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  اللغة                                                        

  

و  ابيةو البنج الهندية – هنديةاللغات الفريق ذات درجة عالية من الكفاءة يتكون من المهنيين المؤهلين تأهيال جيدا و ذوي الخبرة في 
ة األوريو  الماالياالميةية و الكانادو  ةلغوجاراتيا و يةثالمار و البنغاليةو  السنسكريتيةية و الشاهموآهية و األوردية و  التيلوجوو  لتاميليةا

ية الحمرو  ليةالصوماو  النيباليةة واإليرانيية و الباشتوة و الداريو   العربية  - األجنبيةات اللغوبعض وغيرها ،  يةكشميرال و األسامية و 
 في أي شكل  وغير يونيكود يونيكودسواء في ا وغيرهوية واليوروب يةالهوسية و اإليبو و

.  

نقدم خدماتنا نحن و. و الصوت الخلفيالمطبعية   األخطاء تصحيح والتحرير و الفوريةالترجمة و هي الترجمةتم القيام  بها الوظائف التي 
أفضل المعايير ة مع إلقتصاديافي الوقت المناسب والطريقة  الجودةإدراك  في أفضل الفنية وة الشهيرة ة و الخارجيالهنديالوآالت / عمالءلل

. بالدولية، والتسليم في الوقت المناس  

 

سنكون سعداء في االنضمام إليكم . الواليات المتحدة األمريكية و ، وجهات االتصال في آندافي أسترالياعه وفر في الهندمكتبا األصلي 
 . يةقتصادواالنوعية و الالمهنية أفضل الطرق  لبعض اللغات الهندية و األجنبية قد تحتاجون إليها في

 

  .نؤآد لكم دائما أفضل االهتمام و الخدمات

 

 )الهند(شانديغراه , ج أنانند. ك

.comkganand46@yahoo 91-9814535577، الجوال+ 

 

 فيشال أنانند

 vishal@rome.com, 61+-3-95624959أستريليا  هاتف  
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