سند حاضری
نام و

تخلص.............................................................. :

نمبر هویت یا تذکره

......................................................................... :

آیا با خود ترجمان میاورید؟

اگر شما در بین هشت روز همراه با این سند خودرا معرفی
نمایید ،ثبت نام شما به تاریخی که در این فرم ذکر شده است
شروع میشود.

آیا با خود ترجمان نمی آورید؟
درین صورت شما با ترجمان ما به تاریخ
 ..............................ساعت ..............................
در دفتر ما در ...................................
 ........................................................قرار مالقات دارید.
لطفا ُ به قرار مالقات تعین شده سر وقت خاضر شوید.
شما امروز به  ...................................اداره اکتیریس امدید.

?
?

اکتیریس
خوش آمدید

DARI

آیا شما به قدر کافی به زبانهای هالندی یا فرانسوی
آشنایی ندارید؟

چیزهای را که باید با خود جهت گفتگو
با اکتیریس بیاورید؟

جهت ثبت نام در اکتیریس آیا شما با
خود ترجمان آورده میتوانید؟

کارت هویت و یا سایر اسناد ضروری برای نام
نویسی شما.
بطور مثال مجوز کار یا ضمیمه
خط  ۱۹و غیره.
یا هر نوع اسناد که بیانگر
دوره تحصیلی؛ کاری؛ و سایر کورس های
آموزشی باشد.

مراقب باشید؛ این ترجمان باید از  ۱۸سال عمر بیشتری
داشته باشد و باید به خوبی با یکی از این زبانها هالندی و یا
فرانسوی صحبت کند.
به این صورت ما میتوانیم دوسیه شما را بصورت مکمل
ترتیب نمایم.

آیا با خود ترجمان نمی آورید؟

در اینصورت ما میتوانیم به شما دفتر ترجمانان را به زبان
خود شما ارایه دهیم برای شروع نام نویسی و رهنمایی شما.
به دفتر ساحوی خود بروید و با ترجمان قرار مالقات
بگذارید.

?

آیا میخواهید بیشتر بدانید؟

?

هنگام که شما نام نویسی میکنید؛ شما میتوانید
ویدیوی را به زبان خویش ببینید که در آن معلومات
مفید در باره اکتیریس و خدماتش درج شده است .و
نیز چگونگی آموزش یکی از زبانهای ساحوی و
نحوه پیشبرد دروس شما در آن گنجانیده شده است.

تمامی مکالمات با اکتیریس ،
فقط به زبانهای هالندی و یا فرانسوی
صورت میگیرد.

چطور اکتیرس به شما کمک میکند؟
از طریق رهنمایی شما در بازار کار و پید اکردن یک کار با کیفیت.

