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Legends

�ز�ان،تنظ�ماتدر�ارەاطالعایت Legendبرنامه،و�ژەحقایقبرگههر در  ایهعاملس�ستمبهدس�ت
ایهسمبولبههمچنان،.دهد�ارائهه��نهو شدەبیین پ�شاطالعاتاز استفادەد�جیتال،

BE SAFEا�KEEP IN MINDباش�دتهداشخاصتوجهم�شود �افتحقایقه��رگهپاییین قسمتدر که.

موجود � باشد2-1این برنامه به ز�ان های 

در به عنوان برنامه وب و م��ا�ل موجود است، و 
� است تما� دستگاە ها قابل دس�ت

 اطالعات را از 
�
رسال م��ا�ل ها اب�ج های برنامه دائما

و در�افت � کند

استفادە را�گان 

مھ ھزینھ بر اساس اشتراک متفاوت است، اما برنا
ممکن است دارای یک نسخھ رایگان، با ویژگی 

ھای محدود باشد

زبان موجود می باشد2این برنامھ بھ 

ە � شود و ب رای ب�ش�ت معلومات در برنامه ذخ�ی
استفادە آفالین موجود � باشد

را برای هنگام اتصال به وا�فای، � توان�د اطالعات
استفادە آفالین دانلود کن�د

ر تلفن فقط به عنوان �ک برنامه تلفن همراە و د
س است های همراە و تبلت ها قابل دس�ت

تنظ�مات ز�ان

� در �تا� پلت فرم های د� جیتا�قابل�ت دس�ت

استفادە از اطالعات پ�شبییف شدە

ه��نه پ�شبییف شدە

ا�مین برای کار�ران برنامه �ک پ�امBE SAFEسمبول 
مهم �شان م�دهد

�شان دهندە �ک حق�قتKEEP IN MINDسمبول 
. �ممهم است تا هنگام استفادە برنامه آ�اە باش



App Stores) فروشگاە های برنامه(

مرور اجما� Iسوادآموزی د�جیتا�1.1

Apps، برنامه.شوند�ادەاستفکار و فراغتاوقاتبهم��وطکارهایانجامبرایکههستند د�جیتا�هایبرنامهها،برنامه�ا
.اندشدەطرا�همراەنتلفاز استفادەبرایتلفین هایبرنامهکهحا�در اند،شدەطرا�ها درکمپیوتر استفادەبرایوبهای
 را ها برنامهاینب�ش�ت تا استالز�کار�رانبرای

�
بهن�از وبهایرنامهباز بر�ن اما،.کننددانلود خود دستگاەرویمستق�ما

نتبهاتصال ن برایوان�د ت�کهایبرنامهورد،ما�کروسافتمانند ها،برنامهاز بر�ن .دارنددانلود ه�چگونهو این�ت خلصنوشنت
.هستندوجود مفارمت�کبا فقطد�گر بر�ن اما است،موجود فارمتدو هر در کن�د،استفادەآنها از ها نامهپوششو سوانح

�ا میتوانرا ها برنامهب�ش�ت .دارندپرداختبهن�از د�گر بر�ن کهحا�در هستند،را�گاننصبو دانلود دارایها برنامهاز بر�ن 
.کردنصبو دانلود،خ��داری،برنامهنصبفرمپلت�کط��قاز �ا کنندەتول�د سا�توبط��قاز 

QRکودهای 
QR ا� ،Quick Response عبارت از

ە بارکودهای مغلق هستند که اطالعات را ذ خ�ی
نک این اطالعات ممکن است شامل لی. � کنند

های وب، لینک ها برای دانلود برنامه ها، 
سکن تک�ت ها �ا سایر اطالعات باشد که با ا

ون های در حا� که آ�ف. کود قابل باز�ایب است
�ا باالتر و تلفن های همراە iOS 11دارای 
Pixel باAndroid توانند بطور خودکار �

ی ا��� تلفن هارا اسکن کنند، QRکدهای 
هوشمند برای انجام این کار از برنامه های

 QRو Google Lensقابل دانلود مانند 
Code Reader استفادە � کنند  .

�ک اسک�ف ! حال، شما امتحان کن�د
QR را�گان ازApp store خود پ�دا

ذ�ل QRبعد، کود . کردە و دانلود کن�د
CORE Navرا اسکن کن�د تا به 
� پ�دا کن�د !دس�ت

CORE Nav اطالعایت در مورد �س�اری از
 در ا�االت متحد

گ
ە به مباحث م��وط به زند�

بر�ن از مباحث شامل . شما ارائه � دهد
ن ز�ان انگل��، اشتغال، مدی��ت پول و آموخنت

. تعل�م و ت���ه است

پلت فرم های نصب برنامه
در صورت�که . تفروشگاە برنامه که شما استفادە � کن�د م��وط به دستگاە خود شما اس

هست�د، Androidا�ر صاحب دستگاە . استفادە کن�دApp Storeشما آ�فون دار�د، از 
استفادە کن�د و ا�ر �ک دستگاە سامسونگ دار�د، ازGoogle Play Storeاز 

Galaxy Storeاستفادە کن�د  .

The App Store

که روی س�ستم عامل Appleاین پلت فرم نصب برنامه به طور خودکار در هر دستگاە 
Apple (iOS)س است برنامه هایی را ارائه � دهد App Store. کار � کند قابل دس�ت

. که توسط اپل و برنامه ن��سان خارج ا�جاد شدە است

Google Play

تم عامل های این پلت فرم نصب برنامه به طور خودکار در هر دستگا� که روی س�س
Androidس است  دهد که این پلتفرم برنامه هایی را ارائه �. اجرا � شود قابل دس�ت

.و برنامه ن��سان خار�ب ا�جاد شدە اندGoogleتوسط 

Galaxy Store

تم عامل های این پلت فرم نصب برنامه به طور خودکار در هر دستگا� که روی س�س
Samsungس است  برنامه هایی . اجرا � شود قابل دس�ت

�
را ارائه � این پلتفرم عمدتا

. ساخته شدە اندSamsungدهد که بطور خاص توسط س�ستم عامل 



نظارت از استفادە اطالعات
نت � به این�ت ون�� با دس�ت فرصت های �س�اری ا�جاد در حا� که کمپیوترها، تلفن های همراە و سایر دستگاە های ال��ت

ن چالش ها و خطرات جدی را مواجه � سازندکردە اند،  نت اضا�ن و ق��این م. همچننی ی پرداخت ه��نه برای ان�ت ن سای�ب جرمنی
محت. دو پد�دە معمول � باشند اطانه از خدمات �س�اری از این موضوعات نت�جه مستق�� از استفادە غ�ی منط�ت و غ�ی

نیت است نت وصل � شود، با�د بفه. این�ت نت تلفن همراە و هرک� که از دستگا� استفادە � کند که به این�ت مد که ان�ت
.وا�فای چ�ست، چگونه برای آنها پرداخت م�شود و چگونه از آنها طور ا�من و ارزان استفادە م�شود

نت تلفن همراە ان�ت
ھنگام استفاده از انترنت تلفن ھمراه، دستگاه شما با ارسال و

ط ارائھ تلفن ھمراه، کھ توسبرج ھای دریافت اطالعات مستقیم و بھ 
.دھندگان خدمات نگھداری می شوند، بھ انترنت متصل می شود

ی ارائھ دھندگان خدمات تلفون ھمراه برنامھ ھای انترنتی را ارائھ م
غ دھند کھ بھ مشتریان امکان می دھد مبلغی را بپردازند کھ مبل

زینھ مشخص انترنت برای مدت زمان مشخصی تعیین می کند، یا ھ
ام ھنگ. ای را برای استفاده نامحدود از انترنت پرداخت می کنند

ند تحقیق در مورد پالن ھای انترنتی، ممکن است پیشنھادی مان
قیمت پوشش با) جی بی(دو گیگابایت : موارد زیر را مشاھده کنید

در این پالن ھا، ھنگامی کھ یک کاربر از . دالر در ھر ماه34.99
ا حد مجاز انترنت ماھانھ خود فراتر رود، اغلب انترنت اضافی ب

ھمچنین. نرخ باالتر در مقابل ھر گیگابایت پرداخت می شود
از حد مشتری شاید ھزینھ بیش از حد اضافی را برای انترنت بیش

.مجاز بپردازد

وا�فای
عات ھنگام استفاده ازوایفای، یک دستگاه با ارسال و دریافت اطال
سیلھ از طریق نزدیکترین روتر بھ انترنت وصل می شود روتر و

یا شبکھ ای است کھ بھ صورت فیزیکی بھ یک کیبل، فیبر نوری
وصل می شود و بھ نوبھ خود خدمات ) DSL(مشترک دیجیتال 

ھ می انترنت بی سیم را بھ دستگاھھایی در شعاع تنظیم شده ارائ
.دھد

ورت بھ طور کلی، بندویت وای فای در مقابل یک مبلغ مشخص ص
نید شما ھزینھ پوشش خود را پرداخت می کنید و می توا. می گیرد

آن را ھر چند وقت یکبار یا بھ ھمان اندازه کمی کھ نیاز دارید 
. ده استبرای استفاده شما ھیچ نوع حدی قرار داده نش. استفاده کنید

برای راه اندازی شبکھ وایفای خصوصی در خانھ خود، باید یک
.  یدروتر را از یک ارائھ دھنده خدمات انترنت خریداری یا اجاره کن

.ارائھ دھندگان خدمات انترنتی زیادی برای انتخاب وجود دارند
ا با اطمینان حاصل کنید کھ تحقیق خود را انجام داده و شرکت ھا ر

یھ خود از مدیر قض! ھم مقایسھ کنید تا بھترین قیمت را پیدا کنید
د وجود بپرسید کھ آیا تخفیف ھای وایفای برای خانواده ھای کم درآم

.دارد تا بتوانید بھ آنھا درخواست کنید

� در ا��� تلفن ها و تبلت ها، تنظ�مات وا�فای و تلفن همراە به راح یت قابل دس�ت
نت خود، وقیت به وا�فای دس�ت . است � دار�د برای نظارت بر استفادە از ان�ت

نت تلفن همراە خود را خاموش کن�د رنامه های شما همچنان میتوان�د برای ب. ان�ت
نت تلفون همراە خودرا خاموش ساز�د جام این کار درصورت�که به ان. مشخص ان�ت

�د، به این معین است شما تنها وقیت میتوان�د به ای ن برنامه ها تصم�م بگ�ی
� پ�دا کن�د که دستگاە شما به وا�فای وصل گردد .  دس�ت

