
 

   07 4616 9700       reception@tascnational.org.au  www.tascnational.org.au  
  

 څنګه د ځان خدمت برخه کې د ټیلیفون له الرې خبرې اترې وکړئ:

 ګټې:
د تلیفون له الرې ستاسو خپل ځانته غوښتنه ټلیفون له الرې تعامل پدې معنی دی چې دا په هماغه وخت کې پیښیږي او دا ستاسو • 

 د ګړندي ځواب ترالسه کولو المل کیدی شي.لپاره 

 پروسه:
که امکان ولري، ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د هغه کس سم نوم او د اړیکو توضیحات لرئ چې تاسو ورسره خبرې کولو ته اړتیا • 

 لرئ؛
چې تاسو ورسره که امکان ولري د تلیفون زنګ په ټاکلې ورځ او وخت کې تنظیم کړئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې هغه څوک • 

 خبرې کولو ته اړتیا لرئ د زنګ وهلو پرمهال شتون ولري.
مخکې له دې چې د تلیفون زنګ پالن جوړ کړئ یادداشتونه چمتو کړئ چې کوم مهم شیان باید ووایاست ترڅو تاسو ته د خبرو • 

 اترو په وخت کې الرښوونه وکړي؛
 د تلیفون په جریان کې:• 

 چې د هر هغه څه په اړه وغږیږئ چې لو او د تلیفون د دلیل په تشریح کولو پیل وکړئ. دا وخت دید خپل ځان په معرفي کو• 
ستاسو لپاره سم ندي او دا څنګه تاسو باندې اغیزه کوي. تاسو کولی شئ هر ډول شواهدو یا اسنادو ته چې تاسې یې لرئ 

یادونه وکړئ چې آیا تاسو د مسلې د حل لپاره نورې  مراجعه وکړئ ترڅو ستاسو ادعاوو روښانه کولو کې مرسته وکړي او دا
 هڅې هم کړې دي؛

بیا د خپل فکر او الرو په اړه بحث وکړئ چې وضعیت څنګه حل یا ښه کیدی شي. دا به احتماال د هرې احتمالي پایلې • 
ې ټینګار وکړئ او د خپلو ترالسه کولو لپاره د شا او خوا خبرو اترو المل شي. دا مهمه ده چې د خبرو اترو په دې برخه ک

 اړتیاو په اړه روښانه اوسئ؛
کله چې په یوه احتمالي پریکړه لیک باندې موافقه وشي دا مهمه ده چې په دې اړه ډیر روښانه وي چې څوک د تعقیبي کړنو • 

لکه څنګه چې  که چیرې شیان مسولیت لري او کله به ترسره کیږي. دا حساب ورکونه تضمینوي او تاسو ته وړتیا درکوي چې
 د واضح توقعاتو سره مسله تعقیب کړئ؛ بحث شوي نه پیښیږي

د تلیفوني تماس په پای کې، حتی که دا اسانه خبرې اترې نه وي، د هغه کس څخه وخت درکولو لپاره مننه وکړئ. احتمال • 
خلکو لپاره د مثبت درناوی ساتلو شته چې تاسو به ځینې دوامداره اړیکې ولرئ ترڅو مسله حل شي او دا پروسه د نورو ښکیلو 

 سره اسانه کیږي.

 د یادولو وړ شیان:
د تلیفون زنګونو په جریان کې د غصې او خپګان په څیر احساساتو باندې کابو کول اسانه کیدی شي، په ځانګړې توګه کله چې • 

ړی ستاسو په څیر یو انسان دی او دا چې ستاسو لپاره مسله خورا مهمه وي. هڅه وکړئ په یاد ولرئ چې د تلیفون په بل پای کې س
دوی به د ناخوښ تلیفون زنګ له وجې منفي اغیزمن کیږي. دوی به په ارامه او ډیر متمرکز ذهن کې وي ترڅو مرسته وکړي که 

 تاسو د درناوي وړ پاتې شئ؛
شوي تلیفون مینو څخه تیریدل او کله ناکله د سم کس سره تماس نیول کیدای شي ډیر صبر وغواړي او کیدای شي د مخکینۍ ثبت • 

 د هغو خلکو سره خبرې کول شامل وي چې ستاسو سره مرسته نشي کولی مخکې له دې چې تاسو سمې ساحې او کس ته ورسیږئ؛
هغه څه واورئ چې بل کس یې وایي ترڅو تاسو په اغیزمنو خبرو اترو کې دخیل شئ. تمه مه کوئ چې یوازې هغه څه ووایاست • 

لرئ او بیا بل کس ستاسو له خبرو سره موافق شي. دا احتمال شته چې متقابل کس سره خبرې به د یو مناسب او السته چې تاسو یې 
 راوړنې ډک حل الرې لپاره د همکارۍ مغز او د ستونزو حل کولو ته الرو پیدا کولو ته اړتیا ولري؛

 د ځان لپاره خبرې وکړئ. په خپلو اړیکو کې ټینګ اوسئ، په یاد ولرئ چې تاسو هلته یاست چې• 
 د زنګ له پای ته رسیدو وروسته خپل یادښتونو ته الړشئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو هرڅه مهم لیکلي.• 
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