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 خدمات مترجم ىمسمان                                              
ها بایذ اطویٌاى حاصل کٌین کَ با شوا بَ صباًی کَ آى سا دسک هی کٌیذ ّ با اطویٌاى بیشتش ّ بشاحتی هی تْاًیذ 

شوا دس هْاسد صیش هستحك دسخْاست حضْس یک هتشجن ُوضهاى . اص آى استفادٍ کٌیذ، استباط بشلشاس هی کٌین
 :هتخصص ُستیذ

 دس هٌضل اًگلیسی صحبت ًوی کٌیذ ّ یا صباى اًگلیسی، صباى اصلی شوا ًیست 

 شوا هتْجَ ُوَ حشفِای ها ًوی شْیذ 

 بؼضی اّلات، استباط بشلشاس کشدى بَ صباًی دیگش بشای شوا ساحتتش است 

 اّسالی کَ بایذ بَ اهضاء بشساًیذ سا کاهاًل دسک ًوی کٌیذ 

 شوا تْاًایی خْاًذى ّ دسک کشدى اطالػات تشجوَ شذٍ بَ صباًی کَ صحبت هی کٌیذ سا ًذاسیذ 
 

بسیاس هِن است کَ شوا ُوَ اطالػاتی کَ ها دس . چٌاًچَ ًیاص بَ کوک بَ صباى خْد داسیذ، لطفٌا ها سا هطلغ کٌیذ
 . اختیاستاى هی گزاسین ّ خذهاتی کَ هی تْاًین بَ شوا اسائَ دُین سا دسک کٌیذ

 ها بایذ –چٌاًچَ ًوی تْاًیذ سش ّلت همشس حاضش شْیذ، هِن است کَ ها سا ُش چَ صّدتش اص ایي اهش هطلغ کٌیذ 
 . ّلت هتشجن ُوضهاى سا لغْ کشدٍ ّ ّلت دیگشی بشای صهاى هشاجؼَ بؼذی شوا هجذدًا بشًاهَ سیضی کٌین

 .  هی باشذرایگاندسیافت خذهات هتشجن ُوضهاى بشای شوا 
 

 شما چگونو می توانید از منسل با ما تماش بگیرید
چٌاًچَ هکالوَ بَ صباى اًگلیسی بشای شوا هشکل هی باشذ ّ هی خْاُیذ با ها تواط بگیشیذ، هی تْاًیذ اص خذهات 

دس آغاص، فشدی بَ صباى .  تواط بگیشیذ131450 با شواسٍ –هتشجن ُوضهاى بصْست تلفٌی استفادٍ کٌیذ 
 : اًگلیسی بَ تلفي شوا پاسخ خْاُذ داد ّ شوا بایذ هشاحل ریل سا دًبال کٌیذ

 صباًی کَ بَ آى صحبت هی کٌیذ سا ًام ببشیذ ّ پای تلفي هٌتظش بواًیذ    (1
 شواسٍ تلفي هکاًی کَ هی خْاُیذ با آى تواط بگیشیذ سا اسائَ دُیذ    (2
 چٌاًچَ ًام فشدی کَ هی خْاُیذ با ّی صحبت کٌیذ سا هی داًیذ، ًام اّ سا ًیض اسائَ دُیذ    (3
 پای تلفي هٌتظش بواًیذ تا استباط بشلشاس شْد ّ هتشجن ُوضهاى بَ شوا کوک خْاُذ کشد    (4

 بَ شوا اسائَ هی شْد  رایگانخذهات هتشجن ُوضهاى بصْست 
 

چرا ما برای ارتباط برقرار کردن با شما نیاز بو استفاده از مترجم ىمسمان بجای اعضای 
 خانواده شما داریم

  ،حضْس هتشجن ُوضهاى بشای صهاًی کَ سضایت خْد سا دس هْسد هْاسد صیش اػالم هی کٌیذ
 :الضاهی هی باشذ

 ًیاص شوا بَ هؼالجَ ّ جشاحی احتوالی -
 پزیشفتي خذهات اسائَ شذٍ بَ شوا -
خذهاتی کَ هوکي است شوا سا بَ /ها بتْاًین جضئیات شخصی شوا سا بَ هتخصصیي -

 آًِا اسجاع دُین، اسسال کٌین

  حضْس هتشجن ُوضهاى بَ ها اطویٌاى هی دُذ کَ شوا بؼلت سْء تؼبیش یا سْء تفاُن اطالػات
 اسائَ شذٍ دس هؼشض خطش لشاس ًگیشیذ

  حضْس هتشجن ُوضهاى اص حمْق شوا دس سابطَ با دس هیاى گزاشتي ًیاصُا ّ ًگشاًی ُای خْد
 با ها بصْست خصْصی ّ هحشهاًَ حوایت هی کٌذ

  ها هوکي است اص ّاژگاى ّ اصطالحاتی استفادٍ کٌین کَ اػضای خاًْادٍ شوا با آى آشٌایی
 ًذاسًذ

چٌاًچَ احساط ساحتی بیشتشی هی کٌیذ، اػضای خاًْادٍ شوا ُوچٌاى هی تْاًٌذ دس کٌاس شوا حضْس داشتَ 
باشٌذ، ّلی هوکي است دس بشخی اص هْالغ تشجیح بذُیذ هسائل خصْصی سا بطْس هحشهاًَ با ها دس هیاى 

 .بگزاسیذ
 .   بَ شوا اسائَ هی شْدرایگانخذهات هتشجن ُوضهاى بصْست 


