كيف تكتب خطابًا لمناصرة نفسك
الفوائد:




يمنحك التواصل عبر الخطاب وقتًا للتفكير فيما تريد قوله وكيفية قيامك بذلك؛
قادرا على توصيل ما تحتاجه بوضوح وبأسلوب يتسم
تزيل كتابة الخطاب احتمال تغلب المشاعر عليك أو توترك بحيث تصبح غير
ً
باالحترام؛
مسارا ورقيًا واض ًحا ال يمكن تحريره أو إساءة فهمه أو نسيانه.
يترك الخطاب
ً

اإلجراءات:




اإلجراءات والمثال أدناه مخصصان للخطابات المكتوبة باللغة اإلنجليزية .إذا لم تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك األولى ،فيمكنك كتابة
الخطاب بلغتك ويمكن للمؤسسة التي ستستلمه بترجمته إلى اللغة اإلنجليزية .تحصل معظم الجهات الحكومية والمنظمات غير الهادفة
للربح على تمويل للقيام بذلك ،إال أن الوضع يختلف بالنسبة للشركات الخاصة .هناك أيضا خدمات من أمثال خدمة الترجمة الخطية
والفورية (خدمة الترجمة الخطية والشفهية ( ))TIS Nationalالتي يمكنك االستفادة منها لترجمة خطابك إلى اإلنجليزية قبل أرساله.
سواء أكتبت خطابك بخط اليد أو طباعة ،فهناك طريقة معينة لترتيب نصه حتى ال تفوت التفاصيل المهمة (انظر الصفحة التالية للحصول
على مثال للخطاب):
 oاكتب اسمك كامال على رأس الصفحة ،يليه عنوانك؛
 oاكتب تاريخ اليوم كامال تحت اسمك وعنوانك؛
 oبعدها أكتب اسم الشخص الذي ترسل الخطاب إليه واسم منظمته وعنوانه؛
 oأبدأ الخطاب بمخاطبة الشخص الذي سيستلمه مخاطبة رسمية ،مثال "عزيزي السيد هلبر" .أما إذا لم تتمكن من إيجاد اسم الشخص
الذي تحتاج إلى الكتابة إليه ،يمكنك ببساطة أن تكتب "إلى من يهمهم األمر"؛
قصيرا ومبنيًا على الوقائع وفي صلب الموضوع:
 oالخطوة التالية تتضمن كتابة نص الخطاب .حاول أن تبقيه
ً
 يجب أن تشير الفقرة األولى منه إلى تعريفك بنفسك وسبب كتابتك للخطاب؛
 وأن تصف الفقرات القليلة التالية المشكلة بالتفصيل وتأثيرها عليك وما الذي قمت به حتى اآلن في محاولة لحلها؛
ملخص موجز للمشكلة وما الذي تتمنى بلوغه من كتابة خطابك؛
 أما الفقرة األخيرة فيجب أن تحتوي على
ٍ
 oانهي الخطاب ببساطة بقولك" :تقبل وافر تقديري" أو "مع خالص الشكر" قبل التوقيع عليه.

أمور عليك تذكرها:





حاول أن تختصر الخطابة بقدر اإلمكان دون أن تنسى إدراج أي معلومات مهمة؛
من المفيد للغاية أن تطلب من شخص تثق به أن يقرأ الخطاب قبل إرساله للتأكد على خلوه من األخطاء وإدراجك لكل ما هو مهم وكونه
يتسم باالحترام؛
احتفظ دائما بنسخة من خطاباتك التي ترسلها في سجالتك؛
فكر إذا كنت تريد إرسال الخطاب بالبريد المسجل حتى تستطيع تتبعه والتأكد من وصوله إلى جهته.

07 4616 9700

www.tascnational.org.au

reception@tascnational.org.au

مثال فقط
السيدة هيفي راكاني
عنوان ال ُمرسل
المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي
(اكتب التاريخ بالكامل هنا)
السيد هلبر
اسم الشركة:
عنوان الشركة
المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي

عزيزي السيد هلبر،
شهر .في هذه الفترة استفدت من موظفي الدعم التابعين لخدمتكم في مساعدتي على حضور
اسمي هيفي وأنا من عمالء خدمتكم من فترة 18
ٍ
مؤخرا.
جلساتي العالجية في مجتمعي المحلي .اكتب إليك بسبب عدم رضائي عن الخدمة التي أتلقاها
ً
فمع أني كنت راضية جدًا عن الخدمة في بداية األمر ،وذلك لحصولي بشكل منتظم على موظفين دعم كانوا يحضرون دائما في مواعيدهم
ي عادة.
ويساعدوني ً
كثيرا إال أنه في األشهر األخيرة يأتيني موظف دعم مختلف في كل أسبوع تقريبًا ويتأخر عل ّ
لقد اتصلت بكم هاتفيا ثالث مرات خالل الشهر الماضي وتحدثت مع برانوين من مكتب االستقبال .وفي كل مرة أخبرتني بأنها غير متأكدة من
هو الموظف المدرج على جدولي وعليه ال تستطيع مساعدتي بمدي بتفاصيل االتصال بذلك الشخص وأنه ليس أمامي سوى أن انتظر حضورهم.
وفي المرة الثالثة أخبرتها بأني غير راضية عن إجاباتها وطلبت أن أتحدث مع شخص غيرها ،ولكنها أخبرتني أنه ال يوجد أي شخص آخر
يمكنني التحدث معه .تنتابني مشاعر القلق في كل مرة يحدد لي موعد إذ ال أدري إذا سيكون بوسعي حضوره في ميعاده أم ال.
عدم انتظام موظفيكم وتأخرهم يؤثر على سلبًا وأمل أن تتحسن األمور حتى ال أضطر إلى البحث عن خدمة دعم غيركم .هل يمكنني أن أطلب
منك أن تتصل بي على الرقم ( )0404 XXX XXXمناقشة طرق تحسن الوضع حتى أحصل على خدمات أفضل من منظمتكم؟
شكرا على قضائك الوقت في قراءة هذه الرسالة وأتطلع لردك علي.
ً
تقبلوا مني وافر التقدير واالحترام
هيفي راكاني

