Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás
vietnámi

arab

Thưa ông,

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ

Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,

،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,

،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ \ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Thưa các ông bà,

،ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮﻥ

Hivatalos, több címzett
Thưa ông/bà,

،ﺇﻟﻰ ﻣَﻦْ ﻳﻬﻤّﻪُ ﺍﻷﻣﺮ

Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺍﻣﻲ

Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻵﻧﺴﺔ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu cho...

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

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Tôi quen... qua..., khi cậu ấy gia nhập...

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

Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Tôi rất vui lòng viết thư giới thiệu cho... để cậu ấy
ứng tuyển vào vị trí...

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

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Là cấp trên/ quản lý/ đồng nghiệp của..., tôi rất vinh
dự khi được làm việc với cậu ấy vì...

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

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu cho... ... là
một thanh niên trẻ sáng dạ, và tôi rất trân trọng
những đóng góp mà cậu ấy mang lại cho toàn
đội/công ty.

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

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Tôi không hề ngần ngại viết thư này để tiến cử...

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

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu...

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

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Tôi biết... từ..., khi cậu/cô ấy tham gia lớp học của
tôi/ bắt đầu làm việc tại...

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

Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Là... tại..., tôi biết... đã được... tháng/năm.

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

Honnan ismered a jelentkezőt
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Tôi là... cấp trên/ quản lý / đồng nghiệp / giáo viên
của... từ... đến...

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

Honnan ismered a jelentkezőt
... làm việc với tôi trong nhiều dự án với tư cách...
Dựa trên chất lượng công việc của cậu ấy/cô ấy, tôi
phải công nhận rằng cậu ấy/cô ấy là một trong
những... có năng lực nhất của chúng tôi.

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

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek
vietnámi

arab

Ngay từ khi mới bắt đầu làm việc cùng cậu ấy/cô
ấy, tôi đã nhận thấy cậu ấy/cô ấy là một người...

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

A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... là một nhân viên nổi bật với...

...ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻴّﺰ \ ﺗﻤﻴّﺰﺕ ﺑـ

Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Khả năng lớn nhất của cậu ấy/cô ấy là...

...ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ \ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ

A jelentkező erősségeinek bemutatása
Cậu ấy / Cô ấy biết cách xử lý vấn đề một cách sáng
tạo.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Cậu ấy / Cô ấy có rất nhiều kĩ năng tốt.

.ٍﻳﺤﻞّ \ ﺗﺤﻞّ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻼّﻕ

.ِﻳﻤﻠﻚ \ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ

Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Cậu ấy / Cô ấy có khả năng giao tiếp rành mạch và
rõ ràng.

ﻳﺸﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻳﺒﻠﻐﻬﺎ \ ﺗﺸﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺒﻠﻐﻬﺎ
.ﺑﻮﺿﻮﺡ

Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Cậu ấy / Cô ấy là một nhân viên rất có trách nhiệm.

.ًﻳﺘﺤﻤّﻞ \ ﺗﺘﺤﻤّﻞ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﻴﺔ ﺟﻴّﺪﺍ

Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Cậu ấy / Cô ấy có kiến thức rộng về (các) mảng...

...ﻳﻤﻠﻚ \ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑـ

Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Cậu ấy nắm bắt các vấn đề mới rất nhanh, đồng thời
cũng tiếp thu hướng dẫn và góp ý rất tốt.

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

Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Phải nói rằng cậu / cô... rất... và có khả năng...

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

Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Khả năng... xuất sắc của cậu ấy / cô ấy là một phẩm
chất rất đáng quý.

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

A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Cậu ấy / Cô ấy rất tích cực trong...

... ﻳﻘﻮﻡ \ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﻌّﺎﻝ ﻓﻲ

Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Cậu ấy / Cô ấy luôn hoàn thành công việc đúng tiến
độ. Khi có thắc mắc gì về công việc, cậu ấy / cô ấy
luôn nói rõ chứ không hề giấu diếm.

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

Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök
vietnámi

arab
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Khi làm việc tại công ty chúng tôi, cậu ấy / cô ấy
đảm nhận vai trò... với những trách nhiệm sau:...

