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 :وليکئ ليک لپاره غوښتنې او مرستې ځان خپل د څنګه

 ګټې:

 د لیک لیکل تاسو ته وخت درکوي ترڅو هغه شیانو باندې فکر وکړئ چې تاسو يې ويل غواړئ او داچې هغه څنګه ووايي؛ 

  کیدای شي ونه توانیږي خپل   خطر لرې کوي چې تاسو ممکن د احساساتو يا اعصابو فشار الندې رانشئ اود لیک له الرې اړيکه هر هغه

 اړتیاوې مو واضح او درناوي سره وړاندې کړئ؛

 .يو لیږل شوي لیک محتوا کې بدلون نشي راتلی او نه هم ترې غلط برداشت کیدلی شي او يا هم هیريدلی شي 

 پروسه:

  لیکونه په انګلیسي ژبه لیکل شوي. که انګلیسي ستاسو لومړی ژبه نه وي تاسې لیک په خپل ژبه لیکلی شئ او هغه ادارې ته الندې پروسه او

چې ستاسو لیک استول کیږي هغوی يې ژباړه کولی شي. ډيري دولتي او غیر دولتي ادارې همدې کار کولو لپاره بوديجه لري، ولې په پام کې 

يا داسې خدمتونه شتون لري لکه د ژباړې او ژباړونکي خدمت  بیا کیدای شي دا اسانتیاوې ونه لري ولري چې شخصي کاروبارونه

(Translating and Interpreting Service TIS National چې تاسې خپل لیک ژباړې لپاره کارولی شئ مخکې لدې چې )

 خپل لیک واستوئ؛

 کوئ ځیني ځانګړې الرې دي چې خپل لیک هماغسې برابرولی شئ، لکه تاسې بايد  که چیرې تاسې خپل لیک په الس لیکئ او يا يې هم ټايپ

 مهمو معلوماتو لیکل هیر نه کړئ، ) په بله پاڼه کې مو تاسو ته د يو لیک بیلګه لیکلې(:

o د پاڼې په سر کې خپل بشپړ نوم ولیکئ او د هغې الندې خپل ادرس؛ 

o خپل نوم او ادرس الندې بشپړه نیټه ولیکئ؛ 

o  تاسو د هغه چا نوم، سازمان او پته شامل کړئ چې تاسو ورته لیک لیږئ؛بیا 

o  بیا خپل لیک په رسمی ډول د هغه چا په خطاب کولو سره پیل کړئ چې څوک يې ترالسه کوي، لکه "ګرانه ښاغلی هیلپر". که تاسو د

 ل وواياست "هر هغه چا پورې چې تړاو لري"؛هغه چا نوم نه وي موندلی چې تاسو ورته لیکلو ته اړتیا لرئ سمه ده چې په ساده ډو

  

 بل ګام دا دی چې د لیک محتوا ولیکئ. هڅه وکړئ لنډ، حقیقت او هم پر مسلې مخامخ ولیکئ: 

 لومړی پراګراف بايد معرفي کړي چې تاسو څوک ياست او ولې لیکئ؛ 

  الندې څو پراګرافونه بايد دا مسله توضیح کړي، دا څنګه تاسو باندې اغیزه کوي، او تاسو مخکې له دې چې د هغې د حل کولو

 کومې هڅې کړې وي؛ 

  په وروستي پراګراف کې بايد د ستونزې خورا لنډ تکرار شامل وي، او هغه څه چې تاسو يې د خپل لیک له لیکلو څخه د وتلو هیله

  لرئ.

o ايت کې خپل لیک په ساده ډول د دې په ويلو پای ته ورسوئ: "په درنښت" يا "درناوی" مخکې له دې چې لیک السلیک کړئ.په نه 

 د يادولو وړ شیان:

 هڅه وکړئ خپل لیک د امکان تر حده لنډ وساتئ، مهم معلومات مو بايد پکې ذکر کړئ او هیر مو نشي؛ 

