
 

  

 

 :از خود حمایتبرای  ایمیلطریق نوشتن یک 

 

 ایمیلمزایای نوشتن 

  می دهد که فکر کنید چی می خواهید بگویید و چطور می خواهید  فرصتنوشتن یک ایمیل به شما

 مطلب خود را بیان کنید؛

  با ایمیل خطر اینکه احساسات یا اعصاب ناراحت بر شما غلبه کنند و نتوانید ضروریات  گرفتنتماس

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

 را حفظ میکند:  ط شماط به ارتباویک ایمیل اثر و نشان واضحی بوجود میاورد که جزییات مرب

 تاریخ، زمان، چی گفته شد و غیره؛

 از  یل بالفاصله تحویل می شود، و به شما انتخاب می دهد که برای اطمینان از وصول آن،یک ایم

 . بخواهیدرسید  ،خواننده ایمیل

 

 مراحل نوشتن ایمیل

  خود را به لسان خود نوشته کنید. مؤسسه ای  ایمیلاگر انگلیسی لسان اول شما نیست، می توانید

 را می گیرد، آن را به لسان انگلیسی ترجمانی کرده می تواند. ایمیلکه 

 مطمئن شوید آدرس ایمیلی که دارید صحیح است و حتماً بدست شخص مورد نظرمی رسد؛ 

 اطالع بدهد که بسیار مهم است، و باید را نوشته می کنید، موضوع  جایی که در باالی ایمیل

باید اطمینان دهد که شخصی که ایمیل را میگیرد ایمیل درمورد چه موضوعی می باشد. در ضمن 

آن را حذف نکند یا به آن بی اعتنا نشود. برای مثال موضوع را می توان 'ورخطایی درمورد 

 خدمت' نوشته کرد؛ فراهم ساختن

  ،مثالً 'محترم صاحب ایمیل خود را با خطاب به شخصی که آن را دریافت می کند شروع کنید

Helper .'ِهلپر 

 کوتاه، مبنی بر حقیقت و  ایمیلشما می باشد. کوشش کنید که  ایمیلعد نوشته کردن متن قدم ب

 درمورد اصل موضوع باشد:

o پاراگراف اول باید برای معرفی شما باشد و اینکه چرا ایمیل را نوشته می کنید؛ 

o  به شما خدمات نا مناسب چند پاراگراف بعد، باید درمورد جزییات مطلب ، اینکه چطور

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

o با نوشته  هستیدباید شامل تکرار مختصر مشکل باشد و اینکه شما امیدوار پاراگراف آخر

کردن این ایمیل چه نتیجه ای بگیرید. اینجا می توانید جزییات متفاوتی برای در تماس 

 ثالً نمبر تلفون خود را بدهید. اضافه کنید، مرا خود با  شدن 

 'و بعد نام خود را در خاتمه، به سادگی با نوشته کردن 'با احترام خالصانه' یا 'عرض احترام ،

 و ایمیل را تمام کنید. نوشته کرده
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 داشته باشید: بخاطرچیزهایی که باید 

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

  کردن غلط های احتمالی، صحیح و با  بخوانداز کسی که به او اطمینان دارید بخواهید ایمیل شما را

به شما کمک کند. خاطر جمع شوید که تمام چیزهای مهم را نوشته کرده اید، و اینکه ایمیل شما 

 محترمانه باشد؛

 اپی برای سوابق شخصی خود نگهدارید؛همیشه از هر ایمیلی که روان میکنید یک ک 

 یا رضایت شما به کدام شخص دیگری روان کرده می توانندایمیل ها را بدون اطالع که  باید بدانید. 
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  ایمیلمثال برای 

 

 hevi.rekani@hearme.com.au از طرف:  هیوی ریکانی

 بعدازظهر ۱:۰۸ساعت  ۲۰۲۲می  ۱۲تاریخ ارسال:  پنجشنبه، 

  w.helper@allabilities.org.auWill Helperبرای:  ویل هلپر 

 درمورد فراهم ساختن خدمت نا رضایتیوضوع:  

 

 محترم هلپر صاحب

 

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

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

 بروم. چون اخیراً من از خدماتی که دریافت کرده ام ناراضی شده ام، این ایمیل رابه شما روان می کنم.

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

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

 اغلب ناوقت می آیند.

مراجعین، صحبت کرده ام. به جواب خط  به روی در طی ماه گذشته من سه بار تلفون کرده ام و با برانوین 

ت آن روز برای من بیاید و نتوانست مرا کمک کند  یا او هربار بمن گفت که مطمئن نیست چه کسی قرار اس

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

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

، نمی فهمم که آیا به هر روزی که وقت مالقات معالوجوی دارم احساس استرس می کنمکند. با من صحبت 

 موقع به وقت مالقات معالجوی رسیده می توانم یا خیر.

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

( با من در ۰۴۰۴ ۲۲۲ ۲۲۲از شما خواهش کنم که با نمبر تیلفون ) جدیدی پیدا کنم. خدمات حمایتیسرویس 

بهتری از مؤسسه شما  خدمات حمایتیتماس شوید و برای اینکه همه چیز بهتر شوند، مذاکره کنیم، تا بلکه من 

 دریافت کنم.

 ف شما هستم.من مشتاقانه منتظر شنیدن از طراز اینکه وقت گذاشتید و این ایمیل را خواندید تشکر می کنم. 

 با احترام خالصانه

 هیوی ریکانی

 

mailto:hevi.rekani@hearme.com.au
mailto:w.helper@allabilities.org.au