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

A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Các nhiệm vụ công việc mà cậu ấy / cô ấy đã đảm
nhận là...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása

...ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻪ \ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

Các nhiệm vụ hàng tuần của cậu ấy / cô ấy bao
gồm...
Heti feladatkörök leírása

...ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ \ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés
vietnámi
Tôi rất vui khi được làm việc với một người có tinh
thần trách nhiệm, thông minh và hài hước như...

arab

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

A jelentkező pozitív értékelése
Những gì cậu ấy / cô ấy đã làm được ở công ty của
chúng tôi là bằng chứng chứng minh rằng cậu ấy /
cô ấy sẽ là một thành viên đắc lực cho chương trình
của Quý công ty.

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

Nagyon pozitív értékelésnél
Tôi thấy rằng... là một nhân viên rất chăm chỉ và nỗ
lực, luôn nắm bắt được công việc cần làm là gì.

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

Pozitív értékelésnél
... luôn mang lại thành quả công việc với chất lượng
cao và đúng tiến độ.

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

Pozitív értékelésnél
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Điều duy nhất mà tôi nghĩ cậu ấy / cô ấy có thể tiến
bộ hơn là...

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

Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Tôi tin rằng Quý công ty nên đặc biệt cân nhắc...
cho vị trí cần tuyển dụng vì...

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

Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás
vietnámi
... sẽ là một thành viên tuyệt vời cho chương trình
của ông/bà. Nếu ông/bà cần thêm thông tin, vui lòng
gửi e-mail hoặc gọi điện thoại cho tôi.

arab

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

Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tôi rất vui lòng được tiến cử... vì tôi hoàn toàn tin
tưởng rằng cậu ấy / cô ấy sẽ là một thành viên đắc
lực cho chương trình của ông/bà.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tôi tin chắc rằng... sẽ tiếp tục là một nhân viên
gương mẫu, và vì thế tôi rất vui khi được tiến cử
cậu ấy / cô ấy cho vị trí này.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tôi nhiệt liệt ủng hộ và tiến cử cậu ấy / cô ấy. Nếu
ông/bà có câu hỏi gì thêm, vui lòng liên hệ với tôi
qua e-mail hoặc điện thoại.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào khả năng... xuất sắc của
cậu ấy / cô ấy và xin được tiến cử cậu ấy / cô ấy cho
chương trình đào tạo tại trường của ông / bà, nơi
cậu ấy / cô ấy có thể phát triển và ứng dụng tài năng
sáng giá của mình.

 ﺳﻴﻜﻮﻥ \ ﺳﺘﻜﻮﻥ. ﻟﻪ \ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ...
.ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻚ
 ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ \ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ...ّﺇﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ
. ﻟﻪ \ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﻤﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
 ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ.ﻟﻪ \ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ
.ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺇﻧﻲ ﺃﻭﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻪ \ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
 ﻭﺃﺩﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ...ﻋﻠﻰ
\  ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
ﺳﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﻮّﺭ \ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ \ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﺎ
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
.ﺍﻟﻼﻣﻌﺔ ﻭﻳﻀﻌﻬﺎ \ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì cậu ấy / cô ấy
thể hiện và xin được tiến cử cậu ấy / cô ấy cho
chương trình của ông/bà. Tôi hi vọng những thông
tin tôi cung cấp sẽ có ích cho quá trình tuyển dụng
của ông/bà.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

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

Tôi ủng hộ và hoàn toàn tin tưởng rằng... là một ứng
viên sáng giá cho chương trình của ông/bà.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tôi rất tin tưởng vào... và xin hết lòng tiến cử cậu
ấy / cô ấy vào vị trí...

. ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻭﺍﻋﺪ...ﺇﻧﻲ ﺃﺩﻋﻢ ﺑﺤﻤﺎﺱ ﺗﻮﺻﻴﺔ

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

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Với tư cách đồng nghiệp, tôi rất tôn trọng... Nhưng
tôi phải thành thật thừa nhận rằng tôi không thể tiến
cử cậu ấy / cô ấy cho Quý công ty.

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

Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Tôi rất sẵn lòng trả lời bất kì thắc mắc nào của
ông/bà.

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺳؤﺍﻝ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ
.ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻧﻜﻢ

Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nếu cần thêm thông tin, ông/bà có thể liên hệ với
tôi qua thư / email.

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

Pozitív ajánlólevél lezárásakor
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