Dịch vụ Dịch Thuật
CHÚNG TÔI CÓ THỂ
GIÚP BẠN NHƯ THẾ
NÀO?

Chúng tôi dịch bất kỳ loại văn bản nào, bao gồm:
•
•
•
•
•

Bằng lái xe
Giấy khai sinh, giấy kết hôn hoặc giấy ly dị
Hộ chiếu
Chứng chỉ Giáo dục
Hướng dẫn Kỹ thuật

•
•
•
•
•

Kiểm tra hồ sơ hình sự
Tài liệu quảng cáo (ví dụ:Thông tin quảng cáo, trang
điện tử)
Thông tin Nhân sự (ví dụ: Hướng dẫn nhân viên)
Các tài liệu hướng dẫn tổ chức và quy trình
Thông tin Chăm sóc Bệnh nhân

Tất cả các tài liệu chúng tôi dịch bao gồm bản tuyên thệ do Ủy viên Tuyên thệ ký nhận.
Một Ủy viên tuyên thệ xác nhận lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ là những văn bản chính thức được nhân viên có
thẩm quyền ở tỉnh hay lãnh thổ kiểm chứng. Trách nhiệm của bạn là tìm hiểu những quy định của ủy viên hội
đồng đối với chính quyền địa phuơng xác nhận các tài liệu dịch thuật. Chúng tôi sẽ không hoàn trả lại lệ phí
nếu bản tuyên thệ không được chấp nhận.
Bằng cách nào tôi gửi một tài liệu?

CHI TIẾT

•

Chúng tôi yêu cầu bản gốc để dịch thuật. Trong khi chúng tôi muốn nhận văn bản rõ ràng bằng thư điện tử
(e-mails), chúng tôi cũng có thể chấp nhận bản gốc giao tận tay. Chúng tôi sẽ làm bản sao từ bản chính để
bạn có thể mang bản gốc đi.
Gửi tài liệu qua e-mail cho: cis@the-family-centre.com
hoặc
Mang tài liệu trực tiếp đến: #20, 9912- 106 Street, Edmonton, AB

Xin vui lòng ghi rõ các thông tin sau khi bạn cung cấp cho chúng tôi các tài liệu dịch:
• Ngôn ngữ yêu cầu dịch thuật
• Thời hạn hoặc hạn chót
Chúng tôi sẽ báo giá trong vòng 48 giờ và việc dịch thuật sẽ được tiến hành ngay sau khi bạn đóng tiền. Bạn
phải trả lệ phí trước.

CHI PHÍ

•
•
•

Chi phí thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ, loại tài liệu, danh từ chuyên môn, thời hạn, và định dạng. Xin
vui lòng liên hệ với chúng tôi về bảng giá. Bảng báo giá có giá trị trong vòng 6 tháng.
Cước phí không thể thương lượng, và chúng tôi chỉ bắt đầu dịch tài liệu sau khi bạn đã trả tiền cho dịch
vụ.
Chúng tôi sẽ không bắt đầu dịch cho đến khi chúng tôi nhận được tiền của bạn. Bạn có thể thanh toán
trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Chúng tôi cũng chấp nhận trả chi phí bằng thẻ tín dụng qua điện
thoại. Chúng tôi sẽ cung cấp biên nhận cho bạn sau khi bạn thanh toán xong.
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