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Fișa de informații privind orientarea inițială

Traducători și interpreți
Diverse autorităţi locale necesită traduceri certificate pentru documente străine. O listă detaliată a agenţiilor de traduceri
şi a interpreţilor oficiali în Sachsen-Anhalt poate fi găsită online la www.MK.Bildung-LSA.de/Bildung/beDolmetscher.pdf
Aici puteţi găsi o selecţie de servicii de traducere certificate în Magdeburg:
Centre de Langue Francaise Centrul de limbă franceză | Ebendorfer Str. 19 | 39179 Barleben | Telefon 0391
40492065 şi 0160 2637049 | Info@centre-langue-francaise.de | www.Centre-Langue-Francaise.de | Limbi străine:
franceză, germană, engleză şi multe altele la cerere
City Übersetzungen City traduceri | Keplerstrasse 1 | 39104 Magdeburg | Telefon 0391 69678643 | Info@cityuebersetzungen.de | www.City-uebersetzungen.de | Multe limbi străine la cerere
Dolmetscher- und Übersetzungsbüro Agenţia de interpreți şi traduceri | Goethestr. 8 | 39108 Magdeburg | Telefon
0391 7317042 | alina.Mueller@web.de | www.uebersetzungen-Magdeburg.de | Multe limbi străine la cerere
Intertext Fremdsprachenservice e.G. Intertext servicii de limbi străine e.G. | Schleinufer 12 | 39104 Magdeburg |
Telefon 0391 5410303 | Magdeburg@intertext.de | www.Intertext.de/index.php/de/niederlassung-Magdeburg |
Multe limbi străine la cerere
Reise- und Sprachendienst H&R Călătorii şi servicii lingvistice H&R | Otto-von-Guericke-Str. 42a | 39104 Magdeburg
| Telefon 0391 5446646 | Info@sprachendienst-magdeburg.de | www.sprachendienst-Magdeburg.de | Limbi
străine: rusă, germană, engleză şi multe altele la cerere
SK – Translations SK-traduceri | Bleckenburgstraße 1C | 39104 Magdeburg | Susanne@sk-translations.com |
www.SK-translations.com | Limbi străine: spaniolă, germană
Spracharchitektur Julia Landskron Limba arhitectură Julia Landskron | Victor-Jara-Str. 4 | 39126 Magdeburg |
Telefon 0391 99000980 | Info@spracharchitektur-landskron.de | www.spracharchitektur-Landskron.de | Limbi
străine: spaniolă, germană, engleză
Sprachenservice Philippou Limba de serviciu Philippou | Sankt-Michael-St. 10 | 39112 Magdeburg | Telefon 01573
8258382 | Info@griechisch-magdeburg.de | www.sprachenservice-Philippou.de | Limbi străine: grecă, germană,
engleză, maghiară
Tech GmbH | Arndtstraße 53 | 39108 Magdeburg | Telefon 0391 5574762 | Info@t-ech.net | http://t-ECH.net/|
Limbi străine: germană, engleză, franceză, italiană
Dacă o traducere certificată nu este absolut necesară, ci este nevoie doar de un ajutor lingvistic, de exemplu, pentru a
înțelege mai bine scrisorile și documentele, puteți utiliza și următoarele servicii:
Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt Analiza lingvistică în Saxonia-Anhalt | Linie telefonică pentru a ajuta la probleme
de comunicare www.lamsa.de
Dolmetscher-Datenbank der Integrationshilfe Baza de date interpret de integrare de asistenţă | Înregistrarea
voluntarilor cu abilităţi lingvistice străine și mediere a interpretării. | www.integrationshilfe-LSA.org
De multe ori Willkommensbündnisse alianţele de bun venit pot ajuta pentru a găsi traducători.
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Ghidul de migrație Magdeburg, care este scris în mai multe limbi străine, conține
informații despre ofertele de consultare, de ajutor, și de timp liber.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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