Solicitudes
Carta de referencia
Carta de referencia - Introducción
Rumano

Árabe

Stimate Domn,

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ

Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,

،ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domn/Stimată Doamnă,

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ \ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
،ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimați Domni,

،ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮﻥ

Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenția cui este interesat,

،ﺇﻟﻰ ﻣَﻦْ ﻳﻬﻤّﻪُ ﺍﻷﻣﺮ

Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Popescu,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺍﻣﻲ

Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnişoară Dumitrescu,

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻵﻧﺴﺔ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Ştefănescu,

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer
referințe pentru...

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

Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
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Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .

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

Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare
pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte
încântat de acest lucru.

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

Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu
superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu...
.

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

Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această
scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei
aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru
acest tânăr inteligent care a adus contribuții
excepționale activității echipei mele.

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

Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de
recomandare pentru...

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

Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de
recomandare pentru...

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

Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
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Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat
clasei mele/a început să lucreze la... .

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

Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .

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

Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Am fost
superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ...
în perioada... .

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

Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite
ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale laș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai
buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat
vreodată pentru companie.

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

Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades
Rumano
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe
... ca pe o persoană... .

Árabe

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

Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... s-a distins prin.... .

...ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻴّﺰ \ ﺗﻤﻴّﺰﺕ ﺑـ

Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
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Talentul său cel mai mare rezidă din/este...

ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ \ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺗﻜﻤﻦ
...ﻓﻲ

Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
... este o persoană creativă când vine vorba de
rezolvarea problemelor.

ﻳﺤﻞّ \ ﺗﺤﻞّ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺸﻜﻞ
.ٍﺧﻼّﻕ

Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
...dispune de o mare varietate de aptitudini.

ﻳﻤﻠﻚ \ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ
.ِﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ

Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
... își comunică ideile clar și univoc.

ﻳﺸﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻳﺒﻠﻐﻬﺎ \ ﺗﺸﺮﺡ
.ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺒﻠﻐﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ

Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
... face față cu ușurință responsabilităților.

ﻳﺘﺤﻤّﻞ \ ﺗﺘﺤﻤّﻞ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﻴﺔ
.ًﺟﻴّﺪﺍ

Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien
bajo presión
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de
...ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑـ
cunoștințe în domeniul/domeniile...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și
acceptă cu ușurință criticile constructive și
indicațiile legate de activitatea sa.

ﻳﻤﻠﻚ \ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ

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

Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Página 4

18.10.2019

Solicitudes
Carta de referencia
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are
abilitățile necesare pentru a... .

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

Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit
pentru noi.

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

Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce
privește...

ﻳﻘﻮﻡ \ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺪﻭﺭ
... ﻓﻌّﺎﻝ ﻓﻲ

Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are
nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar
și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la
rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.

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

Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo
Rumano

Árabe

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... .
 ﻫﺬﻩ. ...ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ \ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﺎ
Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt
...ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ
... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
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Printre responsabilitațile sale principale se numără
... .

\ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻪ
...ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Printre responsabilitățile sale săptămânale se
numără...

ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ \ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ
...ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación
Rumano
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să
lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te
poți baza și are și un simț al umorului bine
dezvoltat.

Árabe

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

Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun
indicator pentru evoluția pe care o va avea în
compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o
persoană de bază în schema companiei.

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

Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
După părerea mea, ... este o persoană care
muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod
invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect
la care ia parte.

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

Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
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... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o
calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în
timp util.

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

Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a
lungul activtății derulate în cadrul companiei
noastre a fost... .

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

Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor
candidați deoarece...

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

Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión
Rumano
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la
activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și
alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la
telefon.

Árabe

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

Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... are din partea mea o recomandare puternică. Va
fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul
echipei Dvs.

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

Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
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Sunt convins că ... va continua să fie la fel de
productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele
cele mai calde.

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

Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără
nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail
sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.

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

Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Am încredere deplină în abilităţile sale
extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai
mare căldură pentru a-şi continua studiile la
universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta
abilităţile sale strălucite.

\ 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

Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l
recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi
sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi
de folos.

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

Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat
promiţător.

...ﺇﻧﻲ ﺃﺩﻋﻢ ﺑﺤﻤﺎﺱ ﺗﻮﺻﻴﺔ
.ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻭﺍﻋﺪ

Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva

Página 8

18.10.2019

Solicitudes
Carta de referencia
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără
nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere
să îl/o recomand pe ... .

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

Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să
recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot
recomanda companiei Dvs.

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

Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări
viitoare.

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ
ﺳؤﺍﻝ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ
.ﺃﺫﻫﺎﻧﻜﻢ

Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/emailului dacă aveţi nevoie de informaţii
suplimentare.

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

Se usa para concluir una carta de referencia positiva
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