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           چرا بهتر است یک کامپیوتر داشته باشیم ؟
     

 

 

 

 

 

  ازیرا که شما ن  ییتلفن هوشمند نتواند تمام کارها ک یشود ، ممکن است  ی م یتالیجید شتریو ب شتریهرچه جامعه ما ب

به  خواه ،   دیباش  ی، خواه دانشجو  کمک کند یبه سطح بعد دنی تواند به شما در رس یم وتریکامپ  کی انجام دهد.  دیدار

. شروع کار خود دیبه ام اینکه ای  دیشغل هست یک  دنبال  

 چگونه یک کامپیوتر میتواند به من کمک کند؟ 

و ارسال   دیسیبنو  یتر یطوالن ی ها  لیم یا :دیسی بنو یحرفه ا کیمانند  

 .دیکن مهی، اسناد ضمدیسیبنو  ی رسم ی ، نامه هادیکن

  ارائه جادیا  نیکامل را به صورت آنال ف یتکال  :دیخود را ارتقا ده فیتکال 

 .نیآنال یر یادگی  یعاملها ستمیبه س ی، دسترس کنید

  نیشغل آنال ی و برا  دی، جستجو کند یسیبنو CV کی  :دیکن دایخود را پ  شغل 

 نانیبا اطم Excel و Word متداول مانند ی، از ابزارهادیر یبکار بگ

 دیجد یتا مهارت ها   دیریبگ  ادیرا  گانیرا  نیآنال ی، دوره هادیاستفاده کن

 .دیر یبگ  ادیرا 

 دیکه حساب خود را نگه دار دیری بگ ادی،   دیکن  غی، خدمات خود را تبل  دیکن جادیا  تیوب سا  کی  : دیخود باش سیرئ 

 .دی، شغل خود را ثبت کن  دیکن هی، فاکتور ته دیبفروش  نی، محصوالت خود را بصورت آنال

خود   ی، در مورد حقوق قانون دیدادن ثبت نام کن یرأ ی ، برا دیثبت نام کن   یاسناد رسم یبرا :  یادار فیوظا 

 د یکن افتیدر ی بانیپشت گر ید یسازمانها  ا یاز دولت  دیتوان یم  ایکه آ دیاموز ی ، ب  دیاطالعات کسب کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 !دینگران نباش د؟یکارها را انجام ده نیچگونه ا دیدان  ی، اما نم دیشما عالقه مند هست

  افتنی یکند. برا یموضوعات برگزار م نیاز ا یاری را در بس کامپیوتر یکالسها  اینکلوژن تالیج ید

 :دیبوک ما مراجعه کنسیصفحه ف ا ی تی، به وبسا یآموزش یدوره ها  نیاطالعات در مورد آخر

 www.digital-inclusion.lu  یا  https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/  

، میتوانم از  احتیاجی به کامپیوتر ندارم

اسمارتفونم برای نوشتن ایمیل یا  

 گرفتن اطالعات استفاده کنم 

اما کامپیوتر به شما کمک میکند که  

 کار های بیشتری انجام دهید 

http://www.digital-inclusion.lu/
https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/


،    لیادامه تحص  یبرا  یفرصت  انه یو ادغام است. را  یگنجاندن ، توانمندساز   یبرا  یابزار   انهیرا  می ما معتقد

خانواده و دوستان    یبرا  یو زندگ  یادار   یبه خدمات ضرور   یدسترس  نیکار و همچن  افتنی  ایزبان    یر یادگی

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .د یخود از ما سؤال کن یها نهی، لطفاً در مورد گز هستید تک سرپرست ای ( زیر سن بدون همراه کی) دیهست MNA کیاگر شما  *

 قی، از طردینوبت شما رس یوقت

جمع  یبرا یدعوت نامه ا لیمیا

 کرد! دیخواه افتیدر کامپیوتر یآور

 چگونه میتوانم یک کامپیوتر مجانی دست دوم دریافت کنم؟

 یدرآمد ورود اجتماع گیرندهیا ، دیلوکزامبورگ هست میمق کی ای DPI پناهجو کیشما  ایآ

“REVISE” د؟یسال هست 18 یشما باال ایآ ؟هستید * 

 خیر  بله

 درج مشخصات ارسال کنیدیک ایمیل به ایمیل زیر با 

inclusion.lu-computerwaitinglist@digital 
 یکار اضاف زیم ایلپ تاپ ، دسک تاپ نوع دستگاه: .1

 اریدسک تاپ بس ی)مدت زمان انتظار برا یخانوادگ

 کوتاه تر است(

 خانوادگی نام.2

 کوچک نام.3

 محل زندگی یفعل آدرس.4

 فنتل شماره.5

 (CNS) یکارت آب یاجتماع نیتأم شماره.6

 :دیبودن شما ارائه کن طیواجد شرا یسند برا.7

a.یبرا DPI کاپی پروند: یا پناهندگان ONA 

 (ی)کاغذ صورت

b. دیگر ساکنان یبرا: 

 ؛یاجتماع ییمواد غذا یکارت فروشگاه ها یپاک-

 اریارجاع از دست ای؛ ریاخ REVIS یکپ ای

 .یاجتماع
 اخیر یپاکیک ، دیکن یلپ تاپ اقدام م یاگر برا-

"Certificat de Residence élargi". 

 وتریکامپ دیتوان ید. اما ، اگر نمیما را ندار یارهایشما مع

( اسیستان سوسیالخود ) ی، لطفاً از معاون اجتماع دیداشته باش

ما در تماس باشد تا با دیبخواه  

computerwaitinglist@digital-inclusion.lu 

آیا شما اولین عضو از خانواده خود هستید 

که از طرف دیجیتال اینکلوژن کامپیوتر 

 دریافت میکنید ؟

 خیر بله

اکسترا  میتوانید برای دریافت یک کامپوتر

میز کار اضافی ) دسکتاب فامیلی

هر عضو خانواده باالی  برای( خانوادگی

درخواست کنیدهجده سال   

کامل ارسال کرده  درخواست کیاگر 

 دیخواه افتیدر دییتا لیمیا کیشما  ،دیا

 .کرد

 ً  و دیصبور باش لطفا
 computerwaitinglist@digital-

inclusion.lu 

 .دیخود اضافه کن نیرا به مخاطب

 یزمان بیبرنامه ها را به ترت همه

 .میکن یپردازش م
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