�ان پرداخت کنندە خود وا�فای را�گ کت ها برای مش�ت ان فراهم � �س�اری از �ش
به استفادە اتصال به وای فای را�گان عامه به شما امکان � دهد بدون ن�از . کنند

� پ�دا کن� نت دس�ت نت تلفن همراە گران ق�مت به این�ت د، اما به این اندازە از ان�ت
ی که از همان شبکه وا�فای ر ! مصئون ن�ست ا�گان هکرها و مجرمان سای�ب

، معلومات استفادە � کنند ممکن است س� کنند به رمز عبور، نام کار�ری
� پ�دا کنند ئون�ت هر زمان�که موض�ع مص. بان� و ا�م�ل های شما دس�ت

نت تلفون همراە خود وصل ش��د !درم�ان باشد، به ان�ت
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ی  داری هاجلوگ�ی از کاله�ب
داری لحاظاز شدەدادەف��بشخصق�متبهکهاسترو�ش بهک�ف��ببرایخ�انتکارانهعمل�کاز عبارتکاله�ب

ن .برسدمفاد م�دهد انجامنادرستعملاینشخص�کهبهما� دارین�عچند دا�سنت چگونههاینکو استمهمکاله�ب
.ش��دها آنمتوجه

داری های معمو� کاله�ب
داریاز نمونهچهار ز�ر در  وجود ر د�گن�عصدها .استشدەآوردەرایجهایکاله�ب

�ارائهرا ایی پ�شنهادهکهمتوین �ا ها ا�م�لها،تماسآنمراقبک�،طور به.دارد
ن تهد�د است،سختباورکرد�شکهاستخوبآنقدر کهدهند  زدن،متته�ا آم�ی

را )PII(�شخ�صقابلشخ�اطالعات�ا باشد،دستوریو امالیی خطاهایاز پر 
.کننددرخواست

برندە شدن های غ�ی منتظرە
داری ها، در  ه � شود و به شخ� که ف��ب دادە � شود تماس گرفتاین کاله�ب

کت نکردە اند، پ ول، جنس �ا به آنها گفته � شود که در رقابیت که در آن �ش
ارسال کنند PIIاز آنها درخواست م�شود که پول �ا . خدمات را بدست آوردە اند

خواهد این برندە شدن ها هرگز به حق�قت تب�دل ن. تا صاحب برد خود شوند
ساب ،شخ� که این ف��ب را بازی � کند � تواند به حPIIبا استفادە از . شد

� پ�دا کند و �س انداز شما را به حساب شخ� خ ود انتقال بان� شما دس�ت
.دهد

�ه جع�  موسسات خ�ی
داری ها، با شخص که ف��ب دادە م�شود از طرف شخ� که در این کاله�ب

د، کس �ه است تماس صورت م�گ�ی �که بعدا� وانمود � کند نمایندە موسسه خ�ی
�. پول درخواست م�کند ه را به هموارە برای تأی�د اعتبار آنها، موسسات خ�ی

صورت آنالین جستجو کن�د و فقط از راە های اهدای ا�من برای اهدا پول
.استفادە کن�د

مال�ات سابقه 
داری ها، شخص ف��ب خوردە توسط شخ� که ادعا � ک ند در این کاله�ب

�ا ر�است دولیت د�گر است، فراخواندە) IRS(نمایندە خدمات درآمدهای داخ� 
ی �ا تبع�د قرار دادە م�شود مگر اینک ه ه��نه ای � شود و مورد تهد�د دستگ�ی

ن PIIهرگز برای درخواست IRS. پرداخت کند د، بنابراین هیچ چ�ی ی تماس ن� گ�ی
ندە را در در صورت در�افت این ن�ع تماس، شمارە تلفن تماس گ�ی ! ارائه نده�د

نیت خود جستجو کن�د �د این به شما کمک � ک. براوزر جستجوی ان�ت ند �اد بگ�ی
داری گزارش شدە باشد �ا خ�ی  ا�ر نگران . که قبً� این شمارە به عنوان کاله�ب

. هست�د، حادثه را به مدیر قض�ه خود گزارش ده�د

پ�شنهاد وظ�فه غ�ی منتظرە
داری ها، با شخص که ف��ب دادە م�شود از طرف �ک �ش  کت جع� در این کاله�ب

ه آنها نکردە تماس گرفته � شود که قبً� مصاحبه حضوری �ا درخواست رس� ب
وع�ت PIIهرگز . است، شغل پ�شنهاد � دهد خود را بدون تأی�د صحت م�ش

.آنها، به کارفرمای بالقوە نده�د

معلومات شخ� قابل 
�شخ�ص چ�ست؟

هر ن�ع ) PII(معلومات شخ� قابل �شخ�ص 
خص معلومایت است که � تواند به طور خاص �ک ش

د این شامل، اما نه محدود به، موار . را شناسایی کند
:ذ�ل میباشد

اجتما�تأمینات شمارە ●
نام کامل●
تار�ــــخ تولد●
آدرس ها●
شمارە های حساب بان�●

رس�غ�ی لهجه●
پرداختپ�شکارتبرایدرخواست●

د�گر چه؟

 ، ن سالم خانم سانچ�ی

2000شما . این پ�ام از طرف پول�س کل�فلند است
ان ماە ا�ر تا پا�. دالر مال�ات شهری قرضدار هست�د

!داین پول را پرداخت نکن�د، دستگ�ی خواه�د ش

د�دە �ک مامور پول�س به سمت خانه شما ارسال گر 
دیر ا�ر وی به خانه شما برسد د�گر �س�ار . است

!خواهد بود

د از ط��ق پرداخت تاخ�ی �افته است، شما با�از اینکه 
داخت این ه��نه را پرداخت ک .  ن�د�ک کارت پ�ش�پ

بر�ف �شایف های �ک پ�ام 
داری کدام ها اند؟ کاله�ب
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نظارت بر اطفال
در را اطفالهکاستمهم.باشددشوار تواند �شما فرزندانآنالینفعال�تبر نظارتد�جیتال،ع� در والدینعنوانبه

نتمعرض  از بخ�ش اینکهده�د،قرار این�ت
گ

ن در .بودخواهد آنها ایحرفهو آموز�ش اجتما�،زند� از محافظتحال،عنی
نت،م�ف هایجنبهبرابر در کودکان ی،حملهجملهاز این�ت شکارچ�انو ما�سوءاستفادەنامناسب،محتوایسای�ب

ل.استاهم�تحائز آنالین وریشما فرزنداناز محافظتبراینظارتابزارهایو والدینکن�ت .است�ن

کل�دیاصطالحات
iOSوAndroidجد�دافزار نرم (Apple)ولموارد دارای برایکن�ت

لهایبرنامه.باشند�والدین �ا را�گانتصور بهوالدیناضا�ن کن�ت
سدر برنامهنصبهایعاملس�ستمدر خ��د  رایب(هستنددس�ت

).1.1کن�دبرر�برنامه،هایفروشگاەمورد در ب�ش�ت اطالعات

ی  )Cyberbullying(حمله سای�ب
ن مطا �ک ساخنت ی عبارت از ارسال، �ست، �ا �ش لب حمله سای�ب
، م�ن �ا کاذب در مورد شخ� است که در پ�ام رساین  ، من�ن متین
راد � برنامه ها، رسانه های اجتما�، انجمن ها �ا بازی هایی که اف

ا� کنند � �ک � توانند مطالب را با د�گران مشاهدە نمایند، اش�ت ا �ش
.  سازند � باشد

شکارچ�ان آنالین
ال سوء شکارچ�ان آنالین کار�ران آنالین بالغ هستند که به دنب
ن و استفادە از کودکان با استفادە از تکنولوژی د�جیتال بر  ای �افنت

. هدف قرار دادن افراد ز�ر سن قانوین هستند

ف�ل�ت محت��ات
� اطفال را به محت��ات نامناسب محدود م .  �سازداین ابزار ها دس�ت

راوزرها ف�ل�ت محت��ات در �س�اری از برنامه ها، دستگاە ها، و ب
.  موجود � باشند

ل  استفادەکن�ت
� کودکان به برنامه های خاص، س ل ها زمان دس�ت اعایت را این کن�ت

ا آنها به که در آن از برنامه های خا� استفادە � کنند و اینکه آ�
� داشته باشند، محد .ود � کنندنحوی میتوانند به برنامه ها دس�ت

نظاریت ابزارهای
کنند،یب رد�ارا ها دستگاەمکاندهد �امکانوالدینبهابزارها این

مورد در و د دهن�انجامکاریچهخود هایدستگاەبا کودکانببینند 
ن آنها از استفادەهایجنبهسایر  ند�اد ن�ی .بگ�ی

ف باش�م در یپ جستجوی چه چ�ی
دارند که اطفال، و جوانان میتوانند در وجود شیوە های ز�ادی

ند نت مورد سوء استفادە قرار گ�ی ن به عنوان والدی. ان�ت ن، دا�سنت
ی و شکارچ�ان آنالین � تواند به ش ما در مورد حمله سای�ب

ی از این امر کمک کند .درجلوگ�ی

امه ای �س�اری برنامه ها و بازی ها دارای خ��داری های درون برن
ای واق� اینها به کودکان اجازە � دهد تا خ��داری ه. � باشند

مات در صورت امکان، با به روزرساین تنظ�. ما� انجام دهند
ی کن�د و  ل والدین از خ��د درون برنامه ای جلوگ�ی از پیوند کن�ت

.  ی کن�ددادن اطالعات بان� خود به فروشگاە برنامه جلوگ�ی 

، جن� �ا  ن طور نامناسب بهمحت��ات محت��ات خشونت آم�ی
� است نت قابل دس�ت دە در ان�ت ه به قبل از اینک. گس�ت

ن فرزندانتان اجازە ده�د از آنها استفادە کنند، در معرض قرارگرفنت
ا فرزندتان از ط��ق مرور وب سا�ت ها، بازی ها و برنامه ه

.محدود کن�د

ن فرزندتان در برابر محت��ا ان قرار گرفنت ن ت م�ن � توان م�ی
ی کردە نمیت .  وان�دمحدود ساخت، اما به طور کامل از آن جلوگ�ی

نت را طور مست ق�م با اطمینان حاصل کن�د موض�ع ا�میف ان�ت
ایر �س�اری از این مهارت ها در س. اطفال تان صحبت کن�د

 آنها مف�د خواهد بود
گ

.جنبه های زند�

مرور اجما� Iسوادآموزی د�جیتا�1.4



مدی��ت آثار فعال�ت های د�جیتا� شما
ون��رکورد شما د�جیتا�هایفعال�تآثار  نتدر کهاستکاریهر ال��ت ،پ�امهر .ده�د�انجامان�ت در �ستا�م�ل،متیف