  وګوري چې که کومه تیروتنه پکې وي او دا هم يقیني کړي چې تاسو ټول هغه شیان پکې يو باوري کس ولرئ چې ستاسو لیک ولولي او

 لیکلي چې غواړئ ولیکئ او په پای کې ستاسو لیک درناوی ولري؛

 تل د هر هغه لیک کاپي وساتئ چې تاسو يې لیږئ؛ 

 شی کولی د لیک رسیدل تعقیب کړئ.پدې هم سوچ وکړئ چې ايال لیک مو راجسټر شوي پوستي خدماتو له الرې لیګئ ترڅو تاسې و 
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 يوازې بېلګه

 اغلې هیوي ريکاني

 د لیک استونکي ادارس

 ښار، ايالت، پوسټ کوډ

 )تاريخ بشپړ ولیکئ(

 

 ښاغلی هیلبر

 د کمپنۍ نوم

 د کمپنۍ ادرس

 ښار، ايالت، پوسټ کوډ

 

 ښاغلی هیلپر

میاشتو راهیسې ستاسو د خدمت رسولو يو له مشتريانو څخه يم. همدې موده کې ما ستاسو د ادارې څخه د  ۱۸ګرانه هیلپر زما نوم هیوي دی او زه د تیرو 

ې زه د مالتړ کارمندانو څخه کار اخیستی ترڅو ما سره مرسته وکړي چې په ټولنه کې زما د درملنې ګمارنې کې برخه واخلي. زه تاسو ته لیکم ځکه چ

 ا پدې وروستیو کې ترالسه کړی.هغه خدمت څخه ناخوښه شوی يم چې م

رو په لومړي سر کې زه د خدمت څخه ډيره خوښه وم. ما مخکې دوامداره د مالتړ کارکونکي ترالسه کول چې تل په وخت ول او خورا ګټور و. په تی 

 څو میاشتو کې، ما نږدې هره اونۍ جال مالتړی کارکونکی درلودل او دوی اکثرا ناوخته راځي. 

میاشت کې درې ځله زنګ وهلی او له برونوين سره مې ستاسو دفتر په استقبال ځای کې خبرې کړې. هرځله هغه به ډاډه نه وه چې پوه شي ما په تیره 

یا چې ماته څوک کار او خدمت لپاره راغلي ول او نوموړې نشو کولی ترڅو د هماغه کس چې ماته يې خدمت کړی وه معلومات پیدا کړي، نو ما به ب

اوه ترڅو هماغه کس راشي. په دريم ځل، ما وويل چې زه د دې ځواب څخه خوښه نه يم او غواړم له بل چا سره په اداره کې خبرې وکړم، مګر انتظار ک

مالقات ما ته وويل چې بل څوک نشته چې خبرې وکړي. زه هره ورځ د ډير روحي فشار احساس کوم او انديښنه لرم چې زه خو له ډاکټر سره لیدو لپاره 

 لرم او ايا د خدمت کولو کس به په وخت راشي ترڅو ما ورسوي.

ي مالتړ خدمت ستاسو د کارمندانو بې ثباتي او ځنډ په ما منفي اغیزه کوي او زه د شیانو د ښه کیدو لپاره امید لرم ترڅو زه د ځان لپاره د کوم بل نو 

له الرې اړيکه ونیسئ ترڅو بحث وکړئ چې څنګه ( ۰۴۰۴۲۲۲۲۲۲ا سره د تلیفون )ادارې موندلو ته اړ نه شم. ايا زه کولی شم چې مهرباني وکړئ له م

 شیان ښه کیدی شي ترڅو زه ستاسو د ادارې څخه غوره خدمت ترالسه کړم.

 د دې بريښنالیک لوستلو لپاره د وخت ورکولو لپاره مننه، زه ستاسو څخه اوريدو ته سترګې په الر يم. 

 په اخالص،

 هیوی ريکانی

 


