)(COREاﺷﺘﺮاک در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن را )(COREﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،وﺻﻞ ﺳﺎﺧﺘﮫ و از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﮫ
اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد و ادارات اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن و ﭘﺲ
از ورود ﺷﺎن ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﮭﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﭘﯽ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﯿﻢ و اﻓﺮادی
را ﺟﺴﺘﺠﻮ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و وظﯿﻔﮫ:
ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺠﺎت ) (IRCﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،وﺻﻞ ﺳﺎﺧﺘﮫ و از آﻧﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – آﻧﭽﮫ در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ،وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ،و اپ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﮑﺎن را
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﺗﻮﺳﻂ اداره ﻧﻔﻮس ،ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮت وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺎ در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن )(RAC
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ ،ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﯾﻔﺎی وظﯿﻔﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از  20ﭘﻨﺎھﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً از
طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (USRAPاﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﺸﺎوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن،
در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺎر
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اراﯾﮫ دھﻨﺪه ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻓﻨﯽ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺷﺘﺮاک در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻮی ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ھﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺪت  12ﻣﺎه
اﺳﺖ .ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﯾﮏ وظﯿﻔﮫ رﻗﺎﺑﺘﯽ و دارای ﻣﻌﺎش اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از طﺮﯾﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (USRAPدر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن،
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ذﯾﻞ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ، :یرد ،ییامرب ،یبرع
.یلیحاوس ای/و ،ییایناپسا ،یسور ،ادناوراینیک ،یسیلگنا

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﻤﺪه:
•

•
•
•

ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺆول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREو ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ھﺪﻓﻤﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ )ﻣﺜﻼً ﻣﺴﮑﻦ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺻﺤﺖ و ﻏﯿﺮه( از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺤﺚ
ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎی اﻧﻔﺮادی ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ طﺮق آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮد-ﻣﺤﻮر و/ﯾﺎ روش ھﺎی ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ؛
در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﻣﺮور ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺟﻠﺴﺎت و اراﯾﮫ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اوراق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ،وﯾﺪﯾﻮ ھﺎ ،و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎزه وارد طﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
اﺷﺘﺮاک در ﺟﻠﺴﺎت اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوھﯽ ﻣﺎھﻮار از طﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی؛
در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ،اﺷﺘﺮاک در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎی ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻧﯽ ،ﺳﺮوی ھﺎ ،و اﻧﺠﺎم
ﺳﺎﯾﺮ وظﺎﯾﻒ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر ﭘﺮوژه ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر ﭘﺮوژه در ذﯾﻞ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 oآزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﮐﮫ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن طﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ COREnav ،و Settle In؛

 oاﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺑﺤﺚ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻨﻮع ،ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ،و ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ؛
 oاراﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ،ﭼﻮن ورق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ و وﯾﺪﯾﻮی "ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد".

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای وظﯿﻔﮫ:
•
•
•
•
•
•

داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﺸﺘﺮک و ﮔﺮوھﯽ؛
داﺷﺘﻦ ﻣﮭﺎرت ﻗﻮی در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎطﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻈﺮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در ﺟﻠﺴﺎت اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوھﯽ؛
داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻮآوری و دادن ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ،و داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺸﺎوره ای؛
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﮫ طﻮر اوﺳﻂ از ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ھﺮ ﻣﺎه اﻟﯽ  12ﻣﺎه؛
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ذﯾﻞ :ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺮﻣﺎﯾﯽ ،دری ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﯿﻨﯿﺎرواﻧﺪا،
روﺳﯽ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،و/ﯾﺎ ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (COREﺗﺮﺟﻤﺎن
ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؛
داﺷﺘﻦ ﻣﮭﺎرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﺷﺘﺮاک در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس زوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ،ﺗﺒﻠﯿﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ دارای ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺮﻧﺖ؛ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮور اﺳﻨﺎد روی ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ؛ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ.