نیت جستجویو خ��د تص��ر،اجتما�،هایرسانه ەهم�شهبرایان�ت د�جیتا�هایل�تفعاآثار اینبرای.شود�ذخ�ی
ن .دارندوجود ال�هدو  نیت کار�ر هر توسطکهاستاطالعایت ال�هاولنی �قابلاین�ت از کهاستالعایت اطدوم،.استدس�ت

نتخدماتدهندەارائهطرف کتشما،ان�ت یمجرمانو ها دولتها،�ش سقابلسای�ب کهئلهمسایندرک.باشددس�ت
.استمهمکرد،مدی��ترا آنتوان�چگونهو شود �انجامآنبا کارهایی چهشدە،آوریجمعاطالعاتاینچگونه

شماآثار فعالیت ھای دیجیتالی اساسی
انھ کارفرمایان و صاحبان زمین ممکن است از طریق حساب رس

طالعات اجتماعی یک کارمند یا مستاجر احتمالی جستجو کنند تا ا
.  بیشتری در مورد آنھا کسب کنند

رام شما را اگر یک کارفرما حساب توییتر، فیس بوک یا اینستاگ
پیدا کند، آنھا چھ فکر خواھند کرد؟

یتوانید برای مدیریت آثار فعالیت ھای دیجیتالی اساسی خود شما م
نخست، تنظیمات محرمیت دلخواه خودرا . دو کار را انجام دھید

ط فقدوم، . در تمامی حساب ھای رسانھ اجتماعی خود عیار کنید
برای تانچیزی را پست کنید کھ اگر توسط ھمھ دیده شود 

!ھمیشھ احتمال دارد کھ آنھا ببینند. مشکلی نباشد

مامجموع آثار فعالیت ھای دیجیتالی ش
ی کنید آثار فعالیت ھای دیجیتالی شما را تنھا آن چیزھایکھ فکر م

شرکت ھا، مجریان قانون، دولت. عامھ ساختھ شده شکل نمی دھد
ی ھا و مجرمان سایبری اطالعاتی را از کاربران اینترنت جمع م

اطالعات شما می تواند بھ روش ھای مختلفی از ایجاد . کنند
.تبلیغات ھدفمند تا سرقت ھویت شما استفاده شود

در چھ مواردی یک شرکت می تواند اطالعات مربوط بھ آثار 
ا این فعالیت ھای دیجیتالی شما را بھ مجریان قانون ارائھ دھد؟ آی

امر قانونی است؟

تالی در حالی کھ برای شرکت ھا مجاز است آثار فعالیت ھای دیجی
ی علیھ شما را بھ اشتراک بگذارند، برخی از شرکت ھا پالیسی ھای

، از آثار VPNشما می توانید با استفاده از یک سرویس . آن دارند
نالین فعالیت ھای دیجیتالی خود برای مخفی نگھداشتن حضور آ

ری خود، گشت و گذار در حالت براوزنگ خصوصی برای جلوگی
از کوکی ھا، و با دقت کارھایی کھ آنالین انجام می دھید، 

!محافظت کنید

کل�دیاصطالحات

تبل�غات هدفمند
یی که �س�اری از وب سا�ت ها برای تبلیغ محصوالت از وب سا�ت ها

.  تفادە � کنندقبً� بازد�د کردە ا�د، از آثار فعال�ت های د�جیتا� شما اس

)VPN(شبکه خصو� مجازی 
نیت VPNیک عامه، به با ا�جاد �ک شبکه خصو� از �ک اتصال این�ت

کمک � کند تا مجرمان VPN. شما محرم�ت آنالین ارائه � دهد
ی اطالعات را که از دستگاە خود � فرست�د و در�افت � کن�د سای�ب

ی کنند نیت دارای . جلوگ�ی تنظ�م . خودی � باشدVPNا��� روتر های ان�ت
برای (ه��نه کوچک ماهانه در بر خواهد داشت VPNنمودن �ک 

).1.2معلومات بیشتر درمورد روتر ھا، بررسی کنید 

)حالت گمنام(خصو� گردش 
نیت استفادە � کن�د، ممکنمرورگر هنگا� که از �ک  است کارهایی را ان�ت

ە که انجام � ده�د ضبط کند، رمز های عبور و اطالعات ما� را ذخ �ی
.  ندکردە و کو� ها را از وب سا�ت های قبً� بازد�د شدە دانلود ک
ی از بر�ن از این موارد کمک � ک ند و براوزنگ خصو� به جلوگ�ی
.تاستفادە از آن در کمپیوتر عامه از اهم�ت و�ژە ای برخوردار اس

کو� ها
نت و ذخ�ی مرورگر کو� ها به اطالعایت ارسال شدە از �ک  ە شدە بر ان�ت

نند رمزهای با این کار وب سا�ت ها � توا. روی کمپیوتر شما ارتباط دارد
ا�ر �ک وب .شما را به خاطر �سپارند و ضبط کنندگردش عبور و سابقه  

ستفادە از سا�ت به شما هشدار داد که از کو� ها استفادە � کند، با ا
� به آثار فعال�ت های د�ج یتال خود وب سا�ت شما به آن اجازە دس�ت

.   را دادە ا�د، که ممکن است منجر به تبل�غات هدفمند شود
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بدافزارها، و�روس ها، محافظت در برابر و�روس و فایروال ها

دارانکهدارد وجود �س�اریهایروش یمجرمانو کاله�ب �شما اطالعاتبهتوانند �سای�ب از �س.باشندداشتهدس�ت
� باز شما نامبهرا باریاعتخطتوانند �کنند،�رد�ایب را شما �شخ�صقابلشخ�معلومات�ا شما،دستگاەبهدس�ت

از ارتعبافزارها بد و ها و�روس.کنند�قتشما انداز �سحساباز و کنند چارجخود چکحساببهرا خ��د کنند،
ن با کهباشند �اص�ابزارهای ف با .رسانند��اریامر ایندر مجرمنی ،هایروالفایو و�روسانیت افزار نرمداشنت از معت�ب
!کن�دمحافظتخودتانو دستگاە

ن �شایف های که شما ممک
و�روس داشته باش�د

آشکار شدن در�چه های پاپ اپ ●
طور اغلب

ات در صفحه اص� شما● تغی�ی
ل ا�م�ل هایی که از حساب شما ارسا●

شدە اند که شما ننوشته ا�د
خرایب های معمول در کمپیوتر �ا ●

برنامه های شما
عمل�رد کندتر از اوسط●
انبرنامه های نامعلوم در دستگاە ت●
فعال�ت های عج�ب●

وس چگونه از بدافزار و و�ر 
ی کرد ها جلوگ�ی

ن�دروی تبل�غات پاپ اپ کل�ک نک●
ادە از اتصاالت شبکه مصئون استف●

را که کن�د، و صفحه کمپیوتر هایی 
نت محافظت از و�روس ندارند به ان�ت 

وصل نکن�د
ها هم�شه قبل از دانلود نمودن فا�ل●

آنرا سکن کن�د
بار از �ک نرم افزار ضد و�روس با اعت●

استفادە کن�د

کل�دیاصطالحات

بدافزار
ی یا نرم افزار مخرب است کھ برای دستیاببدافزار هر ن�ع 

این . تآسیب رساندن بھ دستگاه الکترونیکی طراحی شده اس
ویروس ھای . اغلب برای سرقت پول طراحی شده است

کمپیوتری نوعی نرم افزار مخرب ھستند کھ بھ مجرمان
ھند سایبری امکان دسترسی بھ اطالعات بانکی شما را می د

ت برای معلوما(شما صدمھ میرساند ) اعتبار(و بھ کریدت 
.)4.1بیشتر در مورد کریدت، بررسی کنید 

و�روس کمپیوتر
ب است �ک و�روس کمپیوتری عبارت از نرم افزار �ا کد مخر 

یروس و. استیک دستگاهکه دارای هدف تغی�ی در عمل�رد 
ھا می توانند بین دستگاھھای متصل پخش شده، رمز ھای

اسد عبور را سرقت نموده، بھ سیستم وارد شده، فایلھا را ف
.  کنندسازند، مخاطبین ایمیل اسپم و حتی دستگاه را تصرف

آنھا از طریق ضمیمھ ھای ایمیل، فایل ھا و برنامھ ھای 
دانلود شده و محتویات رسانھ ھای اجتماعی مشترک پخش

.  شوند

محافظت در برابر و�روس
کت ها، مثل نورتن، نرم افزار  رابر محافظت در بچندین �ش

ل این بستھ ھای نرم افزاری قاب. ویروس تولید می کنند
دانلود ھزینھ ماھانھ دربر دارند، اما محافظت جدی در برابر

. بدافزارھا و ویروس ھا دارند

فایروال
صال برای ات�ک فایروا�ل مشابه نرم افزار انیت و�روس 

تردد ورودی و خروجی شبکھ را .  انترنت شما می باشد
ھمچنین موانعی بین . نظارت و مورد کنترول قرار میدھد

ابل شبکھ ھای داخلی قابل اعتماد و شبکھ ھای خارجی غیر ق
. اعتماد ایجاد می کند
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نت سدر آساین بهرا اطالعاتاین�ت ن .استدادەقرار دس�ت امروز،.استتهساخفراهمرا اطالعات��ــــعانتشار امکانهمچننی
ف آنهر اماکن�د،�افتآنالینبصورترا فع�رو�دادهایبهم��وطاطالعاتراحیت بهتوان�د �شما  نتدر کهیچ�ی این�ت

ی،منابعاز چهو آور�د بدستاجتما�هایرسانهط��قاز را خود اطالعاتچه.ن�ستدرستخوان�د � م�شههخ�ب
.شودتائ�د آنصحتتا کن�د برر�م�خوان�د،آنالینکهرا آنچهبا�د 

اطالعات نادرست

های جع�خ�ب
تم اخبار جع� عبارت جد�دی است که اطالعات غلط را در س�س

ح � عامل های رسانه های اجتما�، مانند ف�س بوک و ت��ی�ت �ش 
فادە � این عبارت امروزە معموً� توسط افراد و رسانه ها است. دهد
ن به عبارت سادە تر، اخبار جع� بدان معین است که ای. شود

ل قول اطالعات نادرست است و دارای هیچ گونه حقایق، منابع �ا نق
تباە اطالق اخبار جع� میتواند به �ک اش. های قابل اثبات ن� باشند

ی اطالعایت را که ب. گردد رر� �شدە به عنوان مثال، ا�ر �ک منبع خ�ب
ا� � گذارد، که بعدا� درک � کنند نادرست .  بودە استاست به اش�ت

ن � تواند اطالعات نادرسیت باشد که ع مدا� به اخبار جع� همچننی
ا� گذاشته � شود ی را اخب. اش�ت ن ار جع� افراد حیت ممکن است چ�ی

.  بنامند که این میتواند واق� باشد

نت ناآشنا هستند، �س�اری ا ن �ا به نظر کساین که با این�ت آم�ی ن ز منابع ط�ن
، منابع رسانه ای حق��ت باشد ن رم های معلومات در پلت ف. طعنه آم�ی

ن حق��ت ن� باشند آم�ی ن ن عبار . ط�ن ت از �ک پلت فرم معروف ط�ن
Onion شما � توان�د این منبع را در -استtheonion.com
. بخوان�د

ز هم�شه ا. شناسایی اطالعات نادرست هم�شه آسان ن� باشد
ستفادە رسانه های معت�ب و یب طرفانه به عنوان منبع خ�ب خود ا

ن ز�ر � توان�د برای اخبار خود از �� از برنامه های وب م.کن�د طمنئ
 ,New York Times, Wall Street Journal: بازد�د کن�د

Washington Post, National Public Radio (NPR), 
Economist, New Yorker, Reuters, Atlantic, or Politico.

