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برگه ای جهت اطالع

ترجمه کتبی و شفاهی
 یک لیست مبسوط از. نسخۀ ترجمه شده و معتبر آن را از شما می خواهند،بسیاری از ادارات و مؤسسات دولتی برای تـأیید مدارک غیر آلمانی
.مترجمان رسمی و قسم خورده برای ترجمه کتبی و شفاهی موجود در ایالت ساکسن انهالت در سایت زیر قرارداده شده است
www.mk.bildung-lsa.de/bildung/be-dolmetscher.pdf
:در اینجا لیستی از اسامی شرکت های ترجمه رسمی و معتبر در ماگدبورگ موجود است
Centre Langue Française |آدرس: Ebendorfer Str. 19 | 39179 Barleben | تلفن: 0391 40492065 und 0160 2637049 | :ایمیل
info@centre-langue-francaise.de | www.centre-langue-francaise.de | زبان ها: فرانسوی, آلمانی, انگلیسی و بسیاری از زبان های
دیگر در صورت درخاست
City Übersetzungen |آدرس: Keplerstraße 1 | 39104 Magdeburg | تلفن: 0391 69678643 |: ایمیلinfo@cityuebersetzungen.de | www.city-uebersetzungen.de | و زبان های دیگر
Dolmetscher- und Übersetzungsbüro |آدرس: Goethestr. 8 | 39108 Magdeburg | تلفن: 0391 7317042 |
alina.mueller@web.de |: ایمیلwww.uebersetzungen-magdeburg.de | و زبان های دیگر
Intertext Fremdsprachenservice e.G. |آدرس: Schleinufer 12 | 39104 Magdeburg | تلفن: 0391 5410303 | :ایمیل
magdeburg@intertext.de | www.intertext.de/index.php/de/niederlassung-magdeburg | و زبان های دیگر
Reise- und Sprachendienst H&R |آدرس: Otto-von-Guericke-Str. 42a | 39104 Magdeburg | تلفن: 0391 5446646 | :ایمیل
info@sprachendienst-magdeburg.de | www.sprachendienst-magdeburg.de | زبان ها: روسی, انگلیسی و زبان های دیگر،آلمانی
در صورت نیاز
SK – Translations |آدرس: Bleckenburgstraße 1c | 39104 Magdeburg |: ایمیلsusanne@sk-translations.com | www.sktranslations.com | زبان ها: اسپانیایی, آلمانی
Spracharchitektur Julia Landskron |آدرس: Victor-Jara-Str. 4 | 39126 Magdeburg | تلفن: 0391 99000980 | :ایمیل
info@spracharchitektur-landskron.de | www.spracharchitektur-landskron.de | زبان ها: اسپانیایی, آلمانی, انگلیسی
 خدمات برای ترجمهPhilippou |آدرس: Sankt-Michael-Str. 10 | 39112 Magdeburg | تلفن: 01573 8258382 |:ایمیل
info@griechisch-magdeburg.de | www.sprachenservice-philippou.de | زبان ها: یونانی, آلمانی, انگلیسی, مجاری
TECH GmbH |آدرس: Arndtstraße 53 | 39108 Magdeburg |  تلفن0391 5574762 |: ایمیلinfo@t-ech.net | http://t-ech.net/
| زبان ها: آلمانی, انگلیسی, فرانسوی, ایتالیایی
 می توانید از این سایت ها می، بلکه ترجمۀ صرفا ً باید کمکی باید باشد برای درک نامه ها و مدارک،وقتی که ترجمه مورد نظر حتما نباید ترجمۀ رسمی باشد
:توانید کمک الزم را دریافت دارید
Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt |  |تماس تلفتی برای دریافت پشتیبانی در صورت داشتن مشکالت در محاورۀwww.lamsa.de
Dolmetscher-Datenbank der Integrationshilfe |  |ثبت برای دریافت کمک از افرادی با قابلیت ترجمهwww.integrationshilfelsa.org
اغلب شما می توانید با کمک مجمع خوش آمدگویانWillkommensbündnisse
.با مترجمان غیررسمی آشنا شده و از پشتیبانی آنها برخوردار شوید
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در راهنمای مهاجران ماگدبورگ عالوه بر بروشورهای اطالعاتی تعداد بیشماری مراکز کمکی ومشاوره چند زبانه و
.همچنین برنامه های مختلفی برای اوقات فراغت شما موجود می باشد
. www.willkommen-in-magdeburg.de
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