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Claudia Castellanos   كة ل�ش التنف�ذي  والرئ�س  المؤسس   �ي 

Connected World Translation Services (CWTS)  كة �ش و�ي   ،
ي   جمة الوح�دة اليت ، مقرا� لها  (Saskatchewan) تتخذ من ساسكا�شوانال�ت

 لغة.  40تعمل بها وتقدم خدماتها بنشاط بأ��� من  ح�ث 
جمة و   19من خالل   ة كم�ت  من الخ�ب

�
وعات  �فضل  عاما إنجاز مئات م�ش

ي العد�د من المجاالت،  
جمة المتعددة اللغات بنجاح تحت إدارتها �ف ال�ت

والمؤسسات   Claudiaكانت   والمنظمات  كات  ال�ش لدى   
�
رئ�س�ا  

�
  العبا

ي األ�اد�م�ة ال�ند�ة  
ف   الراغبة �ف ي دول مثل الصني

دخول األسواق الدول�ة �ف
از�ل  وال�ابان وكور�ا وفيتنام وال���ت وم� وألمان� ا وفر�سا وروس�ا وال�ب

ها.  ف و�ش��ي واإل�وادور وغ�ي  والمكس�ك وكولومب�ا واألرجنتني
كات من أورو�ا وأم��كا الالتين�ة    Claudiaو�اإلضافة إ� ذلك، شاركت   جمة مع منظمات و�ش وعات لل�ت ي م�ش

وف��قها �ف
وتنم�ة   والتجارة  االجتماع�ة  الخدمات  ي 

وزاريت مع  جمة  لل�ت وعات  م�ش ي 
�ف عملوا  األم��ك�ة، كما  المتحدة  والوال�ات 

ي ساسكا�شوان. 
 الصادرات �ف

كة  تفخر  ي األعمال لعام   CWTS �ش
ف �ف ، كما تم  فئة ال  2019بحصولها ع� جائزة التم�ي ف ف الفور�ني جمني ف والم�ت جمني لم�ت

ي عام 
 من قبل مكتب العالقات الدول�ة بجامعة ر�جاينا.  بالغ القدر كمزود خدمة   2020تك��مها �ف

كة   و�اإلضافة إ� ذلك،  ي عضو مشارك    �ي  CWTS  ف�ش
ا�ة ساسكا�شوان للتجارة والتصدير �ف ة  مؤسس، و�ي  (STEP) �ش

.  ى زیادةوالتي تعمل علغ�ي ر�ح�ة 
�
و�ــــج لمنتجاتها وخدماتها دول�ا ي ساسكا�شوان وال�ت

 أ�شطة التصدير �ف
ي عام  

كة �ف ي كل�ة اآلداب    Claudia، عملت  2013قبل تأس�س ال�ش
ي اللغة اإلسبان�ة �ف

ة �ف جمة مستقلة ومحا�ف كم�ت
 بجامعة ر�جاينا. 

المستقلة غواداالخارا  جامعة  من  اللغ��ات  ي 
�ف اآلداب  بكالور�وس  ع�  حاصلة  المكسیك     (UAG) و�ي  وع�    ،  في 
��ة من جامعة ر�جاينا.  ي ال�ت

 ماجست�ي �ف
والتعدين    Claudiaتعمل   والزراعة  التصنيع  ف  بني اوح  ت�ت ي  اليت الحي��ة  العالم�ة  االقتصاد�ة  القطاعات  مع  بنشاط 

ف العام والخاص ع� الصع�دين   والغابات إ� التعل�م، فتقدم الخدمات اللغ��ة لمجموعة واسعة من عمالء القطاعني
 . ي والدو�ي  الوطيف

الفور   Claudiaقدمت   جمة  جمة وال�ت ال�ت كات  وف��قها خدمات  تكنولوج�ا  ل  أثناء حضورها �ة لل�ش ي 
ى �ف فعال�ات ك�ب

مثل الحيوان�ة  وة  وال�� ألمان�ا،   (Agritechnica) أغ��تكن�كا  الزراعة  ي 
المزارع  �ف لتقدم  ال�ندي  ،  (CFPS)والمعرض 

 ، ع� سب�ل المثال ال الح�. ومعرض الغرب ال�ندي الزرا�ي 
كة  و�اإلضافة إ� ذلك، كانت  جمة التح����ة والالمزود   CWTS �ش ة  فور� الرئ��ي لخدمات ال�ت ي النسخة الثامنة ع�ش

ة �ف
ي 
 ستخدامه وتخ��نه، والذي استضافته جامعة ر�جاينا. الحتجاز ال���ون وا األطراف من مؤتمر أم��كا الشمال�ة الثالي�



ي اختارتها  CWTS و�اإلضافة إ� ذلك، تفخر كة االستشار�ة العالم�ة  Euroconsult يوروكو�سلت  بأنها الوكالة اليت ، ال�ش
ي أسواق الفضاء و 

اح خطة عمل ي��د الواقع الرائدة �ف ي بار�س، فر�سا لتنف�ذ ترجمة اق�ت
  20,000عن حجمها  مقرها �ف

ي مكس�كو   (LATSAT)األقمار الصناع�ة  ع�ب  البث  و تصاالت  ال قمة أم��كا الالتين�ة ل لالمواد التس��ق�ة  كذلك  و  ،كلمة
�ف

 . ي  سييت
كة  تفخر     50بالتعاون مع أ��� من   CWTS �ش

�
فا  مح�ت

�
جما  وال  ،م�ت

�
ف تأه�ً� عال�ا ف    ، مؤهلني ف وأ�اد�ميني ي ذلك لغ��ني

بما �ف
ف معتمدين من المنظمات   جمني ف    ة الهيئة الوطن�ة ال�ند�   مظلة  تحت  العاملة وم�ت جمني ف للم�ت ف    والمصطلحيني جمني والم�ت

ف   .(CTTIC) الفور�ني
ة   ج�ي بفضل الخ�ب كة  الواسعة لم�ت ي العمل   CWTS �ش

ي  وتفانيهم �ف
من بناء وكالة    Claudiaجميع أنحاء كندا، تمكنت  �ف

جمات   متنوعة وف��دة من ال�ت
�
كذلك ترجمة  و  ،لك التقن�ة والقانون�ة واإلدار�ة والطب�ة والمال�ةت  ها بما في ،تقدم أنواعا

ون�ة والنصوص (مقاطع الف�ديو) والوسائط المتعددة،   ي تلب�ة    باإلضافة إ�المواقع اإلل��ت
مساعدة مكاتب المحاماة �ف

جمة. المتطلباتها من   �ت
أهداف    یعتبر باستمرار   Claudiaأحد   والمتنا�ي 

�
لغ��ا المتن�ع  ي مواصلة دعم مجتمع ساسكا�شوان 

من    ،الرئ�س�ة �ف
جمة الشخص�ة، خاصة ف�ما يتعلق بال  واإلجراءات القانون�ة والحكوم�ة    حصول ع� الجنس�ةح�ث احت�اجات ال�ت

 األخرى. 
 
 
 