.  در نها�ت، منبع رسانه ای مورد نظر شما تصم�م خود شماست
وان مثال، به عن. هم�شه س� کن�د د�دگاە های مختلف را بخوان�د

ن ا�. شا�د منبع رسانه ای مورد نظر شما در باال ذکر شدە باشد ر چننی
ن المل�، مانند  ی بنی ن در نظر BBCاست، خواندن �ک منبع خ�ب را ن�ی

�د ن المل� در مورد اخ. بگ�ی بار را فراهم این د�دگاە ا�االت متحدە و بنی
� کند و به شما این امکان را � دهد تا نظرات خود را در مورد 

.  س�است، دولت و سایر رو�دادهای فع� شکل ده�د

شناسایی اطالعات نادرست
ما � هیچ راە آساین برای شناسایی اطالعات نادرست وجود ندارد، ا

وع کن�د :  توان�د با انجام مراحل ز�ر �ش

Infodemic
اطالعات غلط ) WHO(، سازمان ص� جهان 2020در مارچ سال 

نت راجع به ب�ماری همه گ�ی کروناو�روس را  �ک موجود در این�ت
"infodemic "انه برای مقابله با اطالعات غلط موجود در رس. نام�د

دە درمWHOهای اجتما� ، ورد کمپاین را برای دفع شا�عات گس�ت
وع کرد حافظت به عنوان مثال، خوردن س�ی برای م. کورونا و�روس �ش

. تافراد در برابر مصاب شدن به کرونا و�روس اثبات �شدە اس

�که م�خوان�د را مور ● ن د هر آن چ�ی
سوال قرار ده�د

درک کن�د کدام پلت فرم ها ●
معموً� اطالعات غلط

را ارائه � دهند
حقایق را مورد تحقیق●

قرار ده�د 

ن � توان�د از برنامه هایی مان ند همچننی
ز برای مشاهدە برر� واقع�ت رو��ت

:  اطالعات غلط استفادە کن�د
www.reuters.com/fact-check.

مرور اجما� Iسوادآموزی د�جیتا�1.7
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تنظ�مات ز�ان قابل تنظ�م

� به تلفون همراە، تبلت و دس�ت
کمپیوتر

ن تاستفادە متوسط از ان�ت

با ه��نه مختلف

ز�ان

Rosetta Stoneرا دادنقرار آزما�ش�کآموزانز�ان.استمکالمهبر متمرکز و محوریز�انآموزشبرنامه�ک�
یمس�ی توسعهبراینتایجاز و گذرانند  ندەشخ�ز�ان�ادگ�ی خواهد�آموزان�انز از تم��نات.شود�استفادە�ادگ�ی
ف و صداها  ەو ز�اندستور و دهند انجامرا کلماتصحیحتلفظتم��نکنند،جفتتصاو�ر با را منت را جد�د لغاتذخ�ی

Rosetta.ب�اموزند Stone�استحضوریصورتبهانگل��ز�انآموزشکالسهایبرایکام�همرا.

Rosetta Stone جلسات تدر�س زندە را شامل � شود که شامل
ی �ک ب�ست و پنج دق�قه جلسات آموزش گرو� کوچک تحت ره�ب 

ط امن برای آموزش مهارتهای ز�این خود در �ک مح�. استاد مجرب است
!  �ک جلسه تدر�س زندە برنامه ر�زی کن�د

باش�دداشته�اد به
ممکنشما .کن�دثبتارز�ایب برایرا خود تلفظتا باش�د داشتهما�ک�کدار�د ن�از شما ها درساز بر�ن برای

س�د خانهبهزمان�کهتا درسها ایناز است بلند صدایا برا خود هایپاسخباش�د قادر و کن�د نظر �فم�ی
.بگ���د

Iسوادآموزی د�جیتالیی 2.1

ا� پالن ها و ق�مت های اش�ت
Rosetta Stone ا� مرتب برای .  ماهه ارائه م�دهد24، و 12، 6، 3پالن های اش�ت

. ه استهر پالن دارای ه��نه فعال سازی �کبار، در زمان خ��د اول�ه و ه��نه ماهان
داز�د � به آموزش زندە با�د ه��نه اضا�ن ب�پ مات درمورد برای معلو . برای دس�ت

:چک کن�دRosetta Stoneق�مت های جد�د در وب سا�ت 
www.rosettastone.com/buy-english . ،ا�ر �ک ال�سنس خ��داری کن�د

مداوم حاصل کن�د تا تجد�د ال�سنس خودکار خاموش ساز�د تا از ه��نهاطمینان
.  خودداری کن�د

http://www.rosettastone.com/buy-english
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Lingokidsف کودکانبرایکهاستانگل��ز�انآموزشبرنامه�ک کودکان.تاسشدەطرا�سالهشتتا دو بنی
ند��اد تعام�هایفعال�تو ها و�دیو ط��قاز را انگل�� ر بکهکند �ارسالوالدیین بهرا هایی ا�م�لLingokids.گ�ی
فتگزارشاتشاملها ا�م�ل.دارندنظارتشانطفلآموزش ەورد درمتا کند �کمکوالدینبهکهاستپ��ش لغاتذخ�ی

ند،��اد هفتههر فرزندا�شانکهآهنگهایی و جد�د  .باشندروز بهگ�ی

ا� پالن ها و ق�مت های اش�ت
Lingokidsبه فعال�ت های نامحدود، آموزش � برای دس�ت

فت والدین، ه��نه ای تعام�، و�دیو ها و به روزرساین های پ��ش
ن به والدین اجازە Lingokids. ماهانه در بر دارد نامحدود همچننی

نت خود را � دهد تا با دانلود بازی ها برای استفادە آفالین، ان�ت 
طفال، برای معلومات ب�ش�ت در مورد نظارت بر ا(مدی��ت کنند 

برای ق�مت های به روز شدە وب سا�ت ). 1.4برر� کن�د 
LingoKidرا چک کن�د :www.lingokids.com.

� را�گان دس�ت
� داشLingokidsهرکس میتواند به  ته اسا� طور را�گان دس�ت

ن . باشد به اسا�، کودکان � توانند حدا��� Lingokidsبا داشنت
� پ�دا کنند � را�. سه فعال�ت روزانه دس�ت گان شامل به دس�ت

فت والدین �ا بازی آفالین ن�ست .  روزرساین های پ��ش

Lingokidsمرور را انگل��اسا�لغاتو ها رنگها،شکلاعداد،حروف،کودکان.استوس��نصاب�کاز عبارت�
ن Lingokids.کنند .دهد�ارائهدایناسورها و الصحهحفظغذا،مانند د�گر،جالبموضوعاتمورد در درسهایی همچننی

�ا ر مه�هایدرسو کنند�تم��نحروف،رد�ایب با را خود خوبحرکیت هایمهارتکودکانها،درسایندر 
!روزانهطور خود هایدندانزدنبرسآوردن�اد بهمانند آموزند،

بمان�دمصؤون 
ا�،  ،Lingokidsمانند �س�اری از برنامه های مبتین بر اش�ت ماهانه بدون توجه به اینکه از برنامه استفادە � کن�د �ا خ�ی

 با . ه��نه ای را پرداخت خواه�د کرد
�
ا�، کار�ر با�د مستق�ما دLingokidsبرای لغو اش�ت .  تماس بگ�ی

ز�ان Iسوادآموزی د�جیتالیی 2.2

تنظ�مات ز�ان قابل تنظ�م

� به تلفون همراە، تبلت و دس�ت
کمپیوتر

ن تاستفادە متوسط از ان�ت

با ه��نه مختلف
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DuoLingoی�و�س�ک ز�انبهکههد د�ارائهبرنامهبر مبتین هایدرسو آنالینصورتبهکهاستز�ان�ادگ�ی
فتز�انبر �سلطسمتبهتا کند �کمکآموزان .م�گرددارائهز�ان20ازدر��شها کورس90ازب�ش.کنندپ��ش

DuoLingo دهد�ارائهرا پرداختقابلو را�گانخدماتدو هر.

