Euskalduntze Zerbitzuko arduraduna
Aitor Goikoetxea Esnal
Euskalduntze Zerbitzua
HAEE
Eskatzailearen datuak
Izen-abizenak:
NAN:
Helbidea:
Telefonoa:
Lanpostua:

Elena Argarate Laiz
16.996.556
Basoa kalea, 8-6.E 01008 Vitoria-Gasteiz (Araba)
945 231 428
Hizkuntza-normalkuntzarako teknikaria
(ebaluazio-arduraduna)

Azalpena
-Donostiako Udako Ikastaroetako egitarauen barruan, Euskal Herriko
-Unibertsitateak ebaluazioari buruzko jardunaldiak antolatu ditu uztailaren 11tik 13ra bitartean.
-Jardunaldi horietako gaiak zerikusi handia du nire eguneroko zereginekin.
-Jardunaldiak goizez eta arratsaldez izango dira. Hona ordutegia: goizez, 09:00etatik 14:00etara
eta, arratsaldez, 16:00etatik 19:00etara.
-Jardunaldietako matrikula 90 eurokoa da.
Eskaera
-Uztailaren 11n, 12an eta 13an aipatutako jardunaldietara joateko baimena emateko.
-Matrikula-gastuak HAEEk ordaintzeko.
Eskatutakoa onartuko duzulakoan, agur.

Eskabidea
Nondik norakoak
Administrazioari zer edo zer eskatzeko erabiltzen dugu. Eskabidea egiten denean, hasiera ematen zaio
espediente baten tramitazioari. Horrenbestez, gai jakin bati buruzko eskabide asko egin behar denean,
horretarako propio sortutako idazki-ereduak izaten dituzte erakundeek; behin baino gehiagotan, ordea,
eredurik egon ez, eta eskatzaileak berak asmatu behar izaten du eskabidea.
Idazteko irizpideak
Eskabidean datu ugari jasotzen denez, idazkia argi, zehatz eta ongi egituratu behar dugu nahitaez,
argibide guztiak lehen begi kolpean irakurtzeko moduan, alegia.
Oro har, bi modu dago informazioa antolatzeko: esaldi luze eta bakarrean edo datuak banan-banan
emanda. Azter ditzagun bi adibideok:
Nik, Lorenzo Amurrio Altunak, NAN 15.998.462 zk. izan eta Donostian, Urbieta
kaleko 14, 3. eskuinean bizi naizen honek,
edota
Izen-abizenak: Lorenzo Amurrio Altuna
NAN: 15.998.462
Helbidea: Urbieta kalea 14, 3. esk. Donostia.
Adibide honetan ez dugu datu gehiegi jaso, beraz, bide biak dira onargarriak. Baina eskabidegilearen
zehaztasun gehiago jaso nahi izan eta esaldia luze eta korapilatsu geratzen dela ikusiz gero, bigarren
bidetik jo behar da argitasunaren mesedetan.
Tratamenduari dagokionez, singularreko lehen pertsona erabili behar du eskatzaileak (ni), hala aholkatzen
baitugu administrazioko hizkera berritzearen alde gaudenok.
Osagaiak
Norentzakoa
Goialdean, eskuinean, eskabidea nori aurkezten zaion adierazten dugu. Bertan, eta hurrenkera honetan,
ondorengoak jasotzen dira: hartzailearen kargua, bere izena (ezagutzen bada) eta erakunde, sail edo
administrazio-atalari buruzko datuak. Hori guztia orriaren behealdean ere eman dezakegu.
Eskatzailearen datuak
Eskabidean, nahitaez, eskatzailearen datu hauek jaso behar izaten dira: izen-abizenak, nortasunagiriaren zenbakia eta helbidea. Jaioteguna, telefonoa, lanbidea eta beste hainbat datu aukerakoak dira.

Azalpena
Eskaera egitearen arrazoiak ematen dira atal honetan. Arrazoi hauek bi modutan aurkez daitezke: ...
honako hau / hauxe ADIERAZTEN DIZUT tankerako formula erabiliz, edo AZALPENA hitzaz baliatuz.
Arrazoi gutxi eman behar bada, lehen bidea guztiz onargarria izan daiteke. Azalpen asko badago, berriz,
esaldiak pilatu egin daitezke, eta aditzak -(e)la markaz josi. Horrelakoetan, hobe da AZALPENA jarri, eta
horren azpian, esaldi laburrak eta soilak idaztea.
Eskaera
Hauxe dugu eskabide-orriaren muina. Eskatutakoa bi era hauetako batean adieraz dezakegu: hau dela eta
/ horregatik... honako hau / hauxe ESKATZEN DIZUT formularen bidez edo, besterik gabe, ESKAERA
izena idatziz.
Bata zein bestea erabiltzen dugula, eskatutako guztiak banan-banan eta egitura berberaz adierazi behar
ditugu; ez du balio, hortaz, ondorengo egitura-nahaste honek:
-... honako hau ESKATZEN DIZUT:
- Ikastarora joateko baimena emateko.
- Hartutako orduak sartu behar ez izatea.
- Ikastaroa HAEEk ordain dezala.
Hiru aukera horien artean -t(z)eko da, guretzat, egokiena.

0ina
Eskabidearen oinak hiru zati ditu:
- Eskertzeko edo agurtzeko esaldia, esaterako: Eskatutakoa onartuko duzulakoan,
agur.
- Sinadura. Eskaera egin ondoren, tarte bat uzten da, eskatzaileak sinatzeko.
- Lekua eta eguna. Hauek idazteko, segidakoa proposatzen dugu:
Baztan, 2003ko irailaren 7a
Baztan, 2003-09-07

ARTEZ 05-05

