Jelentkezés
Motivációs levél
Motivációs levél - Kezdés
koreai

arab

존경하는 관계자 분께

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ

Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
존경하는 관계자 분께

،ﺳﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
존경하는 관계자 분께

ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ \ ﺳﻴﺪﺗﻲ
،ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
존경하는 관계자 분(들)께

،ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮﻥ

Hivatalos, több címzett
존경하는 관계자 분(들)께

،ُﺇﻟﻰ ﻣَﻦْ ﻳَﻬﻤّﻪ ﺍﻷﻣﺮ

Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
존경하는 김철수 님께

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Hivatalos, férfi címzett, ismert név
존경하는 김희연 님께

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺍﻣﻲ

Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
존경하는 김희연 님께

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻵﻧﺴﺔ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
존경하는 김희연 님께

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
친애하는 최현우님께

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
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Jelentkezés
Motivációs levél
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.

ﺃﻭﺩّ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻢ...ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ
... ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ...ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ

Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.

ﺃﻛﺘﺐ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻧﻜﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
...ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을
드립니다.

ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻧﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ
... ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ...

Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를
찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.

.... ﻗﺮﺃﺕ ﺇﻋﻼﻧﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺧﺒﻴﺮ
. ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ... ﻋﺪﺩ...ﻓﻲ

Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
...에 지원하게 되어 기쁩니다.

ﻳﺴُﺮّﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﻠﺐ
...ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛـ

Standard formula állásjelentkezéskor
...에 지원하고 싶습니다.

ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
...ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ

Standard formula állásjelentkezéskor
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련
일을 하고 있습니다.

 ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ...ﺃﻋﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟـ
...ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ

Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés
koreai

arab
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Jelentkezés
Motivációs levél
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.

ﺃﻫﺘﻢَ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ
...ّﺧﺎﺹ ﻷﻥ

Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.

 ﻣﻦ،ﺃﻭﺩّ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ
...ﺃﺟﻞ

Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
저의 장점은 ... 입니다.

...ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮّﺗﻲ ﻫﻲ

A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다.
하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고
있습니다.

\ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻔﻲ
 ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺗﻄﻠﻊ...ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻔﻲ ﻫﻲ
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
.ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ \ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ

Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다.
왜냐하면,

ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
...ّﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻷﻥ

Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을
해보았습니다.

ّﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﺒﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻱ
... ﻓﺈﻧﻲ ﻗﺪ،...ﻓﻲ

Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이
매우 잘 부합합니다.

\ ﺗﺒﺪﻭ ﻣؤﻫﻼﺗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪًّﺍ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과
지식을 개선/향상/넓혔습니다.

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻋﻤﻞ
... ﻃﻮﺭﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻓﻲ ﻓﻲ...ﻛـ

Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
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Jelentkezés
Motivációs levél
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고
...ﻫﻮ
있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한
많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.

ﻣﺠﺎﻝ ﺧﺒﺮﺗﻲ

 ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ...ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﻛـ
...ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ

Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대
정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로
일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.

ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﻫﻤﻞ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺄﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
...ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛـ

Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는
우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.

ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻛﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺤﺖ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻵﺩﺍﺀ

Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를
결합시켜 일해보고 싶습니다.

ﺃﻭﺩ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
.ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다.
그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한
저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이
기회를 소중하게 생각합니다.

...ﻟﺪﻱّ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑـ
ﻭﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ ﻟﻤﻨﺤﻲ ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﺎﺭﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
.ﻣﻌﻜﻢ

Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진
경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘
맞습니다.

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺳﻴﺮﺗﻲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ
 ﻓﺈﻥ ﺧﺒﺮﺗﻲ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
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Jelentkezés
Motivációs levél
ﻭﻣؤﻫﻼﺗﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ
.ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
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Jelentkezés
Motivációs levél
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을
지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀
동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을
알려주었습니다.

... ﻟـ...ﻭﻇﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛـ
ﻣﻨﺤﺘﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
ﺫﺍﺕ ﺿﻐﻂ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
 ﺟﻮﻫﺮﻳًّﺎ،ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻋﻦ ﻗُﺮﺏ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ
.ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 ....
능력들을 배웠습니다.

...ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛـ
...ﻓﺈﻧﻲ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺃﻳﻀﺎ
.ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ

Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek
össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek
koreai
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를
유창하게 구사할 수 있습니다.

arab

 ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ... ﻟﻐﺘﻲ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ
...ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﺗﻜﻠﻢ

Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.

...ﺃﺗﻘﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺘﺎﺯ

Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수
있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása

...ﻟﺪﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑـ

저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.

 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ...ّﻟﺪﻱ
....ﺍﻟﻌﻤﻞ

Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
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Jelentkezés
Motivációs levél
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.

...ﻟﺪﻱّ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고
있다고 생각합니다.

ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻲ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
.... ﻭ...ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻦ

Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
훌륭한 팀 내 의사소통 능력

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ

Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
추론 이해 능력

ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ

Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
논리적인 사고능력

ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ

Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
분석 능력

ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

Készség a dolgok részletes értékelésére
좋은 사교성

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ

A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
협정 능력

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ

Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
프리젠테이션 능력

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás
koreai
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며,
귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을
기대하고 있습니다.

arab

ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺃﺗﻄﻠﻊ
ﻗُﺪُﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺘﻴﺤﻪ ﻟﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ
.ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
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Jelentkezés
Motivációs levél
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는
기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게
될 날을 기대하고 있습니다.

ﺃﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ \ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺤﺪّﻳﺎ ﻣﻐﺮﻳﺎ ﺃﺗﻄﻠﻊ
.ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ

Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게
이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ ﻟﻮ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻲ
ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﺩﻕ ﻣﻌﻜﻢ ﺷﺨﺼﻴًّﺎ

Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.

ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺳﻴﺮﺗﻲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ

Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수
있습니다.

ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﻳﻦ
 ﺇﺫﺍ...ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻲ
.ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ

Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
...ﻭﻛﻔﺎءﺗﻲ ﻓﻲ

Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.

ﺃﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼﻝ
...ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ

Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
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Jelentkezés
Motivációs levél
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다.
인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와
회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고
싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면
감사하겠습니다.

ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻮﻗﺘﻜﻢ ﻭﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ
 ﺃﺗﻄﻠﻊ ﻗُﺪُﻣﺎً ﺇﻟﻰ.ﺑﻤﻄﻠﺒﻲ
ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻮﻝ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
 ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ.ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
...ﺗﺘﺼﻠﻮﺍ ﺑﻲ ﻋﻠﻰ

A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
... (이름) 드림

،ﻣﻊ ﺃﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺹ

Hivatalos, címzett neve ismeretlen
... (이름) 드림

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ

Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림

ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ
،ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ

Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
감사합니다. ...씨.

،ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ \ ﻣﻮﺩﺗﻲ

Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek
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