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 كيف تكتب رسالة إلكترونية ملناصرة نفسك 

 

 الفوائد:  

 تمنحك كتابة رسالة إلك��ونية وقًتا للتفك�� فيما تر�د قولھ وكيفية قيامك بذلك؛  •

 باالح��ام؛   يز�ل التواصل بال��يد اإللك��و�ي احتمال �غلب املشاعر عليك أو توترك بحيث تصبح غ�� قادًرا ع�� توصيل ما تحتاجھ بوضوح و�أسلوب يتسم •

 كما ت��ك الرسالة اإللك��ونية أثًرا يوثق للتفاصيل املتعلقة بالتواصل: تار�خھ وموعده وما الذي قيل ف��ا، إ�خ.    •

 ة اإللك��ونية إ�� متلق��ا سريًعا وتمنحك خيار ا�حصول ع�� إيصال بأنھ تمت قرأ��ا للتأكد من أ��ا بلغت ال�خص الذي وجهت لھ. ستصل الرسال •

 

 اإلجراءات:

ر إذا �ان هناك من �ستطيع مساعدتك ع�� كتاب��ا، أو استخدم خدمة مثل خدمة ال��جمة ا�خطية وال •
ّ

فور�ة  إذا لم تكن اإلنجل��ية لغتك األو�� فك

 ) ال�ي بوسعها أن �ساعدك؛  )TIS Nationalخدمة ال��جمة ا�خطية والشفهية ((

 تأكد من أن لديك العنوان ال�حيح لل��يد اإللك��و�ي وستصل الرسالة حتما إ�� ال�خص ال�حيح؛  •

ن األمثلة  من املهم أن �عطي لرسالتك رأس موضوع مناسب إلعطاء املعلومات للقارئ �شأن فحواها وأيضا لضمان عدم محو القارئ لها أو تجاهلھ لها. وم  •

 مخاوف �شأن تقديم ا�خدمات"؛ ع�� ذلك "

 أبدأ رسالتك اإللك��ونية بمخاطبة ال�خص املستلم لها، مثال: "عز�زي السيد مساعد"؛  •

 وا�خطوة التالية �� كتابة نص رسالتك اإللك��ونية.  حاول أن تبق��ا قص��ة ومبنية ع�� الوقائع و�� صلب املوضوع:  •

 سك وسبب كتابتك للرسالة؛ يجب أن �ش�� الفقرة األو�� م��ا إ�� �عر�فك بنف 

  وأن تصف الفقرات القليلة التالية املش�لة بالتفصيل وتأث��ها عليك وما الذي قمت بھ ح�ى اآلن �� محاولة �حلها؛ 

   أما الفقرة األخ��ة فيجب أن تحتوي ع�� م�خٍص موجز للمش�لة وما الذي تتم�ى بلوغھ من كتابة رسالتك اإللك��ونية. يمكنك أيضا تضم�ن

 فاصيل اتصال بديلة بك، مثل رقم هاتفك، �� هذه الفقرة. أي ت

 ان�ي الرسالة ببساطة بقولك: "تقبل وافر تقديري" أو "مع خالص الشكر" واكتب اسمك �عدها.  •

 

 أمور عليك تذكرها: 

 حاول أن تختصر رسالتك اإللك��ونية بقدر اإلم�ان دون أن تن�ىى إدراج أي معلومات مهمة؛  •

 ح��ام؛ أطلب من �خص تثق بھ أن يقرأ الرسالة اإللك��ونية قبل إرسالها للتأكد ع�� خلوها من األخطاء و�دراجك ل�ل ما هو مهم و�و��ا تتسم باال  •

 �ي كتب��ا �� �جالتك؛ احتفظ دائما بن�خة من الرسائل اإللك��ونية ال •

 تذكر أنھ من ا�جائز أن يتم إعادة توجيھ رسائلك إ�� أي �خص آخر بدون علمك أو موافقتك.  •
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 مثال فقط 

 

 >  hevi.rekani@hearme.com.auهيفي ر�ا�ي < من:

 �عد الظهر ١:٠٨��  ٢٠٢٢مايو  ١٢ا�خميس،  مرسلة:

 > w.helper@allabilities.org.auو�ل هل�� <  إ��:

 مخاوف �شأن تقديم ا�خدمات املوضوع: 

 

 عز�زي السيد هل��، 

شهٍر.  �� هذه الف��ة استفدت من موظفي الدعم التا�ع�ن �خدمتكم �� مساعد�ي ع�� حضور جلسا�ي العالجية ��    ١٨اس�ي هيفي وأنا من عمالء خدمتكم من ف��ة  

 عدم رضائي عن ا�خدمة ال�ي أتلقاها مؤخًرا. مجتم�� ا�ح��.  اكتب إليك �سبب 

أنھ ��    كث�ً�ا إالو�ي  فمع أ�ي كنت راضية جًدا عن ا�خدمة �� بداية األمر،  وذلك �حصو�� �ش�ل منتظم ع�� موظف�ن دعم �انوا يحضرون دائما �� مواعيدهم ويساعد

 عادة.     األشهر األخ��ة يأتي�ي موظف دعم مختلف �� �ل أسبوع تقر�ًبا و�تأخر ع��ّ 

مرات خالل الشهر املا�ىي وتحدثت مع برانو�ن من مكتب االستقبال.  و�� �ل مرة أخ��ت�ي بأ��ا غ�� متأكدة من هو املوظف املدرج ع��   لقد اتصلت بكم هاتفيا ثالث

و�� املرة الثالثة أخ����ا بأ�ي غ�� راضية عن    جدو�� وعليھ ال �ستطيع مساعد�ي بمدي بتفاصيل االتصال بذلك ال�خص وأنھ ليس أمامي سوى أن انتظر حضورهم. 

ولك��ا أخ��ت�ي أنھ ال يوجد أي �خص آخر يمكن�ي التحدث معھ.  تنتاب�ي مشاعر القلق �� �ل مرة يحدد �� موعد إذ ال  ،غ��هاإجابا��ا وطلبت أن أتحدث مع �خص 

 أدري إذا سي�ون بوس�� حضوره �� ميعاده أم ال.   

أخرهم يؤثر ع�� سلًبا وأمل أن تتحسن األمور ح�ى ال أضطر إ�� البحث عن خدمة دعم غ��كم.   هل يمكن�ي أن أطلب منك أن تتصل �ي ع��  عدم انتظام موظفيكم وت

 ) مناقشة طرق تحسن الوضع ح�ى أحصل ع�� خدمات أفضل من منظمتكم؟  XXX XXX 0404 الرقم (

 وأتطلع لردكم ع��. شكًرا ع�� قضائك الوقت �� قراءة هذه الرسالة اإللك��ونية 

 

 مع خالص  اح��امي  

 هيفي را�ا�ي

 

 


