
                                                                                                                             

VỀ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU CỦA 

【TRƯỜNG DẠY LÁI XE TECHNO】 

Quý vị： 

 Chào mừng đến với trường dạy lái xe Techno. Những vị nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt để có 

thể học thoải mái mà không phải lo lắng, hiểu nội quy trường, quy tắc, các điều khoản chú ý 

và nội dung huấn luyện chính xác hơn, tốt nghiệp một cách suôn sẻ, tôi được yêu cầu từ 

trường dịch biên bản đăng ký nhập học, biên bản đồng ý, tài liệu liên quan đến việc huấn 

luyện sang tiếng Việt. 

 Xin hãy hiểu là bản dịch tiếng Việt này được tạo ra nhằm mang tính bổ trợ để đơn thuần 

hiểu được tài liệu gốc tiếng Nhật. Xin vui lòng hiểu nội dung khi vừa xem bản dịch tiếng 

Việt vừa tham chiếu tài liệu gốc tiếng Nhật. Khi dịch sang tiếng Việt, để hiểu chính xác hơn, 

lần nào tôi cũng đã xác nhận nội dung dịch với nhân viên của trường nhưng phòng trường 

hợp vì lỗi dịch nào đó mà có chỗ không thống nhất với tài liệu gốc tiếng Nhật thì xin hãy vui 

lòng hiểu theo tài liệu gốc tiếng Nhật (nói một cách khác là hãy hiểu rằng bản gốc tiếng Nhật 

là chính xác). 

 Ngoài ra, quý vị khi xem tài liệu dịch này mà có điều bất an hay không rõ ràng, có chỗ cho 

rằng bản dịch không thể hiểu được hay nhầm lẫn thì đừng ngại báo cho văn phòng.  

 Cuối cùng, cũng như đã nói trước đó, xin quý vị hãy hiểu theo tài liệu gốc tiếng Nhật. Xin 

cảm ơn vì sự hợp tác của quý vị. Chúng tôi chân thành cầu chúc quý vị sẽ trải qua những 

ngày thật vui vẻ tại trường dạy lái xe Techno và nhanh chóng lấy được bằng lái xe. 
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