی
مدارک تحصیلی
گذرنامه
شناسنامه ،قباله ازدواج ،طالقنامه

گواهینامه

کلّیۀ اسنادی که ما ترجمه میکنیم با شهادتنامه ای امضا شده توسط مأمور(کمیسیونر) سوگند همراه میباشند.
مأمورسوگند شهادتنامه ها را تأیید میکند .شهادتنامه تائیدیۀ مکتوب و رسمی است که به استشهاد یک مقام رسمی در استان و یا
تریتوری شام رسیده است .مسؤول ّیت بررس ی صالحیت مأمورسوگند طبق الزامات اداره یا سازمان درخواست کنندۀ ترجمۀ مدارکتان
برعهده خود شام میباشد .ما هزینه ترجمه را در صورت پذیرفته نشدن شهادتنامه باز پرداخت منی کنیم.

اطلعات زیر را هنگامی که مدارک را به ما تحویل میدهید قید کنید:
لطفاً ّ
• زبان مورد نیاز برای ترجمه
• تاریخ مورد نیاز برای تحویل سند
ما ظرف  ۴۸ساعت هزینۀ ترجمه را به شام اطّالع میدهیم و کار ترجمه پس از پرداخت آغاز میشود .شام باید پیشاپیش مبلغ را
پرداخت منایید.

the-family-centre.com
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هزینه

	•هزینهها بر حسب نوع زبان ،نوع سند ،اصطالحات ف ّنی ،تاریخ تحویل سند ،و قالب بندی متغ ّیر می باشد .لطفاً با ما برای اطّالع
از مبلغ هزینه متاس بگیرید .مبلغ ذکر شده برای  ۶ماه معترب می باشد.
	•نرخ هزینهها قابل مذاکره نیست ،و ما تنها زمانی کار ترجمۀ اسناد را آغاز میکنیم که شام هزینۀ ترجمه را پرداخت کرده باشید.
	•ما تا زمانی که مبلغ را دریافت نکرده باشیم کار ترجمه را آغاز منیکنیم .شام میتوانید مبلغ را حضورا ً از طریق پول نقد ،کارت
بانکی و یا کارت اعتباری پرداخت منایید .ما همچنین پرداخت از طریق کارت اعتباری را به صورت تلفنی قبول میکنیم .ما پس از
پرداخت هزینه به شام رسیدی ارائه میدهیم.

جزئیات

چگونه یک سند را تحویل دهم؟
	•ما به اصل سند برای ترجمه نیاز داریم .ما ترجیح میدهیم اسنادی که به صورت واضح اسکن شده با شند را از طریق ایمیل دریافت
کنیم ،ولی اصل مدارکی که حضورا ً تحویل داده شوند را نیز میپذیریم .ما از اصل سند فتوکپی میگیریم تا شام بتوانید اصل مدرک
را به همراه خود بربید.
مدارک خود را به ایمیل cis@the-family-centre.com :ارسال منایید
یا
مدارک را حضورا ً به آدرس Edmonton, AB 9912-106 Street #20 :بياوريد

ما چگونه می توانیم کمک کنیم

ما هرگونه منت کتبی را ترجمه میکنیم ،از جمله:
• اطّالعات مراقبت از بیامر
• کتابچههای راهنامی سازمانی و فرآیندها (پروسه ها)
• اطّالعات مربوط به منابع انسانی (از جمله کتابچههای
راهنامی کارمندان)
• متون تبلیغاتی (از جمله ،برشورها ,سایتهای اینرتنتی)
• عدم سوء پیشینه