ﻓﻀﺎی ﮐﺎری:
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از راه دور )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل(؛ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎر ﺗﺎن را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت وﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎم اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی اﺳﺘﺨﺪام را ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﻨﻮع در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻧﮋادی ،دﯾﻨﯽ ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺑﯿﺎن ﺟﻨﺴﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ،
ﺳﻦ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ،ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﮭﻮﻟﺖ ھﺎی ﻻزم و
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﺷﺘﺮاک در روﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ،اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺿﺮوری وظﯿﻔﮫ ،و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺳﮭﻮﻟﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک/ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ؟
ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﺷﺘﺮاک در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮوی ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻠﺺ ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺎن را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ دادن ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺘﯿﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
 .1روی اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺎز ﺷﻮد و زﺑﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﺑﺎن ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ذﯾﻞ ﺑﮫ دﺳﺘﺮس ﺗﺎن ﻗﺮار داده ﺷﻮد :ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺮﻣﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﯿﻨﯿﺎرواﻧﺪا ،روﺳﯽ،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،و/ﯾﺎ ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ.
 .2ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ در ﺻﻔﺤﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻠﺺ ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺎن را ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﺮدن ﺧﻠﺺ
ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺎن ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ آدرس ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

coresourceexchange@rescue.org

 .3دینک لاسرا ار نات تساوخرد

ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﺗﺒﺎدل
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ در )(COREﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﺎن اطﻼع دھﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎس ھﺎ از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﻮاد را در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد(CORE).ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ

و ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﺘﺪاول)(RACﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮏ ﻓﻀﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﻗﺒﻼً اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻮرد )(RACﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺷﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﮫ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن در ﺑﮭﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(USRAP).اﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ )(SIVﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﻨﻮع ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و/ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﺎﯾﺎن وﯾﺰه وﯾﮋه ﻣﮭﺎﺟﺮت
ﺷﺶ ﺗﺎ  ۲۴ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮای اراﯾﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت در
ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻧﻔﺮادی ﺑﺮای اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
اداره ﻣﺤﻠﯽ اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد اﺑﻼغ ﺷﻮد
آﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎش دارد؟
ﺑﻠﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻒ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ و دارای ﻣﻌﺎش اﺳﺖ .ﻗﺮارداد اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از 12
ﻣﺎه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  40داﻟﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﻮرا وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ،اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﯿﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده و از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
طﯽ ﺷﺶ ﺗﺎ  24ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽ ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی )(USRAPاﻣﺮﯾﮑﺎ
ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آن ﻻزﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ روﻧﺪ اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و آﺷﻨﺎﺳﺎزی )(COREﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺷﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺮارداد  12ﻣﺎھﮫ ﮐﺎر ﺷﺎن ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ اﻋﻼن ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟)(COREﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل  10ﺗﺎ  12اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن )(COREﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در طﯽ ﺷﺶ ﺗﺎ  24ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎر ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد اش ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ادارات داﺧﻠﯽ اﺳﮑﺎن
ﻣﺠﺪد طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل ،ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ از دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎزﺗﺎب
دھﺪ .ﺑﻨﺎ ً ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  18ﺗﺎ  64اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﻨﺎطﻖ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺷﺮق ﻣﯿﺎﻧﮫ
ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای اﻓﺮﯾﻘﺎ
اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ
آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دارای ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ :ﺗﺠﺮﺑﮫ در ﺑﺨﺶ ﻧﮋاد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،دﯾﻦ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،و/ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر.

آﯾﺎ داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ؟
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ذﯾﻞ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺮﻣﺎﯾﯽ ،دری،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﯿﻨﯿﺎرواﻧﺪا ،روﺳﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،و/ﯾﺎ ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ.
داﻧﺴﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻻزﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺑﺤﺚ ھﺎ و ﺻﺤﺒﺖ ھﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ اطﻼع دھﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ
در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﻮاد ﺗﻘﺮری و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد)(COREآﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
آﯾﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﮭﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ/ﻟﻮازم دﯾﺠﯿﺘﻞ ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ؟
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ھﺎی ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزش ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ/ﻟﻮازم )(COREﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
دﯾﺠﯿﺘﻞ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺘﺮاک
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ دارای ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺮﻧﺖ ،در ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس زوم
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪ.
وظﯿﻔﮫ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ  12ﻣﺎه اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وظﺎﯾﻒ آﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺘﺮاک در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎھﻮار از طﺮﯾﻖ زوم
و اﺟﺮای ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﭘﺮوژه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎ ،و/ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﮫ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺴﺎل روی ﮐﺪام ﭘﺮوژه ھﺎ ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ اﻋﻼن ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﺮاک در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎھﻮار ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎھﻮار از  60ﺗﺎ  90دﻗﯿﻘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و از طﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎھﻮار ﺑﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در اﯾﻦ )(COREﻣﺸﻮره ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زوم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﯾﺎ وﺻﻞ ﺷﺪن از طﺮﯾﻖ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎھﻮار ﺑﮫ اطﻼع اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )(COREﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک/ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ؟
ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺮاﺣﻞ را ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺮای
اﺷﺘﺮاک و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ دﻋﻮت ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ

