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Quiet Wisdom Translation Project 

Đơn tham gia Dự Án Dịch Thuật  

□ Do cá nhân yêu cầu □ Do Dự Án Dịch Thuật mời tham gia 
 

**Nếu là do Dự Án đề nghị mời tham gia hoặc do Dự Án đề nghị tài trợ thì xin 
miễn điền phần thông tin về khả năng và kinh nghiệm ở trang 2. 

□ Tên họ/Pháp danh/Bút hiệu: 

 

□ Thành phố/Quốc gia cư ngụ:   

□ Email:   

□ Điện thoại:  

Tựa đề sách hoặc tài liệu muốn  □ dịch   □ hiệu đính   □ thực hiện sách nói: 

 

 

□ Tên tác giả gốc/Nhà xuất bản gốc/Năm xuất bản/Tổng số trang: 

 

 

□ Nội dung:  

 

Đính kèm  □ PDF/WORD của sách/tài liệu gốc   □ Đường link của toàn bộ 

nội dung: 

  

Đã có được sự cho phép hoặc quyền chuyển dịch qua Việt ngữ từ:  

□ Tác giả gốc   □ Nhà xuất bản gốc   □ Văn Phòng   

Đã có được sự cho phép hiệu đính (hoặc thực hiện sách nói) từ:  

□ Tên dịch giả Việt ngữ: 

 

□ Lý do muốn dịch/hiệu đính/thực hiện sách nói của tập sách hay tài liệu này:  

 

□ Dự kiến thời gian khởi sự và hoàn tất:  
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□ Khả năng dịch thuật/Kinh nghiệm dịch thuật/ Kinh nghiệm thực hiện sách 

nói/Tựa đề các kinh sách đã hoặc đang dịch. Xin đính kèm tựa đề của các  

kinh sách, tài liệu hoặc sách nói đã hoặc đang dịch, hiệu đính hoặc thực hiện 

trên một tờ giấy riêng nếu cần. 

 

 

 

Đính kèm  □ 1 trang dịch mẫu của sách gốc   □ 1 phút thâu âm sách nói 

□ Góp ý với Dự Án Dịch Thuật:  

 

______________________________________________________________ 
 

Ban Điều Hợp (BĐH) sẽ gửi hồi đáp trong vòng từ 2-4 tuần sau khi nhận 

được đơn tham gia Dự Án Dịch Thuật. Dưới đây là các quy định liên quan 

đến việc phân phối tịnh tài bảo trợ, cũng như cam kết giữa dịch giả và Dự Án: 

 Khởi sự, BĐH sẽ kính gửi 1/2 tổng số tịnh tài đến dịch giả và yêu cầu 

dịch giả gửi bản dịch của chương đầu tiên sau 2-4 tuần. Sau khi dịch 

phẩm được hoàn tất, BĐH sẽ kính gửi 1/2 tổng số tịnh tài còn lại đến 

dịch giả. Nếu dịch giả gặp trở ngại trong vấn đề thời gian, hoặc gặp 

trở ngại không thể hoàn tất dịch phẩm như dự định, dịch giả có thể (1) 

yêu cầu gia hạn thời gian, hoặc (2) gửi cho Dự Án các phần đã dịch và 

yêu cầu chấm dứt hợp đồng dịch thuật với Dự Án. Nếu không thể hoàn 

tất bản dịch như cam kết, dịch giả có thể quyết định về số tịnh tài đã 

nhận sao cho phù hợp với lương tâm người dịch. Đối với các sách nói, 

các điều khoản trên cũng sẽ được áp dụng cho người thuyết minh.  

 

 Bản quyền của dịch phẩm Việt ngữ là của dịch giả và cá nhân dịch giả 

có trách nhiệm pháp lý với toàn bộ bản dịch. Trên bản dịch giấy và 

trên bản sách in, dịch giả có thể ghi: “Công tác dịch thuật này đã được 

tài trợ bởi Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project—Viet 

Nalanda Foundation. Bản quyền của dịch phẩm Việt ngữ và trách 

nhiệm pháp lý đối với toàn bộ bản dịch Việt ngữ là của dịch giả.” Bản 

quyền sách nói là của người dịch Việt ngữ và người thuyết minh. 

 

Đơn tham gia này được hoàn tất vào ngày tháng năm: 

Bởi   □ Dịch giả   □ Người Thuyết Minh   □ Dự Án Dịch Thuật  

Tên họ và chữ ký: 

 

 


