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 خدمات ترجمانی

هب ثبیذ هطوئیي شْین کَ ثب شوب ثَ صثبًی صحجت هیکٌین کَ هی فِویذ ّدساستفبدۀ آى کبهال احسبط اطویٌبى ّ ساحتی 
:شوب حك داسیذ کَ تشجوبى حشفَ ای ثخْاُیذ اگش. هیٌوبییذ  

 دسخبًَ ثَ اًگلیسی صحجت ًوی کٌیذ یب اًگلیسی صثبى اّل شوب ًیست. 
 آًچَ سا کَ هب ثَ شوب هیگْیین ًوی فِویذ. 
 دس ثعضی هْاسد آسبًتشآًست کَ ثَ صثبى دیگشصحجت شْد. 
 شوب آى چیضُبی سا کَ خْاستَ هیشْد کَ اهضب کٌیذ، خْة ًوی فِویذ. 
 شوب ًویتْاًیذ هطبلت تشجوَ شذٍ ثَ صثبى کَ شوب صحجت هیکٌیذ سا ثخْاًیذ ّیب ثفِویذ. 

هِن ایٌست کَ شوب توبم هطبلت سا کَ ثَ شوب گفتَ هیشْد ّ خذهبت . اگش ثَ کوک صثبى ضشّست داشتَ لطفب ثوب ثگْییذ
 . ساکَ ثَ شوب اسائَ هیگشدًذ ثفِویذ

 –خْد ًویتْاًیذ اشتشاک کٌیذ، خیلی هِن است کَ ُشچَ صّدتش ثوب ا طالع دُیذ  (ّلت تعیي شذٍ)اگش ثَ کذام اپبیٌوٌت 
خذهبت .هوکٌست ضشّست گشدد کَ هب حضْس تشجوبى سا فسخ کٌین ّیب ثشای هاللبت ثعذی شوب دّثبسٍ ثخْاُین

 . استمجانیتشجوبًی ثشای شوب 

 چگىنو از خانۀ خىد میتىانید با ما تماس بگیرید

 – اگش دس صثبى اًگلیسی هشکالت داسیذ ّ هیخْاُیذ ثبهب توبط ثگیشیذ، هیتْاًیذ اص خذهبت تشجوبى تیلفًْی استفبدٍ کٌیذ

دساثتذا شخصی ثَ اًگلیسی جْاة تیلفْى سا هیذُذ، لذم ُبی ریل سا شوب ثبیذ تعمیت .  تیلفْى کٌیذ131450ثَ شوبسۀ 

 : کٌیذ

شوب ثب تشجوبًی کَ ثَ صثبى شوب صحجت هیکٌذ . صثبًی سا کَ ثَ آى صحجت هیکٌیذ ًبم ثجشیذ ّ کوی صجش کٌیذ .1
 ّصل هیشْیذ، ثعذ

 شوبسۀ تیلفًْی سا کَ هیخْاُیذ ثَ آى صًگ ثضًیذ، ثگْییذ .2
 اگشهیذاًیذ، ًبم فشدی سا کَ هیخْاُیذ ثب اّ صحجت کٌیذ، ثگْییذ .3
 .لحظۀ صجشکٌیذ تب ّصل شْیذ ّ تشجوبى شوبسا کوک خْاُذ کشد .4

 . اسائَ هیگشددمجانی خذهبت تشجوبًی ثشای شوب 

 

 چرا برای صحبت کردن با شما ضرورت داریم کو از ترجمانهای مسلکی
 استفاده کنیم نو از اعضای خانىادۀ شما

 ایي یکی اص ایجبثبت است ّلتی شوب دس هْاسد ریل ثَ هب سضبیت هیذُیذ:  
 ثشای ُشگًَْ آصهبیش کَ شوب ثَ آى ًیبصداشتَ ثبشیذ -
 .دسصْست لجْل خذهبتی کَ ثَ شوب عشضَ هیگشدد -
ثشای هب دسّلتیکَ هشخصبت شوبسا ثَ افشاد هسلکی ّیب ثَ خذهبت ثبیذ ثفشستین کَ الصم  -

 .است شوب سا ثَ آًِب هعشفی کٌین
  ایي اطویٌبى هیذُذ کَ ثَ خبطش تعجیش ًبدسست ّیب غلط فِوی دسهعلْهبت کَ شوب هیذُیذ، دس هعشض

 . خطش لشاس ًگیشیذ
  َایي حمْق شوبسا حفظ هیکٌذ کَ ثَ طْس هستمین ضشّستِب ّ ًگشاًی ُبی خْدسا ثب هب دسخلْت ّ ث

 . صْست هحشهبًَ دسهیبى ثگزاسیذ
 هب هوکٌست اصطالحبت سا ثَ کبس ثجشین کَ اعضبی خبًْادۀ شوب ثب آًِب آشٌبیی ًذاشتَ ثبشٌذ. 

اهب هوکٌست صهبًی پیش .  اعضبی خبًْادۀ شوبهیتْاًٌذ حضْس داشتَ ثبشٌذ، اگش چٌبًچَ شوب احسبط ساحت هیکٌیذ
 .آیذ کَ شوب تشجیح ثذُیذ کَ هسبیل حسبط ّ خصْصی سا ثَ صْست هحشهبًَ ثحث کٌیذ

 . اسائَ هیگشددمجانیخذهبت تشجوبًی ثشای شوب 
 


