Phiên DÎch Væn KiŒn Cá Nhân
Các dÎch vø
thÜ©ng lŒ:
cÃp tÓc:

5 ngày làm viŒc, ho¥c
tÓi thi‹u 2 ngày làm viŒc

Giá bi‹u phiên dÎch
Giá bi‹u này tùy thu¶c vào loåi dÎch vø và bao gi© cÛng ÇÜ®c tính trên sÓ ch» ti‰ng Anh:

DÎch Vø ThÜ©ng LŒ

DÎch Vø CÃp TÓc

SÓ ch»

lŒ phí

sÓ ch»

lŒ phí

1 - 125 ch»

$35.00

1 - 125 ch»

$50.00

126 - 210 ch»

$40.00

126 - 210 ch»

$60.00

211 - + ch»

$0.20/ch»

211 - + ch»

$0.30/ch»

DÎch vø phiên dÎch các væn kiŒn mang tính cách thÜÖng måi ho¥c cûa các công ty có giá bi‹u khác.
Ngoài ra còn phäi trä thêm lŒ phí x‰p ch» và trình bày các væn kiŒn nào không dùng mÅu t¿ Roman
(ch£ng hån nhÜ ti‰ng Hoa, NhÆt, TriŠu Tiên v.v...) Giá x‰p ch» và trình bày giÓng nhÜ bän gÓc së là
$40 m¶t trang, ho¥c cao hÖn, tùy theo cách trình bày phÙc tåp nhÜ th‰ nào.

Khi cÀn phiên dÎch
Sau Çây là thû tøc tiêu chuÄn Ç‹ yêu cÀu phiên dÎch væn kiŒn cá nhân:
ñem væn kiŒn cûa quš vÎ Ç‰n Ban Phiên DÎch MOSAIC (MOSAIC Translations Department) tåi ÇÎa
chÌ sau:
5575 Boundary Road
Vancouver, BC V5R 2P9
ñiŒn Thoåi: (604) 254-0469 ext. 1221
Gi© Làm ViŒc:
ThÙ Hai
9:00 sáng - 6:00 chiŠu
ThÙ Ba, ThÙ Næm, ThÙ Sáu 9:00 sáng - 5:00 chiŠu
ThÙ TÜ
9:00 sáng - 3:00 chiŠu
Nhân viên cûa chúng tôi së Ü§c tính lŒ phí d¿a trên mÙc Ü§c lÜ®ng bao nhiêu ch» ti‰ng Anh. Xin lÜu
š r¢ng giá phäi trä sau cùng së tùy thu¶c vào sÓ ch» ti‰ng Anh th¿c thø trong væn kiŒn Çã ÇÜ®c dÎch
và do Çó giá này có th‹ cao hÖn mÙc Ü§c tính. N‰u quš vÎ ÇÒng š, quš vÎ së phäi Ç¥t c†c trÜ§c 65%
giá Ü§c tính. Quš vÎ có th‹ trä b¢ng tiŠn m¥t, American Express, Visa, MasterCard, ho¥c Interac.
Chúng tôi së cÃp biên nhÆn tiŠn Ç¥t c†c và trong biên nhÆn này có ghi chi ti‰t vŠ væn kiŒn cûa quš vÎ
(sÓ tiŠn phäi trä, ngày gi© Ç‰n lÃy, giá bi‹u phiên dÎch væn kiŒn cûa quš vÎ, v.v...)
TrØ phi quš vÎ yêu cÀu khác, chúng tôi së giao låi bän dÎch ÇÜ®c chÙng th¿c trên giÃy có in tên
MOSAIC Translation Department kèm v§i m¶t bän sao væn kiŒn gÓc và giÃy chÙng nhÆn cûa phiên
dÎch viên là bän dÎch phän änh chính xác væn kiŒn gÓc.
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