باش�دداشته�اد به
DuoLingoن قرار و صن�ن درونآموزشبرایالعادەفوقهمراە�ک تواند �ناما است،روزانهمعرضدر گرفنت

!شودجد�د ز�ان�کآموزشمهماجزاءاینجا�گ��ن

ا� در  DuoLingoاش�ت
ی ز�ان  با�د با آموزش Duolingoبرای بهبود درک و �سلط خود، ابزارهای �ادگ�ی

را برای Duolingoفروشگاە برنامه دلخواە �ا وب سا�ت . درون صنف �کجا شوند
.  www.duolingo.com: ق�مت گذاری به روز برر� کن�د

برای تما� کار�ران موجود � باشند-خدمات را�گان 

�سازددرس های با مفهوم، دارای باز�ــها که آموزش ز�ان را �گرم کنندە م●
وان�د، دروس انکشاف مهارت که به شما � آموزاند چگونه انگل�� بخ●

بن��س�د، گوش ده�د و صحبت کن�د 
ش�ت برای معلومات ب�(هم در وب و هم در برنامه تلفن همراە موجود است ●

)1.1در مورد فروشگاە های برنامه، برر� کن�د

خدمات قابل پرداخت

بدون تبل�غات درون برنامه ای●
درس های قابل دانلود برای آموزش آفالین●
امتحانات مهاریت نامحدود●
ه��نه ماهانه ●

ز�ان Iسوادآموزی د�جیتالیی 2.3

تنظ�مات ز�ان قابل تنظ�م

� به تلفون همراە، تبلت و دس�ت
کمپیوتر

ن تاستفادە متوسط از ان�ت

با ه��نه مختلف
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تنظ�مات ز�ان قابل تنظ�م

� به تلفون همرا ە و دس�ت
تبلت

نت استفادە باال از ان�ت

� را�گان دس�ت

Tarjimlyرسانامداد نکارمنداو پناهندگانتوسطاستفادەبرایخاصطور بهکهاسترا�گانترجمهبرنامه�ک
جم�کبهموجود ز�ان�کدر کهدارند درخواستکار�ران.استشدەطرا� ل�ست�کایبر .شوندمتصلداوطلبم�ت

چت�کبهکار�رانسپس.www.tarjim.ly/en:کن�دچکرا Tarjimlyسا�توبز�انپ�شنهاداتشدەروز به
�کط��قاز ا �کنند ارسالرا صویت ضبطو متین هایپ�اماسناد،توانند �آنط��قاز کهشوند �وصلخصو�

.کنندبرقرار ارتباطو�دیویی تماس

مع�ارهامحرم�ت و 
جمان داوطلب هستند، هدف آنها این است که خدمات خود را دقیق، محرمانه و جامع انجاTarjimlyگرچه  م را�گان است، و همه م�ت
جم را هر تج��ه ناخوشایند ب. همه داوطلبان در �ک چارچوب استندارد ها، محرم�ت، و رفتارهای اخال�ت آموزش � بینند. دهند ا م�ت

.  میتوان و با�د گزارش داد

 تر برای اما، ممکن است شما ن�از به ص�ب طوالین . زمان اوسط انتظار دو دق�قه استبرای وصل شدن با �ک ترجمان 
ی داشته باشند جمان داوطلبانه کم�ت .  ز�انهایی داشته باش�د که م�ت

بمان�دمصؤون 
جمان داوطلب که توسط ادار تأمینات ، مانند شمارە ) PII(اطالعات شخ� قابل �شخ�ص  ە اجتما� خود را با م�ت

ا� نگذار�د  .  )1.3برر� کن�د،PIIبرای معلومات ب�ش�ت در مورد (اسکان مجدد مح� خود اثبات �شدە اند، به اش�ت

ز�ان Iسوادآموزی د�جیتالیی 2.4
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Google Translate ف ب�ش از عبارت از خدمات ترجمه را�گان است که به کار�ران .  ز�ان را � دهد100امکان ترجمه بنی
.  ترجمه آن فوری است، بنابراین �ک روش عا� برای درک کلمات و اصطالحات کل�دی در هنگام عجله است

همه سازمان هایی که بودجه فدرال در�افت � کنند از نظر قانویف ، 1964قانون حقوق مدین سال 4تحت عنوان 
، مدیر قض�ه شما و مکتب فرزند ش. موظفند ترجمه ارائه دهند ما است که در این بدان معناست که این وظ�فه دا��ت

!  صورت لزوم �ک ترجمان حضوری �ا تلفین ترت�ب دهند

ترجمه
Google Translateمه � تواند ب�ش�ت از ترج

ن تا�پ شدە انجام دهد ن � تو . منت اند همچننی
ن دستن��س و کلمات گف ، منت ن چایپ تاری را منت

ان ترجمه کند و � تواند به طور خودکار ز�
ص��ری را بر�ن از کلمات نوشتاری، گفتاری �ا ت

.   �شخ�ص دهد

دقت 
ای ��ــــع و راحت است، اما جا�گ��ین بر Google Translateا�رچه 

وتاە و برای دقیق بودن ترجمه، از ز�ان ک. ترجمان متخصص ن�ست
رجمه شدە، با عوض نمودن ز�ان اص� با ز�ان ت. سادە استفادە کن�د

�ی کردە است �ا دقت ترجمه را برر� کن�د و ببین�د که آ�ا معین تغی
.  خ�ی 

باش�دداشته�اد به
ن به هر اندا. دقت ترجمه در م�ان ز�انها �س�ار متفاوت است و اغلب معاین مضاعف را �شخ�ص ن� دهد زە که منت

.  کوتاە تر باش�د، دقت ترجمه ب�ش�ت � باشد

تنظ�مات ز�ان قابل تنظ�م

� به تلفون همراە، تبلت و دس�ت
کمپیوتر

ن تاستفادە متوسط از ان�ت

� را�گان دس�ت

ز�ان Iسوادآموزی د�جیتالیی 2.5



Google SuiteیاG Suiteوقتی.استشماایمیلآدرسبامرتبطھایابزارکازایمجموعھ
Gحسابیکخودکارطوربھکنید،میایجادGoogleایمیلیکیاGmailیک Suiteمیایجاد
Gبرنامھھر.کنید Suiteبھورودبا.باشدمیموجودھمراهتلفنبرنامھھمووبعنوانبھھم

.کنیدپیدادسترسیخودکمپیوتررویوبھایابزارکبھتوانیدمیخودGmailحساب

Gmail دە استفادە � شود، میباشدعبارت از �ور های ا�م�ل که �ری و رمز عبور نام کار .بطور گس�ت
Gmail ن برای ورود به حساب برای معلومات ب�ش�ت در مورد (شما استفادە � شود G Suiteشما ن�ی
Gmail3.2، برر� کن�د(.

Google Drive��ە سازی ابری را در اخت�ار شما قرار � دهد و به شما امکان � دهد محت ات را از فضای ذخ�ی
ە کن�د ادە کن�د ازاز ط��ق این ابزارک، شما میتوان�د استف. هر کمپیوتر، هرجای د�گر و به طور را�گان ذخ�ی

Google Docs, Slides, and Sheets.

Google Calendarای � توان�د از آن بر . با شما کمک � کند تا زمان خودرا مدی��ت کن�د
 روزانه

گ
ب العجل های مهم، هم در محل کار و هم در زند� خود �ادآوری وقت های مالقات، جلسات و �ن

.استفادە کن�د

Google Photosالین به شما امکان � دهد تعداد محدودی عکس را برای کار و استفادە شخ� به صورت آن
ە کن�د .ثبت و ذخ�ی

Google Hangouts Meet ان باش�د و در تماس های و�دیوی� ن به شما امکان � دهد م�ی

کت کن�د .کنفرا�س �ش

Google Hangouts Chatط با �ک خدمت پ�ام رساین فوری است که � توان�د برای ارتبا
برای معلومات ب�ش�ت در مورد(همکاران، دوستان و خانوادە از آنها استفادە کن�د 

Google Hangouts Meet وGoogle Hangouts Chat , 4.4برر� کن�د(.

اشتغال Iسوادآموزی د�جیتالیی 3.1



تنظیمات زبان قابل تنظیم

دسترسی بھ تلفون ھمراه، تبلت و 
کمپیوتر

استفاده باال از انترنت

دسترسی رایگان

ن �ک ا�م�ل آدرس مهم است ان برای دست�ایب به م��ضان از ا�م�ل استفادە � کنند، وزارت. داشنت خدمات اجتما� از دا��ت
، �� Gmail. ە � کنندآن برای ارسال اطالع�ه ها استفادە � کند و کارفرما�ان از آن برای برقراری ارتباط با کاند�دان استفاد

.از پرکار�ردت��ن �ورهای ا�م�ل، با استفادە آسان، مصئون و را�گان است

رمز های عبور
� به حساب ا�م�ل شما ا ستفادە � این کلمات مخ�ن �ا عبارات برای دس�ت

وچک ن�از به طور ک�، رمزعبور شما به �ک حرف بزرگ، �ک حرف ک. شود
خواهد داشت با رس�دن به حد مجاز حروف، �ک شمارە و �ک حرف 

ی باشد که تنها ش. منح� را شامل ساز�د ن ما � رمز عبور شما با�د چ�ی
.دان�د، اما طور�که �ادآوری آن آسان باشد

ا�جاد �ک حساب
نیت را باز نمودە و موارد برای ا�جاد �ک حساب، �ک وس�له جستجوی ان�ت

ن لینک که ظاه. ا�جاد کن�دGmail�ک حساب : ذ�ل تا�پ کن�د ر روی اولنی
� توان�د �ک این کار شما را به وب ساییت � رساند که. م�شود کل�ک کن�د

ای و اینکه به �اد داشته باش�د که آدرس ا�م�ل خود را حرفه. ا�م�ل �ساز�د
.�ادآوری آن آسان باشد ا�جاد کن�د

ا�م�ل نمونه وی
T.K.577ghty@gmail.com

Tatyana.Kravoskyy@gmail.com

اس با کارفرما�ان شما از آن برای تم.ا�م�ل ب�ش از �ک وس�له برای برقراری ارتباط است بل�ه �ک ابزار حرفه ای است
.  احتما� برای ارسال خلص سوانح، و درخواست وظ�فه ها استفادە خواه�د کرد

بمان�دمصؤون 
�ک �ساز�د ��د و مراقب هنگام استفادە از کمپیوتر عامه، هم�شه از حساب خود خارج ش! رمز عبور خود را با ک� �ش

داری های ا�م�ل باش�د  داری ها، برر� کن�د (کاله�ب ).1.3برای معلومات ب�ش�ت در مورد کاله�ب

To: A&Abaking@gmail.com
Subject : وظیفھ اعالن شده جدید شما-Sous Chef

سالم آقای جانسن، 

در موقعیت sous chefمن برای درخواست بھ وظیفھ اعالن شده 
Rocklandی من می فھمم کھ شما بھ دنبال کس. بھ شما می نویسم

تھ ھستید کھ تجربھ، تخصص و عالقھ خاصی بھ پخت و پز داش
ھ دالیل ب. بھ فکرم من یک انتخاب عالی برای این موقف ھستم. باشد
.  ذیل

سال تجربھ در صنعت رستورانت، مھارت ھای خود 12با گذشت 
من بھ عنوان یک. را در ھمھ جنبھ ھای کار در خانھ تقویت کرده ام

ک از آنجا من بھ عنوان ی. ظرفشوی در یک کافی شاپ شروع کردم
. دممیزبان، یک خدمھ، و در نھایت یک آشپز رستورانت شروع کر

.اممن بھ مدت پنج سال بھ عنوان یک آشپز رستورانت کار کرده

فت بھ امید اینکھ جوابی از شما دریا. تشکر از وقت و مالحظھ شما
.  کنم

رمز عبور نمونه وی
Password1!

