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I. GIỚI THIỆU CHUNG:
Biên phiên dịch là ngành học mà không phải ai cũng có thể tham gia được, đây là ngành học
khó, đòi hỏi người học phải có nhiều kĩ năng tổng hợp, nhất là kĩ năng giao tiếp, khả năng ứng
xử, khả năng giải quyết tình huống.
Có hai hình thức dịch: Biên dịch và phiên dịch.
Biên dịch sử dụng chữ viết làm công cụ, trong khi đó phiên dịch sử dụng ngôn ngữ nói. Đây là
một công việc gian khổ nhưng cũng không kém phần thú vị, hấp dẫn. Phạm vi của công việc
này rất rộng, từ những việc đơn giản như những chuyến đi chơi với người nước ngoài, cho đên
những chủ đề rất quan trọng như hội nghị về kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục…
Có hai hình thức phiên dịch: phiên dịch liên tiếp và phiên dịch đồng thời.
Phiên dịch liên tiếp là khi người nói chấm dứt xong một đoạn, phiên dịch viên
mới phiên dịch, đây là hình thức phiên dịch phổ biến.
Phiên dịch đồng thời, loại phiên dịch này lần đầu tiên được ứng dụng trong hội nghị quốc tế
của Liên Hiệp Quốc. Từ đó xuất hiện thuật ngữ phiên dịch đồng thời. Về hình thức, người ta nối
dây mirco của người nói vào một căn phòng đã được cách âm dành cho phiên dịch viên.
Trong căn phòng đó, phiên dịch viên quan sát, lắng nghe diển giả qua cửa sổ bằng kính, và
sau đó qua đường dây khác được nối với các tai nghe của những thính giả, phiên dịch viên
dịch cho họ nghe ngay lập tức. Kết quả là người nghe có thể theo dõi được nội dung của hội
nghị.
Phiên dịch viên phải có các phẩm chất sau đây:
Thông thạo ngoại ngữ: am hiểu thành ngữ, tục ngữ, khẩu ngữ trong tiếng Anh trong các vấn đề
văn hoá, chính trị, xã hội…
Tinh thần trách nhiệm cao: chuẩn bị kỹ trước khi phiên dịch hội nghị, thu thập tài liệu cần
thiết, truyền đạt nội dung của diển giả một cách chính xác và trung thực nhất.
Khả năng nghe nhạy bén: phải rèn luyện kĩ năng nghe theo cách tốt nhất, bén nhạy nhất, vì
không phải diển giả nào cũng có giọng nói tốt, phát âm tiếng Anh rõ ràng và chính xác, vì vậy,
phiên dịch viên phải luôn rèn luyện kĩ năng nghe với nhiều giọng nói khác nhau.
Khả năng phát âm tốt: công việc quan trọng nhất của phiên dịch viên là cầu nối để mọi người
sử dụng ngôn ngữ khác nhau hiểu được nhau, giúp mọi người trao dổi thông tin. Vì vậy, phiên
dịch viên phải là người phát âm rõ ràng, mạch lạc, tránh để người dự hội nghị hiểu nhầm ý của
diển giả.
Phải có trí nhớ tốt: Phiên dịch viên phải có kho từ vựng phong phú trong trí nhớ, biết sử dụng
chính xác thuật ngữ, thành ngữ chuyên môn. Có khả năng ghi nhớ chính xác nội dung và ghi
chú nhanh nhạy luận điểm của diển giả.
Khả năng phản xạ nhanh và chính xác: một phiên dịch viên có năng lực tốt phải có phản xạ
theo trực giác, nghĩa là phải hình thành ngay ý tưởng, nội dung của mình ngay khi vừa nghe
xong một lượt lời của diển giả. Sau đó truyền đạt lại theo cách tốt nhất cho thính giả. Tức là
những người dự hội nghị.
ILI đã rất thành công trong việc đào tạo chuyên ngành Biên, Phiên dịch, tất cả những học viên
tốt nghiệp tại đây đều đã có việc làm, có được chỗ đứng ổn định, có sự thừa nhận trong lĩnh
vực này ở khắp nơi, đặc biệt là tại thành phố HCM, nay để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
xã hội, ILI tiếp tục chiêu sinh khoá học tại địa bàn tỉnh Bình Dương.
II. NỘI DUNG KHOÁ HỌC:
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1.Biên dỊch
+ Trau dồi văn phạm chuẩn, ôn luyện cấu trúc câu
+ Rèn luyện phương pháp tu từ, trau chuốt lời văn, nhận biết tính logic và mâu thuẩn trong dịch
thuật
+ Xây dựng vốn từ vựng về kinh tế, văn hoá, chính trị, các thuật ngữ, thành ngữ, cụm từ thường
gặp trong hội nghị
+ Luyện dịch văn bản, tác phẩm văn học nổi tiếng, công ước quốc tế…
2. Phiên dỊch
+ Rèn luyện kĩ năng tốc kí, ghi chú thông tin
+ Kĩ năng phản xạ, khả năng phát âm
+ Luyện văn phong đặc thù trong lĩnh vực dịch thuật
+ Luyện kĩ năng nắm bắt ý chính khi dịch
III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
- Giảm 20% học phí cho các sinh viên và các nhóm có thành viên đăng ký từ 3 người trở lên.
- Giảm 25% học phí cho các nhóm từ 6 người đăng ký trở lên.
- Giảm 30% học phí cho các nhóm từ10 người đăng ký trở lên.
- Học viên tham gia khoá đào tạo sẽ được tư vấn miễn phí những vấn đề thuộc lĩnh vực liên
quan
- Cơ hội việc làm hấp dẫn.
IV: CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT
1. KẾT THÚC KHOÁ HỌC
Viện Nghiên cứu Phát triển Ngôn ngữ Quốc tế cấp chứng chỉ hoàn tất khoá học biên phiên
dịch theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã
được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. Có đủ lượng kiến thức quí giá để làm công việc biên
phiên dịch chuyên nghiệp.
2. ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH:
Sinh viên chuyên ngành sắp ra trường cũng như tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được
đào tạo ngành dịch thuật.
3. GIẢNG VIÊN:
Các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tế tại các học viện, các
trường đại học, đặc biệt đội ngũ giảng viên của Thông Tấn Xã Việt Nam.
4. HỌC PHÍ TRỌN KHOA: 2.400.000Đ/ 3 THÁNG
5. GHI DANH VÀ HỌC TẠI
Địa chỉ: Số 39, đường Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, TX. TDM, BD (Bên cạnh Trường
ĐHBD).
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0650 3878 270
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