
 

  

 

:از خود حمایتطریق نوشتن یک مکتوب برای   

 

 مزایای نوشتن مکتوب

  چی می خواهید بگویید و چطور می  که فکر کنیدمی دهد  مهلتدر تماس شدن با مکتوب به شما

 خواهید مطلب خود را بیان کنید؛

  مکتوب خطر اینکه احساسات یا اعصاب ناراحت بر شما غلبه کنند و نتوانید ضروریات با نوشتن

 خود را بطور واضح و با احترام بیان کنید، از میان می برد؛

 و یا غلط فهمی یا داددر آن تغییر نمی توان بوجود میاورد که  ییک مکتوب اثر و نشان واضح ،

 ؛فراموش شود

 

 نوشتن مکتوب ترتیب

  اگر مکتوب خورا با دست نوشته یا تایپ کنید، یک راه معین وجود دارد که ترتیبی دهید که

 ورق بعدی ببینید(:در  مثالی راجزییات مهم از قلم نیفتند )یک مکتوب 

  مراحل نوشتن مکتوب ومکتوب مثالی برای نوشتن به لسان انگلیسی می باشند. اگر انگلیسی لسان

می اول شما نیست، می توانید مکتوب خود را به لسان خود نوشته کنید. مؤسسه ای که مکتوب را 

اعی کرده می تواند. اکثر ادارات دولتی و مؤسسات غیر انتف انی، آن را به لسان انگلیسی ترجمگیرد

ای دارند. ولی مؤسسات خصوصی این طور نیستند. همچنین خدماتی موجود برای ترجمانی بودجه 

 Translating and Interpreting Service (TIS)هستند مثل )خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی دولتی( 

National) )وانید؛ ، استفاده کرده می تشقبل از روان کردن ،از آنها که برای ترجمانی مکتوب خود 

o  نام وتخلص کامل خود و در زیر آن آدرس خود را نوشته کنید؛ ورقه،در باالسر 

o  ؛نوشته کنید بطور کاملدر زیر نام و آدرس خود، تاریخ مکتوب را 

o روان می کنیدبه او نام شخص، نام مؤسسه و آدرس شخصی که مکتوب را  از آن بعد 

 نوشته کنید؛ را

o بصورت رسمی شخصی را که مکتوب را دریافت می کند خطاب کنید، مثالً از آن  بعد

اگر نام شخصی که باید مکتوب را برایش روان کنید را . 'ِهلپر Helper'محترم صاحب 

ممکن است شخصی که کدام پیداکرده نتوانسته اید، درست است به سادگی نوشته کنید 'به 

 '؛کندمالحظه 

o  کوشش کنید که مکتوب کوتاه، مبنی بر شما می باشدمتن مکتوب  نوشته کردنقدم بعد .

 قت و درمورد اصل موضوع باشد:یحق

  پاراگراف اول باید برای معرفی شما باشد و اینکه چرا مکتوب را نوشته می

 کنید؛

  به شما مشکالت چند پاراگراف بعد، باید درمورد جزییات مطلب ، اینکه چطور

 که شما تا اکنون کرده اید که مشکل را حل کنید؛ تأثیر بد دارد، و کارهایی

 هستیدامیدوار اباید شامل تکرار مختصر مشکل باشد و اینکه شم پاراگراف آخر 

 با نوشته کردن این مکتوب چه نتیجه ای بگیرید؛
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o  مکتوب خود ' یا 'عرض احترام'خالصانه احترامدر خاتمه، به سادگی با نوشته کردن 'با ،

 را تمام کنید.

 

 داشته باشید: بخاطرچیزهایی که باید 

  معلومات مهم از قلم کدام تا ممکن است کوتاه باشد، بدون اینکه شما کوشش کنید که مکتوب

 بیفتند؛

  عقیده بسیار حوبی است که از کسی که به او اطمینان دارید بخواهید مکتوب شما را خوانده کرده

ند. خاطر جمع شوید که تمام چیزهای مهم را کردن غلط های احتمالی، به شما کمک ک صحیحو با 

 اینکه مکتوب شما محترمانه باشد؛و نوشته کرده اید، 

  از هر مکتوبی که روان میکنید یک کاپی برای سوابق شخصی خود نگهدارید؛همیشه 

  درنظر داشته باشید که بهتر است مکتوب خود را با پست سفارشی روان کنید، تا برای اطمینان

 مکتوب خود، آن را تعقیب کرده بتوانید. رسیدناز 
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 مکتوب مثال برای 

 

 کانییهیوی رمحترمه 

 آدرس فرستنده

 شهر، ایالت، ُکد پستی

 نوشته کنید( کاملدر اینجا )تاریخ را 

 

 محترم ِهلپر

 نام َکمپانی

 آدرس َکمپانی

 شهر، ایالت، ُکد پستی

 محترم هلپر صاحب
 

بوده ام. در طی آن مدت من از شما ماه گذشته، یکی از مشتریان خدمات  ۱۸نام من هیوی است و در طی 

 اجتماعیوقت های مالقات معالجوی به سرویس شما استفاده کردم. آنها بمن کمک کردند که  حمایتیموظفین 

 بروم. چون اخیراً من از خدماتی که دریافت کرده ام ناراضی شده ام، به شما مکتوب روان می کنم.

بودند   داشتم که همیشه سر وقت حمایتیدر ابتدا من از خدمات بسیار خوش بودم. من بطور مداوم موظفین 

متفاوت داشتم که  حمایتیو بمن بسیار کمک می کردند. در طی چند ماه گذشته، تقریباً هر هفته یک موظف 

 ند.یاغلب ناوقت می آ

صحبت کرده  ،مراجعینبه جواب  به روی خطو با برانوین  در طی ماه گذشته من سه بار تیلفون کرده ام

چه کسی قرار است آن روز برای من بیاید و نتوانست مرا کمک کند  ام. او هربار بمن گفت که مطمئن نیست 

در دفعه سوم، من گفتم که از  نمبر تماس آن نفر را بمن بدهد. پس من مجبور شدم صبر کنم تا آنها آمدند.  یا

این جواب گویی راضی نیستم و خواستم با کدام نفر دیگری صحبت کنم. ولی بمن گفتند کدام نفر دیگری نیست 

، نمی فهمم که آیا به من هر روز که وقت مالقات معالجوی دارم احساس استرس می کنمبا من صحبت کند. 

 موقع به وقت مالقات معالجوی رسیده می توانم یا خیر.

و ناوقت آمدن موظفین شما برای من تأثیر منفی دارد و امیدوارم که مجبور نشوم یک  عدم نظم و ترتیب

( با من در ۰۴۰۴ ۲۲۲ ۲۲۲تیلفون ) ردی پیدا کنم. از شما خواهش کنم که با نمبجدیخدمات حمایتی سرویس 

برای اینکه همه چیز بهتر شوند، مذاکره کنیم، تا بلکه من سرویس بهتری از مؤسسه شما دریافت  وتماس شوید 

 کنم.

از طرف شما من مشتاقانه منتظر شنیدن می کنم.  راز اینکه وقت گذاشتید و این مکتوب را خواندید تشک

 هستم.

 خالصانه احترامبا 

 هیوی ریکانی