Tk1871!
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تنظیمات زبان قابل تنظیم

دسترسی بھ تلفون ھمراه، تبلت و 
کمپیوتر

استفاده باال از انترنت

با ه��نه مختلف

LinkedInمیاستفادهوظایفاعالنبرایآنازکارفرمایان.استایحرفھاجتماعیھایرسانھفرمپلتبزرگترین
کیایجادبرای.کنیداستفادهخودھایمھارتتبلیغوشدهاعالنوظایفیافتنبرایLinkedInازتوانیدمیوکنند

ازسابحیکآغازبرای.کنیددنبالراھاپیاموکنیددانلودراھمراهتلفنبرنامھخود،تلفنرویبرLinkedInحساب
join“بروhttps://www.linkedin.comنماییددیدنآدرساینازکمپیوتر،یک now”کنیدکلیک.

LinkedInف توسعهعملسازیشبکه.استعا�سازیشبکهابزار �کاز عبارت .استایهحرفجامعهو مخاطبنی
ن این را شما هایمهارتیت حو بگ��ند شما بهها فرصتمورد در کنند،پ�شنهاد کارفرما�انبهرا شما توانند �مخاطبنی

.کنندتأی�د 

ا� اش�ت
Basic LinkedInبا استفادە از . را�گان است، و برای �س�اری، این کا�ن استLinkedIn ابتدایی

)Basic( و وظا�ف را ، � توان�د ه��ت حرفه ای آنالین خود را توسعه ده�د، �ست و مقاله ها بن��س�د
حساب خودرا ارتقاء LinkedIn Premiumشما میتوان�د به سطح . جستجو و برای آن درخواست کن�د

.  دمراحل مختلف وجود دارند، همه آنها دارای ه��نه ماهانه مختلف � باشنPremiumبرای . بخش�د
Premiumون�� داخ� بدون محدود�ت استف ادە کن�د و به به شما امکان � دهد از س�ستم نامه ال��ت

LinkedIn Learningپ�دا کن�د � کورس های آنالین را در زمینه نرم LinkedIn Learning.دس�ت
� به �ک دورە.افزار، تکنولوژی تجاریت و مهارت های حرفه ای ارائه � دهد را�گان، وب برای دس�ت

:  را برر� کن�د و ق�مت گذاری به روز را مشاهدە کن�دLinkedInسا�ت 
https://premium.linkedin.com .

با�د ها
.دستور ز�ان، تلفظ و امالء درست استفادە کن�د

.به پ�ام ها زودتر جواب ده�د
.�ک تص��ر حرفه ای استفادە کن�د

.ل�ست تمام مهارت های حرفه ای، تج��ه کار و تحص�الت ارائه ده�د

نبا�د ها
.استفادە از ز�ان غ�ی رس� �ا نامناسب

عادی .�ست تصاو�ر �ا و�دیوهای غ�ی

بمان�دمصؤون 
LinkedIn ازInMail سپا�� شدە برای ارسال پ�امهای شخ� به اعضایLinkedInاین پ�امها . استفادە � کند

اینها خدمات قابل پرداخت مثل ارتقاء به. اعضا تح��ل دادە � شوند) inbox(تبل�غایت هستند که به صندوق ورودی 
LinkedIn Premiumرا درخواست � کند.
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Mukti Dahal
US Together, Incھماھنگ کننده کاریابی در 
Reynoldsburg, Ohio 443connections

تجربھ
ھماھنگ کننده کاریابی

US Together, Inc.

تعلیم و تربیھ
Tribhuvan Vishwavidalaya

جامعھ شناسی/انگلیسی) MA(ماستری در ادبیات 
2016-2020

الیسنس ھا و تصدیقنامھ ھا
)CHW(کارمند صحی اجتماعی دارای جواز 

State of Ohio Board of Nursing
بدون تاریخ انقضاء-2019صدور سپتمبر 

گزارشگر موظف
Franklin County Children Services

https://www.linkedin.com/
https://premium.linkedin.com/


دیتاب�س�کاز عبارتIndeed.استدرخواستبرایمناسبوظ�فهکردنپ�دا کار هایقسمتت��نسختاز ��
و جستجو وظا�فبرایمستق�مبطور Indeedدرمیتوان�د شما .باشد�شدەاعالنوظا�فبرایوسیع

.نمای�ددرخواست

ن در شما بهIndeedجستجویکارکرد  از خود ایهگ��نهکردنمحدود برای.کند�کمکخودتانساحهدر وظا�ف�افنت
وعکن�د کار خواه�د �درآنکهمح�انتخاببا .کن�داستفادەخا�اطالعات نمیتوان�د،رس�دەآنجا بها�ر .کن�د�ش

اینکهو ن�د،ککار وقتن�مه�ا وقتتمامم�خواه�د آ�اکهساز�د مشخصخود جستجویدر !نکن�ددرخواستآنبرای
کند،تبلیغآنرا �ا ارەاشوظ�فه�کبهتواند �شخصکهمختل�ن روشهایبه.کن�دکار م�خواه�د ازخانه�ا دور راەاز شما 
جستجو را ب�ش�ت اتعبار نکن�د س�ا�ر استممکن.کن�داستفادەمختلفکلماتاز شغلجستجویبرای.کن�دفکر 

یکن�د، ف .بده�ددستاز را چ�ی

افتتاح �ک حساب
ه برای کمک ب. شما میتواند به عنوان �ک خلص سوانح آنالین کار کندIndeedپروفا�ل 

ن شما، تج��ه کاری، تحص�الت و سابقه قب� خود را ترت�ب ده�د، و وظ�فه، کارفرما�ان در �افنت
این Indeedبرای ثبت نام در �ک حساب را�گان .مکان و معاشات دلخواە خود را به روز کن�د

ی کن�د .https://secure.indeed.com/account/register: لینک را پ�گ�ی

بمان�دمصؤون 
مانند شمارە های امن�ت اجتما� �ا شمارە حساب بان� ) PII(هم�شه قبل از ارائه اطالعات شخ� قابل �شخ�ص 

.)1.3برر� کن�د PIIبرای معلومات ب�ش�ت در مورد (خود، با کارفرما�ان بالقوە بصورت حضوری مالقات امن تر است 

تنظ�مات ز�ان قابل تنظ�م

� به تلفون همراە، تبلت و دس�ت
کمپیوتر

نت استفادە باال از ان�ت

� را�گان دس�ت
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تنظ�مات ز�ان قابل تنظ�م

� به تلفون همراە، تبلت و دس�ت
کمپیوتر

نت استفادە باال از ان�ت

� را�گان دس�ت

Craiglistنیت � باشد �ن و سابقه ت��ن �ورهای ان�ت الین، جایی که �ک بازار اجتماع آناین عبارت از . عبارت از بزرگ�ت
ف جا� ف زمنی داد خودرا به کارفرما�ان � توانند فرصت های شغ� را اعالن کنند، افراد اجناس خودرا را بفروشند و مال�نی

� �ک منبع اطالعایت �س�ار مف�د است، اما توسط �ک مجری حرفه ای نظارت نCraigslistدر حا� که . فروش بمانند
قانوین �ا یب ر�ط وجود ندارد. شود ی، اعالم �ا حذف �ست های نا�سند، غ�ی .  �عین ک� برای جلوگ�ی

Craiglistاز مصؤون استفادە 
Craigslist داری جلوگ�ی در . ی کن�دمف�د است، اما مهم است که بدان�د چگونه از کاله�ب

برای جستجوی شغل خود در حا� که Craigslistاینجا چهار نکته در مورد استفادە از 
:مصئون بمان�د آوردە شدە است

برر� همه جانبه
کت از  ا�ر . استفادە کن�دIndeed، و Google ،LinkedInبرای اعتبار سن�ب �ک �ش

کت �ا فرصت وظ�فوی وجود نداشته باشد، ممکن اس ت هیچ سابقه ای از �ش
داری باشد  .  )3.4برر� کن�دIndeedبرای معلومات ب�ش�ت در مورد (کاله�ب

داری ها جستجو برای کاله�ب
ن از وظا�ف اعالن شدە که دارای �س�اری از خطاهای امالیی و دستور ز�ان و هم چننی

واق� باشند خودداری کن�د   در مورد برای معلومات ب�ش�ت (دارای معاشات بلند غ�ی
.  )3.6معاشات، برر� کن�د

حقوق خودرا بدان�د
دە قبل از از پ�شنهادات وظ�فوی که درخواست دهندگان را برای انجام وظا�ف گس�ت 
ار را�گان اشتغال الزم م�داند اجتناب کن�د، ز�را این ممکن است را� برای در�افت ک

.باشد

را هرگز ارائه نکن�د) PII(اطالعات شخ� قابل �شخ�ص 
کتهایی که درخواست  مانند شمارە PIIقبل از مصاحبه �ا استخدام رس� شما از �ش

.  امن�ت اجتما� � کنند خودداری کن�د

اشتغال

بمان�دمصؤون 
Craigslist�ن وسا�ل استفادە شدە مانند موتر ها و فرن�چر �ا آپارتمان های خا اما با�د . است�ک راە عا� برای �افنت

!قبل از اینکه ببین�د، هرگز �ک آپارتمان را کرا�ه �ا خ��داری نکن�د. محتاط باش�د
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کنند ن�شخصمرا معاشاتشدەاعالنوظا�فبرایکارفرما�اناز �س�اری!باشدکنندەاذ�تمیتواند وظ�فهجستجوی
�دتصم�ماینکهاز قبلاستدشوار بود خواهد چگونهوظ�فهآ�ا کهمسئلهایندرکو  کارمندانبهGlassdoor.بگ�ی

جستجو بهاین.کنند�ستخودرا معاشاتو کردەبرر�را خود کارفرما�انناشناسطور بهتا دهد �اجازەواق�
ند تصم�متا کند �کمککار کنندگان کتایندر آ�ا کهبگ�ی .نه�ا کنند کار ها �ش

ف نقد و نظر ها و معاشات دا�سنت
ن گزارش های م��وط Glassdoorهنگام خواندن نقد و نظر های  و همچننی

ت به معاشات و امت�ازات، بدان�د که نقد و نظر های فردی ممکن اس
 کن�د تا س�. م��وط به نگرش های آن کارمند و نه واقع�ت های کار باشد

.   باش�دحد امکان نقد و نظر های ز�ادی را بخوان�د و به دنبال روندهای ک�
حتماً� ا�ر هر نقد و نظر شامل اظهارنظر در مورد مزد ک� رخصیت باشد، ا

ە باشد، از جانب د�گر، ا�ر تنها �ک نقد و نظر آنرا ذکر کرد. صحیح است
.  امکان دارد واقع�ت نداشته باشد

ن � توان�د از   برای �ک مصاحبه استفادەGlassdoorهمچننی
گ

در آماد�
آن را برر� کن�د تا پروفا�لGlassdoorا�ر مصاحبه داشته باش�د، . کن�د

کت را پ�دا کن�د درخواست از آنجا، به تب مصاحبه برو�د و آنچه که. �ش
رای ب. دهندگان کار در�ارە سؤاالت مصاحبه خود نوشتند را بخوان�د
� به این اطالعات، با�د �ک پروفا�ل را�گان ا�جاد کن� .ددس�ت

Glassdoor� ن �ک بورد شغ� است که کارفرما�ان را به ست اعالن همچننی
ساب هنگام تنظ�م �ک ح. وظا�ف در وب سا�ت خود ه��نه چارج � کند

.  ودکار�ری، خلص سوانح خود را اپلود کن�د تا ارسال درخواست آسان ش
Glassdoor به طور خودکار خلص سوانح شما را ضم�مه � کند، اما

ن ضم�مه ک .ن�دفراموش نکن�د که �ک نامه خلص سوانح جد�د را ن�ی

باش�دداشته�اد به
دم�گقرار شما د�جیتا�فعال�تآثار از بخ�ش آنها .ن�ستندناشناسGlassdoor100%هاینظر و نقد  برای(�ی

خاصمن�ن اطالعاتارسالبا باش�د مراقب.)1.5کن�دبرر�د�جیتا�،هایفعال�تآثار مورد در ب�ش�ت معلومات
نت،در شخصبرای !�ساز�دخرابکارفرما با رابطهاین�ت

تنظیمات زبان قابل تنظیم

دسترسی بھ تلفون ھمراه، تبلت و 
کمپیوتر

استفاده باال از انترنت

با ه��نه مختلف
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آغاز کار
هنگام برنامه ر�زی برای
ن به �ک تماس  پیوسنت
، احتماً� از قب ل و�دیویی

دعوت جلسه را در�افت 
در آن دعوت . خواه�د کرد

ز معلومات راجع به اینکه ا
کدام پالتفرم استفادە 
خواه�د کرد، در�افت 

به قبل از مصاح. خواه�د کرد
برو�د و این app storeبه 

ن پلتفرم را دانلود و امتحا
.   کن�د

ا�و�دیویی مصاحبهدر کهبخواهند شما از استممکنکارفرما�انشما،شغلجستجویدر  از ��Zoom.کن�داش�ت
صاحبهماوقات،اغلب.کنداستفادەآناز استممکنکارفرما �ککهاستو�دیویی کنفرا�سخدماتاز �س�اری
کتکهشود �درخواستهنگا�و�دئویی  یر�زیبرنامهدل�لبه�ش نتواند وقیت �ا کار،بهم��وطمسافرتمانند هایی درگ�ی

�انحضوریمصاحبهبرای ن د قرار خود دف�ت در شما م�ی .کندبرر�را شما درخواستگ�ی

بمان�دمصؤون
Zoomهنگام استفادە از �و�س را�گان . هم دارای خدمات را�گان و هم قابل پرداخت � باشدZoom مجرمان ،

ی � توانند جلسات را هک کردە و محت��ات نامناسب را پخش کنند رمزهای عبور � توان�د با استفادە از . سای�ب
هک جلسه و عدم ارسال لینک های جلسات در وب سا�ت های عامه �ا س�ستم عامل های رسانه های اجتما�، از 

ی کن�د .  شدن جلوگ�ی

 هنگام
گ

،مصاحبهبرایآماد� این.ده�دامانجهماینجا م�داد�د،انجامحضوریمصاحبهبرایشما کهکاریهر و�دئویی
،مصاحبهاز قبل.باشد�پا تا � مسل�لباسپوش�دنشامل اعضایبهو کن�د دا پ�گفتگو برایآراممکاین و�دیویی

ش��د،س�ستموارد تر وقت.گرفتخواه�د قرار مهمتماس�کدر کهده�د اطالعخود هایاتا�ت همبه�ا خانوادە
ف  تکنولوژیدر کلمشهرگونه�ایب ع�ببرایرا خود وقتکا�ف اندازەبهو دار�د پا�دار وا�فایاتصالکهش��د مطمنئ
با کنفرا�س،و�دیو با نایی آشبرای.کن�دتم��نبرنامهاز استفادەبا مصاحبهاز قبلکهاستخویب مفکورەهم�شه.بگذار�د
ورود مورد در گامهبگامرهنمایی برای.کن�دتم��نخود دوست�ک�ا داوطلب�کخود،قض�همدیر با افزار نرماز استفادە

HIAS’Virtualهمچنانبا�د شما Zoomجلسهتنظ�مو س�ستمبه Communications Guide کن�دمرور را.

تنظیمات زبان قابل تنظیم

دسترسی بھ تلفون ھمراه، تبلت و 
کمپیوتر

استفاده باال از انترنت

با ه��نه مختلف
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Capital One CreditWiseک��دتخالصهکهاستک��دتبر نظارت�و�س�کاز عبارت 
گ

اخت�ار در را هفت�
Capitalباک��دتخطو حسابا�ر حیت استرا�گانCreditWise.دهد�قرار کار�ران One Bank قابلندار�د

.استاستفادە

نمرە ک��دت
ما� شما این عدد ارز�ایب تق��یب از اعتبار 

ت به هر اندازە که نمرات ک��د. است
ما شما ب�ش�ت باشد به همان اندازە ش

برای پرداخت دو�ارە قرض خود قابل
خ��د ک��دت خوب برای. اعتبار هست�د

یت خانه، اجارە آپارتمان، خ��د موتر و ح
وری است .پ�دا کردن کار �ن

ک��دت
ا باز �س از اتمام آموزش سواد ما�، برای ا�جاد اعتبار خوب، ک��دت کارت ر 

حد ک��دت ). 4.2برای معلومات ب�ش�ت در مورد سواد ما�، برر� کن�د(کن�د 
�د ما با�د ش. شما عبارت از مقداری است که میتواند در هر زماین قرض بگ�ی

خود حداقل ه��نه ماهانه را برای تما� خ��داری های م��وط ک��دت کارت
د، را اما، ا�ر تمام مبل�ن را که هر ماە به شما تعلق � گ. پرداخت نمای�د �ی

داز�د، قرضدار سود نخواه�د بود .ب�پ

سود
رضه سود عبارت از ه��نه ای است که برای راحیت ق

ن پول پرداخت � کن�د ه عنوان مبلغ قرضه ب. گرفنت
.  شودف�صدی مقدار قرض گرفته شدە محاسبه �
ه هر ب. همه قرضه ها با�د با سود باز�رداخت شوند

، به اندازە که مدت زمان پرداخت طوالین تر م�شود 
.  همان اندازە قرض شما ب�ش�ت خواهد شد

خوبنمرات
ن  .  � باشد750و 600نمرات اوسط ک��دت بنی

به طور ک� خوب ارز�ایب 700نمرە ک��دت باالتر از 
ه �س�ار عا� در نظر گرفت800� شود، و ب�ش از 

.  � شود

نمرات بد
ممکن است باعث شود 600نمرات ک��دت ز�ر 

ن �ک خط ک�  �دت، فرد هنگام تالش برای برداشنت
.  قرضه، �ا رهن از بانک با موانع رو�رو شود

بمان�دمصؤون 
� به  لت ا�رچه در این حا. ، با�د شمارە امن�ت اجتما� خود را ته�ه کن�دCapital One CreditWiseبرای دس�ت

کیت که این وری است، هم�شه محتاط باش�د و در مورد هر ابزارک، پروگرام �ا �ش اطالعات را هم مصئون و هم �ن
.درخواست کردە است تحقیق کن�د

CreditWiseچندین 
گ

دتک��نمرەدر توج�قابلتغی�ی �ککهبار هر CreditWise.دهد�ارائهرا مف�د ابزار و و�ژ�
یبهکهدهد،�اطالعشما بهم�دهد رخشما  معلوماتایبر (کند�کمکه��ت�قتو ک��دتجعلاز جلوگ�ی

داریمورد در ب�ش�ت  ببین�د تا کن�د استفادەCreditWiseازک��دت،خطچندینرد�ایب برای.)1.3کن�دبرر�ها،کاله�ب
یچه ن سدر چ�ی پ�شدهد �امکانشما بهCreditWiseک��دتساز شب�ه.هست�دقرضدار اندازەچهبهو دار�د دس�ت

یچهما�تصم�ماتکهکن�د بیین  .گذارد�شما اعتبار بر تاث�ی

� به ز�ان های هسپانوی و انگل�
موجود است

� به تلفون همراە، تبلت و دس�ت
کمپیوتر

نت استفادە باال از ان�ت

� را�گان دس�ت

اشتغال Iسوادآموزی د�جیتا�3.8



تنظیمات زبان قابل تنظیم

دسترسی بھ تلفون ھمراه، تبلت و 
کمپیوتر

استفاده متوسط از انترنت

با ھزینھ مختلف

ارھزینھکماعتبارھایارزیابیامریکا،آموزشیسیستمیاکاریبازاربھورودھنگام)WES(جھانیآموزشخدمات
طوربھکشورازخارجدرشدهدریافتھایتصدیقنامھومدارکازبسیاری.دھدمیارائھمتخصصانومحصلینبرای

.دکنیتصدیقوبررسیطریقییکازراآنھابایدشما.شوندنمیشناختھآمریکاییموسساتتوسطخودکار

خدمات قابل پرداخت
-Documentارز�ایب . ق�مت گذاری ها م��وط به خدمات الزمه � باشد

by-Documentنه این گ� . معادل ارز�ایب اسناد ا�االت متحدە � باشد�
امه های ارزان برای ترجمه و تصدیق مدارک شخ� برای استفادە در برن

.  کالج و اهداف مهاجریت مناسب است

د این �ک اوسط نمرە گ��. متمرکز تر استCourse-by-Courseارز�ایب 
. ترا ارائه � کند که معادل درجه صنف های آم��کایی اس) GPA(شدە 

ه خویب درصورت�که شما دارای �ک درجه ل�سا�س باش�د این �ک گ��ن
.  را چک کن�دWESبرای ق�مت گذاری های به روز شدە وب سا�ت . است

www.wes.org  .

