رایگان |tarjimly.org

بدون کاهش سرعت ،مترجم دریابید

ترجمه اسناد و ترجمه شفاهی مورد نیاز خویش

را در هنگام نیاز ،بطور رایگان ،از طریق تلفن

خویش با دسترسی به بزرگترین مجمع
ترجمانان از راه دور جهان دریافت نمایید.
:رایگان آغاز کنید

4

ز بانها را برای ترجمه انتخاب

کنید و فیلترها را به

برنامه ترجم لی  Tarjimlyرا دانلود نمایید 1
tarjimly.org/androi
d

tarjimly.org/ios


درخواست خود اضافه کنید

گزینه ""Start Request


یک حساب ایجاد نمایید


)شروع درخواست( را انتخاب


”"I need a translator


کنید


را انتخاب کنید


در یک جلسه گفتگوی زنده

5

2


 ایمیل خود را تایید کنید



به یک مترجم وصل شوید.

  پیام کتبی ،یادداشت صوتی

 ارسال کنید و حتی


برای کمک با ما پروفایل 3



یپ



  مکالمه گروهی آغاز کنید



 )مشخصات( تان را بروز

 رسانی کنید بهترین


 ترجمان موجود را با شما


 بعد از اتمام ،جلسه
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 را به پایان برسانید و
چگونگی جلسه را امتیاز دهید

مطابقت دهیم

رایگان |tarjimly.org



معلومات مهم قبل از استفاده از ترجملی

برای داشتن بهترین تجربه در طول استفاده از ترجملی و ایمن نگه داشتن اطلاعات شخصی ،لطفاً موارد ذیل را مطالعه


نمایید.


خود و اطلاعات خود را ایمن نگه دارید


  .1ترجمه را خارج از برنامه انجام ندهید

دریافت خدمات ترجمه از ترجمانهای ترجملی خارج از برنامه ترجملی می تواند شما و ترجمان را در معرض
خطر قرار بدهد.


2

ک ؛

 .خدمات دیگر را درخواست و یا قبول ن نید حتی اگر پیشنهاد شد

ک

ک

ک


در صورتی که ترجمان خدمات دیگری را پیشنهاد نمود آن را قبول ن نید ،حتی اگر ف ر می نید برای شما این

خدمات مفید هستند.

ظ


3

ترجمانان باید بی طرف باشند ،عقاید سیاسی ،دینی ،اخلاقی خود را نباید به اشتراک قرار دهند .از درخواست

نمودن برای مشاوره پرهیز نمایید .ترجمان فقط برای ترجمه در خدمت شما است.
 .از ترجمان ن ر یا مشاوره نخواهید


 .4تمام اطلاعات شناسایی شخصی را محرمانه نگه دارید

این اطلاعاتی است که می تواند برای شناسایی مستقیم یا غیرمستقیم شخص مورد استفاده قرار گیرند .مثال برای

این نوع اطلاعات:

 .Aاسم کامل

 .Bشماره شناسایی

 .Cادرس پستی

 .Dشماره آیدی یا کارت هویت




 .Eشماره تلفن

اطمینان حاصل نمایید که آماده هستید

قبل از درخواست برای ترجمان شفاهی یا ترجمان برای اسناد ،یک محل با سر و صدای کم را پیدا نمایید ،مطمئن شوید که


در دسترس هستید و سیگنال تلفن شما قوی و مطمئن است و همچنین باتری کافی دارید.


اگر از طریق اینترنت با ترجمان به تماس می شوید

 .1خودتان را معرفی نمایید

برای مثال" :سلام نام من )فقط نام( از )نام کشور( استم .من می خواهم )تشریح نمایید برای چه مقصدی به


ترجمان ضرورت دارید( .من تخمین میزنم این کار/ترجمه مدت زمان )اگرضرورت بود مقدار تخمینی زمان
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معلومات مهم قبل از استفاده از ترجملی

مورد نیاز را بگویید( طول خواهد کشید .میتوانید برای ترجمانی برای من کمک کنید؟ من مستقیماً با )نام شخص


مقابل( صحبت میکنم و در طول صحبت ،او طرف صحبت من است".



 .2آرام و واضح صحبت کنید و بین جملات مکث نموده به ترجمان وقت بدهید تا ترجمه دقیق و مناسب داشته باشد.


 .3اگر می خواهید برای ارتباط برقرار نمودن با شخص دیگری از ترجمان استفاده نمایید ،مستقیماً با شخص مقابل


صحبت نمایید.


برای مثال بگویید" :شنبه ساعت پنج عصر در شفاخانه همدیگر را خواهیم دید"


به جای


"برایشان بگویید که من را شنبه ساعت پنج عصر در شفاخانه ببیند"




اگر سوالی داشتید ،برای ما ایمیل بفرستید به team@tarjim.ly

