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سيدي المحترم، เรียน ท่าน

رسمية، المرسل إليه رجل، االسم غير معروف

السيدة المحترمة، ้เรียน ท่าน

رسمية، المرسل إليه امرأة، االسم غير معروف

السيد المحترم \ السيدة المحترمة، เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง

رسمية، اسم المرسل إليه وجنسه غير معروفين

السادة المحترمون، เรียน ท่านทั้งหลาย

رسمية، عند مخاطبة مجموعة من األشخاص ال نعرف أسماءهم أو عند مخاطبة قسْم بأكمله

إلى مَنْ يهمّهُ األمر، ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ

رسمية، اسم المرسل إليه وجنسه غير معروفين

عزيزي السيد رامي، เรียน คุณสมิทธิ์

رسمية، المرسل إليه رجل، االسم معروف

عزيزتي السيدة رامي، เรียน คุณ สมิทธิ์

رسمية، المرسل إليه امرأة، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة نادية، เรียน คุณ สมิทธิ์

رسمية، المرسل إليه امرأة، عزباء، االسم معروف

عزيزتي السيدة نادية، เรียน คุณสมิทธิ์

رسمية، المرسل إليه امرأة، االسم معروف، الحالة االجتماعية غير معروفة

يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه
نيابة عن...

ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้
เป็นตัวแทนของ...

تستخدم كجملة افتتاحية عندما يكون الشخص المرسل إليه قد عمل في جوّ ودّي مع الشخص كاتب الرسالة
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لقد كان لي شرف التعرف على... في...،
عندما التحق...

ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้
าร่วม...

تستخدم لتعطي معلومات مفصلة عن كيفية معرفتك بالمرشح

لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية
دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا ألقوم بهدا

الدور.

...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื
่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือม
ากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะท
ำเช่นนั้น

تستخدم كجملة افتتاحية عند كتابك رسالة توصية لشخص عملت معه في جوّ وديّ

لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \
مُشرفا على \ زميال لـ... منذ... .

ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ไ
ด้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร
่วมงานของ...ตั้งแต่...

تستخدم كجملة افتتاحية عند كتابتك لرسالة توصية لشخصٍ عملت معه في جوّ ودّيّ

يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ...
في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي

وتقديري لهذا الشاب الالمع الذي قدم
مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف

عليه.

ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียน
จดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบั
บนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความ
พึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให
้แก่บริษัทของฉัน

تستخدم كجملة افتتاحية عند كتابتك رسالة توصية لشخص عملت معه في جوّ وديّ

أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ
تردّدٍ.

ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดห
มายรับรองให้แก่...เลย

تستخدم كجملة افتتاحية عند كتابتك رسالة توصية لشخص عملت معه في جو ودّيّ

إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية
هذه لـ...

รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากใ
นการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...

تستخدم كجملة افتتاحية في كتابة رسالة توصية لشخص استمتعت بالعمل معه في جو وديّ

لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان
مسجّالً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت

بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...

ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอส
มัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้า
ทำงานที่...

تستخدم لتقدّم تفاصيل حول كيفية معرفتك بالمرشح
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لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات
بصفتي... في...

ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปี
ในฐานะของ...ที่...

تستخدم لتقدّم معلومات عن كيفية معرفتك بالمرشح

لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \
زميال لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ... 

ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อน
ร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...

تستخدَم لتقدم معلومات حول كيفية معرفتك بالمرشح

عمل \ عملت لديّ على مشروعات
مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله

\ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \
كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.

...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงก
ารในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เ
ธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอ
เป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา

تستخدم كجملة افتتاحية عند كتابتك لرسالة توصية لشخص استمتعت بالعمل معه في جوّ وديّ

Suosituskirje - 
Arabia thai

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية
تعاوننا.

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน
ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...

تستخدم لوصف الجوانب اإليجابية لشخصية المرشح

لقد تميّز \ تميّزت بـ... ...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...

تستخدم لشرح الصفات األيجابية الرئيسية في المرشح

موهبته \ موهبتها األعظم تكمن في... ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอย
ู่ที่...

تستخدم لتُبيّن نقاط القوة الرئيسية لدى المرشح

يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خالّقٍ. เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้
ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

تستخدم لوصف المرشح الذي يقبل التحديات ويتغلب عليها

يملك \ تملك مجموعة واسعة من
المهاراتِ.

เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็น
อย่างมาก

تستخدم لوصف المرشح المتعدد الكفاءات
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يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها
وتبلغها بوضوح.

เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่
มชัด

تستخدم لوصف المرشح الذي يملك مهارات جيدة في التواصل مع اآلخرين

يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً. เขา/เธอมีความรับผิดชอบ

تستخدم لوصف المرشح الذي يستطيع أن يقوم بإدارة فريق عمل \ مشروع بشكل جيّدٍ ويعمل جيّداً تحت الضغط.

يملك \ تملك معرفة واسعة بـ... เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี
่ยวกับ...

تسخدم لوصف المهارات التي يستطيع أن يقدمها مرشحٌ ما

إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة
بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات

المتعلقة بالعمل.

เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเ
ร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลง
านของเขา

تستخدم لوصف مرشح ذكي وديناميكي وإيجابي 

أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \
تملك القدرة على...

ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้
นมีทักษะในการ... 

تستخدم إلعطاء تفاصيل محددة حول قدرة مرشح ما على القيام بعمل.

قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت ال
تُقدّر بثمن.

ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั
้นมีค่าเป็นอย่างมาก

تستخدم لوصف أفضل ميزة لدى المرشح

يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ... เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากใน
การ...

تستخدم لوصف المرشح الذي يحب الحركة ويحب أن يساعد في العمل

ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في
الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها

مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \
كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل

صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك
عما يختلج في أذهان اآلخرين دون أن
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يفصحوا عنه.  

เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา
เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน
 เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห
็นอย่างตรงไปตรงมา 

تستخدم لوصف مرشح ذكي وديناميكي وإيجابي

Suosituskirje - 
Arabia thai
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حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية
تستلزم...

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเ
รา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด
้วย...

تستخدم إلعطاء قائمة من المهمات التي توالها المرشح وما تقتضيه كل مهمة

كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها األساسية... ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ
...

تستخدم إلعطاء قائمة من المهمات التي توالها المرشح

شملت مهماته \ مهماتها األسبوعية... งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้ว
ย...

تستخدم إلعطاء قائمة من المهمات األسبوعية التي توالها المرشح

Suosituskirje - 
Arabia thai

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...،
هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية

ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสน
านเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกั
บ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด
จริงใจและเชื่อถือได้

تُستخدم إلعطاء تقييم إيجابي للمرشح

إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليال
جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبال في

شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون
مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.

ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นด
ีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ
่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่ม
ีค่าในบริษัทของคุณ

تستخدم إلعطاء مرشح ما تقييم إيجابي جدا

في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى
المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما

يحتاجه كل مشروع.

ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ท
ำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึ
กซึ้งกับงานที่ทำ

تُستخدم إلعطاء تقييم إيجابي للمرشح

يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة
عالية في الوقت المطلوب.

...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต
่อเนื่องๆเรื่องมาก

تُستخدم إلعطاء تقييم إيجابي لمرشح ما
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 كانت نقاط الضعف الوحيدة التي الحظتها
في أداء المرشح \ المرشحة...

จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงาน
ของเขาคือ...

تستخدم إلعطاء تقييم سلبي للمرشح

أعتقد أنّ... من الالزم أن يعطى األولوية
في الحصول على الوظيفة مقارنة

بالمرشحين اآلخرين ألنّ...

ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหน
ือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...

تسخدم لكتابة توصية للمرشح ألسباب معينة، وهي وسيلة إيجابية لتقييم المرشح

Suosituskirje - 
Arabia thai

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان
من الممكن أن أساعد أكثر، فال تتردد من

فضلك االتصال بي بالبريد اإللكتروني أو
على التليفون.

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเ
ป็นอย่างมาก
ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม
กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้

تستخدم لكتابة خاتمة رسالة توصية إيجابية

... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \
ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.

ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะ
มีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างม
าก

تستخدم إلنهاء رسالة توصية إيجابية

إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل
العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل

الدعم.

ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่
มีประโยชน์เป็นอย่างมาก
ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง

تُستخدم إلنهاء رسالة توصية إيجابية جدا

له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز.
أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة

إضافية.

ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่าง
ดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมา
หาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม

تُستخدم إلنهاء رسالة توصية إيجابية للغاية
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إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها
الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته
في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث
سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور 

مواهبه \ مواهبها الالمعة ويضعها \ تضعها
في موضع االختبار.

ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเข
าในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที
่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาใ
นมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถาน
ที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของ
เขาได้

تستخدم إلنهاء رسالة توصية إيجابية للغاية

إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \
منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون

هذه المعلومات مفيدة.

มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย
่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่า
ข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์
สำหรับคุณ

تستخدم إلنهاء رسالة توصية إيجابية للغاية

إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد. ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่อง
จากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็
นอย่างมาก

تستخدم إلنهاء رسالة توصية إيجابية للغاية

نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ.
إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا

في حالة...

น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้าง
อิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ...
.แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น

تستخدم إلنهاء رسالة توصية إيجابية للغاية

أحترم... كزميل، ولكن من الالزم أنْ أقول
بكل صراحة، إني ال أستطيع أن أوصي به \

بها للعمل في شركتكم.

ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แ
ต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรง
มาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเ
ธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ

َتُستخْدَمُ عندما تشعر أن المرشح ليس مناسبا للوظيفة

سأكون سعيدا باإلجابة عن أي سؤال قد
يتبادر إلى أذهانكم.

ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที
่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ

تستخدم إلنهاء رسالة توصية إيجابية
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Hakemus
Suosituskirje

تستطيع االتصال بي من خالل البريد العادي
\ اإللكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات

إضافية.

คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/
อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเ
ติม
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