خدمات را�گان
WESگان شما � توان�د به طور را. ابزار را�گان مف�د را ارائه � دهد�

و گزارشات غ�ی رس� معادل بودن مدرک خود را در�افتGPAمحاسبات 
رداخت شما همچنان میتوان�د بورس�ه ها را جستجو کن�د تا در پ. کن�د

.کورس های شما کمک کند

تعل�م و ت���ه

به �اد داشته باش�د
وع این ق. در ا�االت متحدە، تصد�قنامه های تما� موسسات ا�ادم�ک به رسم�ت شناخته نم�شوند بل از �ش

ست�د �ا استفادە كن�د تا در�اب�د كه دارای مدرک دا�شگا� شناخته شدە هWESپروسه، از ابزار اسناد الزم 
�ان مستلزم این است كه تصد�قنامه ها توسط �ك متخصص معت�ب به ز WESبرای تأی�د اسناد، . خ�ی 

، ترا�سک��پت پوهنتون با�د در �ک پا�ت. انگل�� صدور �ابد �ا ترجمه شوند ن نامه �سته شدە امضا همچننی
حل الزم را تا زماین که تأی�د نکن�د که � توان�د تمام این مرا. ارسال شوندWESشدە توسط آن پوهنتون به 

.انجام ده�د، ه��نه خدمات را پرداخت نکن�د

Iسوادآموزی د�جیتا� 4.1
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تعل�م وت���هIسواد د�جیتا� 1.5

آموزشجانبههمهراهنمایSettleIn.دار�دن�از مناسبنگرشو مهارتدا�ش،بهجد�د،کشور �کدر تطابقبرای
 

گ
 برایشما فرهن�

گ
.استمتحدەا�االت در زند�

افتتاح �ک حساب
SettleInن همچنا. به عنوان �ک برنامه تلفن همراە در موجود است

� پ�دا کن�د نیت ذ�ل دس�ت :  میتوان�د به آن در آدرس ان�ت
https://desktop.settlein.app/ .ه �س از ورود به س�ستم، ز�این را ک

ت متحدە � خواه�د در آن ب�اموز�د انتخاب کن�د، �شان ده�د که در ا�اال 
وع به کار � کن�د  � کن�د و �ش

گ
العات م��وط برای به روز کردن اط! زند�

فس موجود، برنامه وب را برر� کن�د .  به ز�ان های ان�ت

اساسر بدرس،هر اتماماز �سم�دان�د،را مجدد اسکانمهمهایجنبهمورد در الزمموارد همهکهایناز اطمینانبرای
 آموزشبرایعا�منبع�کSettleIn.شدخواهد گرفتهامتحانشما از ا�د،آموختهآنچه

گ
جا�گ��یف اما است،فرهن�

س�د بسواالت توان�د �شما صنف،در .ن�ستمجدد اسکانادارەمح�کارمنداناز مستق�مدستورالعملبرای در و �پ
یاطالعاتمح�موضوعاتمورد  .کن�دکسبب�ش�ت

 
گ

مباحث آموزش فرهن�
اساسات اسکان مجدد●
 اسکان مجدد شما●

گ
نمایند�

مسکن●
مدی��ت پول●
ن انگل��● آموخنت
صحت و حفظ الصحه●
تعل�م و ت���ه●
حمل و نقل●
خدمات اجتما�●

به �اد داشته باش�د
نت استفادە � کندSettleInابزارک ی از ه� . فقط هنگام دانلود هر برنامه در� از ان�ت ، برای جلوگ�ی نیت �نه های ان�ت

بر استفادە برای معلومات ب�ش�ت در مورد نظارت(تمام برنامه های درس را هنگام اتصال به وا�فای دانلود کن�د 
نت، برر� کن�د .)1.2ان�ت

تنظیمات زبان قابل تنظیم

دسترسی بھ تلفون ھمراه، تبلت و 
کمپیوتر

استفاده متوسط از انترنت

با ھزینھ مختلف
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Courseraشدەبطضپ�شاز هایو�دیو عنوانبهاغلبها کورس.استآنالینآموزشبرایپ�شتاز دهندەارائه�ک
،وظا�فآنالین،خوا�شبا همراەو شوند �ارائه

گ
ب�شCoursera.هستندامتحاناتو ها ارز�ایب مسائل،مجموعهخان�

ن .استرا�گانآنها �س�اریکهدهد،�ارائهرا ها کورس2500از �قرار وزانآمز�اناخت�ار در را هایی کورسهمچننی
فتدر آنها بهکهدهد  .کند�کمکایحرفهمهمهایمهارتپ��ش

پرداختقابلهایکورس
کورس � توانند در رشته های تخص�، پروگرام های تصدیق نامه ای چندینCourseraکار�ران 

ن سه هفته تا سه ماە به طول انجامد، ه. ثبت نام کنند ��نه های آن به این پروگرام ها ممکن است بنی
روژە شخ� طور کامل �ا از ط��ق اقساط براساس هر کورس پرداخت � شود و معموً� با اتمام �ک پ

ن � توانند در صورت پذیرش، دورە های ل�سا�س �ا د. به پا�ان � رسد ی را کار�ران همچننی رجه ماس�ت
ک توسط دا�شگاە  .  و دا�شگاە های همکار ارائه م�گردد، دنبال کنندCourseraکه بطور مش�ت

را�گانهایکورس
ا� در ح. با�د کورس های را�گان را جستجو نمایندCourseraکار�ران 

ورس ها به که ا��� کورس ها به ز�ان انگل�� موجود است، بر�ن از ک
ن موجود است ها هر این کورس. ز�ان هسپانوی، فرا�سوی و عریب ن�ی

ن خلص سوانح و مه ارت دو مهارت نرم افزاری مانند مصاحبه و نوشنت
ن استفادە از ابزارهای محبوب  Web 2.0های هاردو�ر مانند آموخنت

، برر� G Suiteبرای معلومات ب�ش�ت در مورد (. G Suiteمانند 
.  )3.1کن�د

Courseraا�طواجد هست�د،پناهندە�کشما ا�ر .شداندازیراە2016سالدر پناهندگانبرای ککمدرخواست�ش
کورسفهرستاز بازد�د برای.انجامدطولبهروز 15برایمیتواند برر�پروسه.هست�دکورسن�عهر برایما�های

.www.coursera.org/refugees/for-refugee.learners:کن�دمراجعهCourseraسا�توببهها 

باش�دداشته�اد به
� � تواند به شما در ا�جاد مهارت های ارزشمند کمک کند و تصد�قنامه های تخصCourseraدر حا� که 
Courseraد، این کورس � تواند را� عا� برای اثبات دا�ش شما در مورد �ک موض�ع به کارفرما�ان بالقوە باش

.  ها اغلب به عنوان ک��دت برای مؤسسات دا�شگا� معمو� منتقل ن� شوند

تنظیمات زبان قابل تنظیم

دسترسی بھ تلفون ھمراه، تبلت و 
کمپیوتر

استفاده متوسط از انترنت

با ھزینھ مختلف
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Google Hangoutsتوسطکهاستآنالینارتباطات�سته�کGoogleبرنامه،دو از .استشدەارائهGoogle
Hangouts MeetوGoogle Hangouts Chatط��قاز توان�د �.استشدە�شک�لGoogle Hangoutsبرای

.دکن�استفادەها تماسو گرو�هایچتط��قاز خود دوستانو خانوادەهمکاران،با ارتباطبرقراری

Google Hangouts Meet
کت کنندە 10این خدمات امکان تماس تلفین و�دیویی حدا���  �ش

ندگان � توانند از ط��ق ش. را فراهم � کند مارە تلفن تماس گ�ی
ن به ابزار . دایر کنندە �ا از ط��ق ابزارک به آنها بپیوندند ک همچننی

وع کردە است اجازە � دهد صفح ه شخ� که تماس را �ش
ا� بگذارد .نما�ش خود را به اش�ت

Google Hangouts Chat
شرکت 150این خدمات امکان ارسال پیام گروھی با حداکثر 

ھمراه می از طریق وب یا اپلیکیشن تلفن. کننده را فراھم می کند
دگان می ھمھ شرکت کنن. توانید بھ این چت ھا دسترسی پیدا کنید

اک توانند تصاویر، لینک ھا و اسناد را از طریق چت بھ اشتر
.بگذارند و امکان تبادلھ سریع معلومات مھم را فراھم می آورد

باش�دداشته�اد به
Google Hangouts MeetوChatکندمیتضمیندوطرفھرمزگذاری.کندنمیفراھمرادوطرفھرمزگذاری

.کندرمزگشاییراشماھایپیامنتوانددیگرھیچکسیکنیدمیصحبتھمرایشکھمقابلشخصوشماجزکھ
مورددربیشترمعلوماتبرای(دھیدمیدسترسیGoogleبھخودھایپیامھمھبھھا،برنامھاینازاستفادهھنگام

.)1.5بھکنیدمراجعھشما،دیجیتالیھایفعالیتآثارمدیریت

من � خواهم �ک سؤال در مورد . سالم خانم ر���را
ود، برنامه تلفن همراە که به من گفت�د برای دانل

Lingokidsسم م�خواستم بدانم که آ�ا �. از شما ب�پ
ی در مورد آن به من بده�د آ�ا ن�از . توان�د اطالعات ب�ش�ت

است تا پرداخت کنم؟

�د از � توان. �شکر از برقراری ارتباط با من
د، اما فقط ابزارک به صورت را�گان استفادە کن�

ت � توان�د هر روز از آن برای تعداد فعال�
.  های محدود استفادە کن�د

توانند بنابراین اطفال من �. این مف�د است! �شکر
هر روز چند بازی انجام دهند؟

اد � به شما پ�شنه! ب�، این درست است
کنم در آن بازی ها فعال�ت های آموز�ش 

ممکن است با آنها . د�گری انجام ده�د
کتاب بخوان�د؟

 م�کنم در کج
گ

ا � توانم آ�ا � دان�د جای�که من زند�
ی برای آنها پ�دا کنم؟ کتابهای ب�ش�ت

جو شما میتوان�د در کتابخانه عامه جست
 �ک لحظه ص�ب کن�د م. کن�د

�
ن �ک لطفا

کسب وب سا�ت پ�دا کنم تا بتوان�د برای
.  اطالعات ب�ش�ت در آن جستجو کن�د

� به ز�ان های هسپانوی و انگل�
موجود است

� به تلفون همراە، تبلت و دس�ت
کمپیوتر

نت استفادە باال از ان�ت

� را�گان دس�ت

تعل�م و ت���ه Iسوادآموزی د�جیتا�4.4



جعبه ابزار سوادآموزی د�جیتا�

مسئول�تکنندەرفع
.از این خدمات مشخص نیستHIASگنجاندن برنامھ ھا در این تولکیت، نمایانگر تائید 

تصاو�ربهاستناد 
در کههستند ایی هشاتسک��ناز عبارتابزارکدرونتصاو�ر تمامو است،شدەگرفتهبرنامههایفروشگاەاز ابزارکهایلوگو تما�
.استشدەگرفتهتول��تایندر شدەارجاعبرنامههر از استفادەطول
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