Hakemus
Suosituskirje
Suosituskirje - Aloitus
thai

Arabia

เรียน ท่าน

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ

Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
้เรียน ท่าน

،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ \ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
،ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
เรียน ท่านทั้งหลาย

،ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮﻥ

Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ

،ﺇﻟﻰ ﻣَﻦْ ﻳﻬﻤّﻪُ ﺍﻷﻣﺮ

Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียน คุณ สมิทธิ์

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺍﻣﻲ

Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน คุณ สมิทธิ์

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻵﻧﺴﺔ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...

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

Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
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Suosituskirje
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...

...ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
... ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻖ،...ﻓﻲ

Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเ
ชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น

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

Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อ
นร่วมงานของ...ตั้งแต่...

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

Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ใน
จดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจใ
ห้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน

ﻳُﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ
 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ...ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻟـ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭﺩّ ﺃﻥ ﺃﻋﺒّﺮ ﻋﻦ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ
ﺍﻟﻼﻣﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ
.ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ

Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย

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

Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้
แก่...

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

Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
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ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้
เข้าทำงานที่...

 ﻋﻨﺪﻣﺎ،... ﻣﻨﺬ...ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ
ًﻛﺎﻥ ﻣﺴﺠّﻼً \ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠّﻠﺔ
\ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺪﺭﻳﺴﻪ
...ﺑﺪﺃ \ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ

Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...

\  ﺃﺷﻬﺮ....  ﻟــ... ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ
... ﻓﻲ...ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺼﻔﺘﻲ

Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง.
..

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

Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัด
จากผลงานของเขา/เธอ
ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา

ﻋﻤﻞ \ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﺪﻱّ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
...ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ \ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ \ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻲ
\ ﺃﻋﺘﺒﺮﻩ \ ﺃﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻛﻮﺍﺣﺪ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ...ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ
.ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻟﺪﻳﻨﺎ

Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot
thai
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...

Arabia

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

Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...

...ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻴّﺰ \ ﺗﻤﻴّﺰﺕ ﺑـ

Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
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ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...

ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ \ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺗﻜﻤﻦ
...ﻓﻲ

Hakijan vahvuuksien luettelointi
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรว
ดเร็ว

ﻳﺤﻞّ \ ﺗﺤﻞّ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺸﻜﻞ
.ٍﺧﻼّﻕ

Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก

ﻳﻤﻠﻚ \ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ
.ِﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ

Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด

ﻳﺸﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻳﺒﻠﻐﻬﺎ \ ﺗﺸﺮﺡ
.ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺒﻠﻐﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ

Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ

ﻳﺘﺤﻤّﻞ \ ﺗﺘﺤﻤّﻞ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﻴﺔ
.ًﺟﻴّﺪﺍ

Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...

...ﻳﻤﻠﻚ \ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑـ

Henkilön taitojen kuvailu
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่
ยวกับผลงานของเขา

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

Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...

\  ﻫﻮ...ّ ﺃﻥ،ﺃﻭﺩّ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮ ﻫﻨﺎ
 ﻭﻳﻤﻠﻚ \ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ...ﻫﻲ
...ﻋﻠﻰ
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Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก

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

Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...

ﻳﻘﻮﻡ \ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺪﻭﺭ
... ﻓﻌّﺎﻝ ﻓﻲ

Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา
เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน
เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ \ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ
.ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ \ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺃﻭ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻬﻤﺔ
 ﻓﺈﻧﻪ،ﻛُﻠِّﻒ \ ﻛُﻠِّﻔﺖ ﺑﻬﺎ
ﻳﺘﻜﻠﻢ \ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻞ
 ﻣﻌﺒّﺮﺍ،ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
\ ﻣﻌﺒّﺮﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ
ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﺤﻮﺍ
.ﻋﻨﻪ

Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet
thai

Arabia

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา
ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...

 ﻫﺬﻩ. ...ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ \ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﺎ
...ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ

Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...

\ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻪ
...ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
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งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...

ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ \ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ
...ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi
thai
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการ
ทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด
จริงใจและเชื่อถือได้

Arabia

ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻟَﻤِﻦ
 ﻫﻮ \ ﻫﻲ،...ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ﺷﺨﺺ ﻳُﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻛﻲ \ ﺫﻛﻴﺔ
.ﺫﻭ \ ﺫﺍﺕ ﺣﺲ ﻓﻜﺎﻫﻲ ﺟﻴّﺪ

Positiivinen arviointi hakijasta
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็น
สิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺍؤﻩ \ ﺃﺩﺍؤﻫﺎ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﺟﻴﺪﺍً ﻋﻠﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ \ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ
\ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ
.ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻚ

Erittäin positiivinen arvio hakijasta
ในความคิดเห็นของฉัน
...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ท
ำ

ّ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﺩ... ،ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ
ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺫﺍﺗﻲ
ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻛﻞ
.ﻣﺸﺮﻭﻉ

Positiivinen arviointi hakijasta
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก

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

Positiivinen arviointi hakijasta
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Hakemus
Suosituskirje
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...

ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
...\ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ

Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...

 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ...ّﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
...ّﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷﻥ

Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus
thai
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก
ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้

Arabia

ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ...
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ.ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻚ
 ﻓﻼ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻣﻦ،ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪ ﺃﻛﺜﺮ
ﻓﻀﻠﻚ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ
.ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ

Positiivisen suosituskirjeen lopetus
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก
เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก

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

Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก
ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง

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

Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
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Hakemus
Suosituskirje
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม
กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม

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

Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็
งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลั
ยของคุณ
ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้

\ ﺇﻧﻲ ﺃﻭﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻪ
 ﻭﺃﺩﻋﻢ...ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
 ﺣﻴﺚ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ \ ﺳﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﻮّﺭ
\ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ \ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻼﻣﻌﺔ ﻭﻳﻀﻌﻬﺎ \ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ
.ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ

Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา
ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ

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

Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ
เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก

...ﺇﻧﻲ ﺃﺩﻋﻢ ﺑﺤﻤﺎﺱ ﺗﻮﺻﻴﺔ
.ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻭﺍﻋﺪ

Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน
แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น

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

Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
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Hakemus
Suosituskirje
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน
แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า
ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุ
ณ

 ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ، ﻛﺰﻣﻴﻞ...ﺃﺣﺘﺮﻡ
،ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥْ ﺃﻗﻮﻝ ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ
ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻭﺻﻲ ﺑﻪ \ ﺑﻬﺎ
.ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุ
ณ

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ
ﺳؤﺍﻝ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ
.ﺃﺫﻫﺎﻧﻜﻢ

Positiivisen suosituskirjeen lopetus
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้
อมูลเพิ่มเติม

ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ \ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
.ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

Positiivisen suosituskirjeen lopetus
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