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Mieszkasz i pracujesz w Wielkiej Brytanii? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności
lub przetłumaczeniu dokumentów? Nie znasz języka angielskiego albo nie potrafisz
samodzielnie wypełnić formularzy lub innych pism urzędowych? Teraz możesz skorzystać z
profesjonalnej pomocy osoby, która zrobi to za Ciebie!!!
  

Oferuję następujące usługi: 

TŁUMACZENIA  ZWYKŁE I UWIERZYTELNIONE POLSKO-ANGIELSKIE I
ANGIELSKO-POLSKIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    -  CV, listów motywacyjnych, referencji, świadectw pracy 
    -  listów, podań, pism urzędowych, handlowych, prywatnych itp - zobacz pełną ofertę
    -  korespondencji między klientami indywidualnymi a instytucjami publicznymi takimi jak:
City Council, NHS, bank, sąd, urząd skarbowy, urząd miasta, urząd pracy, elektrownia,
gazownia itp 
    -  Oprócz tłumaczeń oferuję również usługi z zakresu zredagowania i napisania
następujących dokumentów w języku angielskim: 
    -  CV, listów motywacyjnych, wypowiedzeń z pracy
    -  pism urzędowych do instytucji publicznych (bank, sąd, Urząd Skarbowy itp), podań,  listów
intencyjnych, odwołań, skarg i zażaleń, zapytań ofertowych, podziękowań, listów z prośbą,
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zaproszeń itp. 

WYPEŁNIANIE FORMULARZY W CELU UZYSKANIA BENEFITÓW I ZASIŁKÓW
SOCJALNYCH: 

    -  Child Benefit 
    -  Guardian’s Allowance 
    -  

Working Tax Credit
    -  Child Tax Credit
    -  Income Support 
    -  House & Council Tax Benefit
    -  Disability Living Allowance
    -  Carer’s Allowance
    -  Maternity Allowance
    -  Sure Start Maternity Grant 
    -  Inne formularze (do uzgodnienia z klientem)

PONADTO UDZIELAM RÓWNIEŻ POMOCY W WYPELNIENIU FORMULARZY W CELU
ZAŁATWIENIA NASTĘPUJĄCYCH FORMALNOŚCI: 

    -  Rejestracja pracownika w Home Office – czyli tzw. WRS
    -  Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta 
    -  Umawianie spotkań w Job Centre w celu uzyskania National Insurance Number 
    -  Wypełnianie formularzy o wymianę prawa jazdy 
    -  Wypełnianie aplikacji o przyznanie mieszkań z Council’u 
    -  Rejestracja własnej działalności gospodarczej 
    -  Wypełnienie formularzy E-106 na ubezpieczenie członków rodziny 
    -  

Uzyskanie karty ubezpieczenia zdrowotnego EHIC 
    -  Wypełnianie formularzy, aplikacji, kwestionariuszy medycznych oraz innych dokumentów 

Wszystkie proponowane usługi są płatne. Oferuję przystępne ceny za poszczególne
zlecenia.
Zapewniam poufną i fachową obsługę każdego klienta oraz szybkie terminy realizacji
zleceń. 
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Aby uzyskać informacje na temat kosztów wybranych usług oraz sposobów ich realizacji
należy skontaktować się ze mną telefonicznie lub e-mailowo:

07598 011 592
Magdalena  (MW Translations)
email: mw.translations@yahoo.co.uk 

Zachęcam również do przeczytania moich artykułów:

    -  Rejestracja w HOME OFFICE

    -  CHILD BENEFIT czyli zasiłek na dzieci

 3 / 3

index.php/poradnik/78-benefity-formalnosci/883-zalatwianie-formalnosci-rejestracja-w-home-office.html
index.php/poradnik/78-benefity-formalnosci/879-benefity-child-benefit-czyli-zasiek-na-dzieci.html

