خدمات ترجما مفت ا مجا
تغی ات خدمات خاطر ک د۔۱۹
ده دوران وضعيت کرونا ،بلده اونايی کہ روان انگليسی گفتہ نميتينن يا کم انگليسی گفتہ ميتينن ،خدمات باکيفيت ترجمانی بسيار ضرور
استہ.
ده هر جای کہ خدمات ترجمانی ميسر باشہ ،مردم بايد ازو استفاده کنن.
بخاطر بيماری واگير کرونا ،ترجمانی روی ده روی موقوف شده ،ليکن خدمات ترجمانی تلفنی ميسر استہ.
ده باره کويد۔ ١٩و عﻼيم ﺷﯽ ياد بيگرين

خدمات ترجما مفت چ استہ؟
شمو می ین




از خدمات ترجما مفت استفاده کن

ا ر:

شمو ده اس ال ا است
شمو م د ﮑ ارد در ﻦ ،و
شمو ﺿﻌ ﻒ استہ
ﺻﻼﺣ ت ز ان ان ل

ﻣﺎ ﭼﯽ رقم ﻣيتينوم ده خدﻣﺎت ترجﻣﺎنﯽ ﻣفت دسترسﯽ پيدا کنوم؟
ای مرا ز ا دفاتر خدمات می ی








از طرف از شمو ده خدمات ترجما مفت دس

د شتہ اشﻦ:

ﻏ دول

ارمندای ﺻ
دواخانہ ﮬا
سازمانھای ﻏ دول
رﮬنمای مﻌامﻼت امﻼ
ً
مﺴﺌول دولت مح مث کو ﺴل ا شورا های محل شمو
اتحادیہ ارگرا ،و
نماینده ﮬای ارلمان.

لده مﻌلومات ب ش ده اره ازی خدمات ،ای ﺻفحہ ره ت غ ک .
ای مرا ز ا دفاتر خدمات می ی
مشوره ﺣاﺻل کن .

ده چند دق قہ قد ترجمان تلف رخ شونﻦ تا شمو ب ت ن

ده ز ان از خود خو مﻌلومات و

ترجمان ھا
مو از ترجمانای تصدیق شده نا

ا اداره م برای تصدیق ترجمان ﮬای کت و شفا

ای ترجمان ﮬا ابند اس کہ از قانون ا ﺿا طہ رس





استفاده مون م.

پ وی ک کہ ای قانون شامل ای ی چ ا استہ:

مﻌلومات ره ا د درست و ﺻادقانہ ترجمہ کینہ
مﻌلومات ره ا د محرمانہ ن ا کینہ
ا د طرف و ﻏرض اشہ ،و
و ﮬم شہ برخورد رس د شتہ اشہ.

ای اﺻول اری خدمات ترجما مفت لده ازی استہ کہ از مﻌت ت ﻦ ترجمان ﮬای م
از شمو خواﮬش مو کہ گو ترجمان مخصوص ره ازمو طلب نﮑ .

خدمات ترجما مفت چ

استفاده کنہ .ازی خاطر مو

ارا ره می ینہ انجام ب دیہ؟

 ترجمان تلف فوری .ای خدمات لده ترجما برنامہ ا ﻼن شده ز ادتر مناسب استہ و خدمات ذ ل ره ارا ه مونہ:
ده ز ادتر از  ۳۰۰۰ترجمان ده ز ادتر از  ۱۶۰ز ان
 oدس
 oخدمات ترجما  ۲۴ساعت ده روز و  ۷روز ده ﮬفتہ
 oرا طہ قد ترجمان ده ظرف چند دق قہ.
 ﮑنگ ا رزرو پ ش از پ ش لده ترجما تلف .
 oای لده ترجما برنامہ ا ﻼن شده ،ا ا ر شمو خوای ده گو ز ان م اب ترجمان پ دا کن  ،مناسب استہ.

