مرحبا بكم على موقعنا في اإلنترنيت
نحن ترانسلينكوورلد شريكك المحترف في الترجمة
يمكن أن تثمر الترجمة الجيدة عن فرص جديدة في المعاملة و يمكن أن تثمر
أيضا عن ميزة في المنافسة .نحن نترجم كل لغات العالم تقريبا بما فيها كتابة
"سوترلين" و مترجمينا المؤهلين الذين يعملون لمدة طويلة هم في الغالب من
بلدان اللغات األلصلية ،و هم يجيدون الترجمة في مجاالت متعددة ،ومن خالل
استخدام التكنولوجيات المحترفة و شبكة من المترجمين المتخصصين فأن
مكتبنا هو الشريك الوفي و المبتكر للشركات و المكاتب و األشخاص و نحن
نوفر لكم ترجمتكم بصفة مصدقة من خالل المترجمين المحلفين ،حيث تعترف
بها كل المكاتب و المحاكم في المانيا اإلتحادية كما نوفركم ترجمتكم بسرعة و
بدون تعطيل لكي يكون لديكم الوقت الكافي إلتخاذ قراراتكم ،و يسرنا كذلك إبرام
عقود إطارية من أجل التعاون طويل المدى معكم.
ترانسلينكوورلد  ،أكثر من مكتب ترجمة .
الباب المؤدي إلى لغات العالم مفتوح أمامكم – أدخلوا – و إتصلوا بنا .للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على
اإلنترنت:

الكفاءة البينثقافية – خبرة التعامل مع اآلخرين في األعمال التجارية
تم إلصدار هذا الكتاب عن البلدان المختلفة بمساع الزبائن الكرام الذين أعمل لهم في مكتب ترانسلينكوورلد – مكتب
ترجمة و تسويق ٍفسألوني عن العادات الثقافية و الصفات الخالصة في بلدان مختلفة ألن هناك الكثير من األخطاء التي
يجب تجنبها أثناء زيارة بلدان ذات ثقافات أخرى .لكل بلد عاداته الخالصة به ،ومن خالل القبول و السماح و الصراحة و
األحساس باألخرين يمكن أن تحول أوضاع كثيرة في البلد الذي تجهله إلى لقاءات ناجحة .
لكل بلد عاداته وتقاليده الخالصة به
تعرف على البلد الذي تزوره بكل أحاسيسك و التنسى أبداًبأنك ضيف في هذا البلد و في نفس الوقت سفير لبلدك  .إستعلم
عن البلد الذي تزوره فبل السفر .هناك الكثير من الكتب اإلرشادية السياحية الجيدة التي تتضمن معلومات مفصلة حول
البلدان المختلفة ،تاريخها و جيوغرافيتها ونباتها و حيواناتها و تقاليدها.
يقدم هذا المرشد أهم قواعد السلوك الصحيحة فقط ،وال يقدم ضمانا ً عن لصحة وكمالية المعلومات.
نقدم لكم معلومات وحلقات دراسية حول مختلف بلدان العالم.
نقدم لكم كذلك الدورات باللغة العربية لكل الضيوف الذين ال يجيدون اللغة األلمانية و ال يعرفون الحضارة األلمانية أيضا ً.
من خالل عملي في ترانسلينكوورلد و من خالل عملي في التسويق و في مكتب السفر وكمتخصصة في اللغة اإلنجليزية
و كمدرسة "يوغا" و في "مرافقة المرضى قبل وفاتهم" قد توالصلت و تكلمت مع أشخاص كثيرين من بلدان مختلفة
وكوني أعمل في الغالب مع مترجمين من بلدان اللغة األلصلية فأنني أتعرف على الحضارات المختلفة عن قرب وبشكل
جيد .ولكن أيضا ً خالل المؤتمرات وحلقات الدراسة و في المعارض التجارية يتم دوما ً اإللتفاء بأشخاص من حضارات
أخرى ،وهذا ما يبعث في نفسي الحماس من جديد لتكار هذه اللقاءات .وهكذا قد تطورت معرفتي اإلرشادية مع مرور
الزمن ،هذه المعرفة التي احاول تجديدها بشكل مستمر .و نتيجة إلقامتي في أمريكا الجنوبية لمدة أربع سنوات و لسفري
إلى مصر و بالي و جمهورية الدومنيكان و الهند و إندونيسيا و تركيا و البلدان األوروبية قد تعرفت على هذه الحضارات
و خصائها.
أتمني لكم المتعة و النجاح  ،حيث أن كل سفر يجلب فائدة.
مع أطيب التحيات
باربارا كاوخ
حلقات الدراسة
هل تريد أن تحضر حلقة دراسية عندنا؟
أتصل بي و أختر موعد حلقة دراسية معينة .طبقا إلحتياج المشاركين يمكننا التحدث عن البلدان المطلوبة.
يوجد دورات في مواعيد و أماكن مختلفة.

محاضرات و دورات
تزور بلد أجنبي – بسبب عملك أو للترفيه و تريد أن تتجنب األخطاء الكثيرة  .من خالل التحضير المكثف يمكن أن تتجنب
الكثير من سوء الفهم واإلحباط.
لكل بلد عاداته وتقاليده الخالصة به
تعرف على أهم التقاليد في البلد الذي تزوره .بالقبول و التسامح و الصراحة و اإلحساس في األخرين يمكن أن تحول
أوضاع كثيرة في البلد الذي تزوره إلى لقاءات ناجحة .لكل بلد خوالصه .تعرف على البلد الذي تزوره بكل أحاسيسك و ال
تنسى أبداً :إنك ضيف في هذا البلد و في نفس الوقت سفير لبلدك.
عندما تسافر يكون لديك الكثير تتكلم عنه بعد سفرك
يسرني معرفة إنطباعاتكم بعد السفر وبهذا أتمني لكم النجاح و المتعة في رحالتكم  -بسبب العمل أو الترفيه ألن لكل
رحلة فأئدة .
نقدم معلومات و دورات عن بلدان مختلفة جداً.
نقدم كذلك الدورات باللغة العربية لكل الضيوف الذين ال يجيدون اللغة األلمانية و ال يعرفون الحضارة األلمانية أيضا
مع أطيب التحيات
باربارا كاوخ

ترجمة كتابية و شفهية لجميع لغات العالم من خالل مترجمين محلفين





مع التصديق
مع إضفاء الصفة القانونية
ترجمة تخصصية
مبدأ المراجعة والتدقيق من خالل أربع عيون

نعمل في الغالب مع مترجمين من بلدان اللغات األلصلية من ذوي التخصص المناسب والخبرة الطويلة.
ترجمة:
المستندات و تقارير الخبرة و العقود و الرسائل و الكتب و شهادات الوالدة.........
نعمل لـ:
المحاكم و المكاتب و مكاتب الجمارك الرئيسية و المحامون و الشركات و األشخاص.

