
Kızılhaç – Yazışma Hizmeti

Almanca yazışmalarını anlamanız için
yardım

Yazışma Hizmetinin yardımları nelerdir?
Kızılhaç-yazışma gönüllüleri, resmi makam
ve daireleriyle yapacağınız almanca yazış-
malarınızda sizlere yardımcı olur. Aşağıda 
belirtilen konularda yardım edilmektedir:

 • Mektup yazılması
 • Formların doldurulması
 • Yazılmış metin ve mektupların düzeltilmesi
 • İş akdinin feshi veya bir şikayetin yazılma 
şekli

 • İş başvurusu için gerekli dokümanların 
hazırlanması

Kızılhaç-Yazışma Hizmeti kimlere hitap
etmektedir?

 • Almanca yazarken zorlanıyormusunuz?
 • Resmi bir mektubu doğru anladığınızdan 
emin olmak istermisiniz?

 • Resmi Formları doldururken yardıma 
 ihtiyacınız varmı?

 • Veya, yazışmalarınızı kaleme alırken 
 yardım istermisiniz?

Şayet bu sorulara bir veya daha fazla
cevabınız «Evet» ise, o takdirde Yazışma
Hizmeti size veya ailenize hizmet verebilir
demektedir.

Biz, bir mektubun yazılmasında, bir Formun
doldurulmasında veya anlamadığınız genel
sorularınızda sizlere yardımcı oluruz.

Kızılhaç – Yazışma Hizmeti nasıl
çalışmaktadır?
Yazışma hizmeti çalışanları belirli saatlerde 
sizin için hazır bulunurlar! Sizler ön başvuru 
yapmadan basit ve kolay bir şekilde bize 
gelebilirsiniz. Veya bizi bağlayıcı olmaksızın 
telefonla arıyabilirsiniz.

Yazışma hizmetinin bulunduğu yerlerin 
 Adres ve telefon numaralarını lütfen arka 
sayfadan alınız.

Gerektiğinde, içeriği belli olan problem-
lerde, sizlere yardım edebilecek başka 
 yerlerde önerilir.

Kızılhaç – yazışma hizmeti her toplantısında 
ödiyeceğiniz miktar, masraf payı olarak 
 sadece 5.– Frank’tır. Bir ön başvurusu yap-
manıza gerek yoktur. Aarau İsviçre Kızılhaç’ı 
gerekli malzemeleri kullanılmak üzere hazır 
bulundurur. Örneğin: Bilgisayar, Baskı 
 cihazı, Kağıt gibi. Kişisel ve diğer bütün 
 bilgileriniz titizlikle gizli tutulur.

Bu hizmeti size verecek olmamızdan dolayı 
sevinçliyiz.

Şayet, hatasız bir yazı kaleme almak istiyorsa-
nız ama Almanca yazı dilinde kendinizi emin 
hissetmiyor veya zorlanıyorsanız, o zaman 
gönüllü çalışanlarımız sizlere, özel veya resmi 
yazışmalarınızı yapmanızda yardımcı olurlar.
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