Persian
چرا بهتر است یک کامپیوتر داشته باشیم ؟
احتیاجی به کامپیوتر ندارم ،میتوانم از
اسمارتفونم برای نوشتن ایمیل یا
گرفتن اطالعات استفاده کنم
اما کامپیوتر به شما کمک میکند که
کار های بیشتری انجام دهید

هرچه جامعه ما بیشتر و بیشتر دیجیتالی می شود  ،ممکن است یک تلفن هوشمند نتواند تمام کارهایی را که شما نیاز
دارید انجام دهد .یک کامپیوتر می تواند به شما در رسیدن به سطح بعدی کمک کند  ،خواه دانشجوی باشید  ،خواه به
دنبال یک شغل هستید یا اینکه به امید شروع کار خود.

چگونه یک کامپیوتر میتواند به من کمک کند؟
مانند یک حرفه ای بنویسید :ایمیل های طوالنی تری بنویسید و ارسال
کنید ،نامه های رسمی بنویسید ،اسناد ضمیمه کنید.
تکالیف خود را ارتقا دهید :تکالیف کامل را به صورت آنالین ایجاد ارائه
کنید ،دسترسی به سیستم عاملهای یادگیری آنالین.
شغل خود را پیدا کنید :یک  CVبنویسید ،جستجو کنید و برای شغل آنالین
بکار بگیرید ،از ابزارهای متداول مانند  Wordو  Excelبا اطمینان
استفاده کنید ،دوره های آنالین رایگان را یاد بگیرید تا مهارت های جدید
را یاد بگیرید.
رئیس خود باشید  :یک وب سایت ایجاد کنید  ،خدمات خود را تبلیغ کنید  ،یاد بگیرید که حساب خود را نگه دارید
 ،محصوالت خود را بصورت آنالین بفروشید  ،فاکتور تهیه کنید  ،شغل خود را ثبت کنید.
وظایف اداری  :برای اسناد رسمی ثبت نام کنید  ،برای رأی دادن ثبت نام کنید  ،در مورد حقوق قانونی خود
اطالعات کسب کنید  ،بیاموزید که آیا می توانید از دولت یا سازمانهای دیگر پشتیبانی دریافت کنید

شما عالقه مند هستید  ،اما نمی دانید چگونه این کارها را انجام دهید؟ نگران نباشید!
دیجیتال اینکلوژن کالسهای کامپیوتر را در بسی اری از این موضوعات برگزار می کند .برای یافتن
اطالعات در مورد آخرین دوره های آموزشی ،به وبسایت یا صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید:
 https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/یا www.digital-inclusion.lu

ما معتقدیم رایانه ابزاری برای گنجاندن  ،توانمندسازی و ادغام است .رایانه فرصتی برای ادامه تحصیل ،
یادگیری زبان یا یافتن کار و همچنین دسترسی به خدمات ضروری اداری و زندگی برای خانواده و دوستان
است.

چگونه میتوانم یک کامپیوتر مجانی دست دوم دریافت کنم؟
آیا شما یک پناهجو  DPIیا یک مقیم لوکزامبورگ هستید ،یا گیرنده درآمد ورود اجتماعی
” “REVISEهستید؟ آیا شما باالی  18سال هستید؟*

بله

خیر
شما معیارهای ما را ندارید .اما  ،اگر نمی توانید کامپیوتر
داشته باشید  ،لطفا ً از معاون اجتماعی خود (اسیستان سوسیال)
بخواهید تا با ما در تماس باشد
computerwaitinglist@digital-inclusion.lu

آیا شما اولین عضو از خانواده خود هستید
که از طرف دیجیتال اینکلوژن کامپیوتر
دریافت میکنید ؟

خیر
میتوانید برای دریافت یک کامپوتر اکسترا
دسکتاب فامیلی (میز کار اضافی
خانوادگی) برای هر عضو خانواده باالی
هجده سال درخواست کنید

یک ایمیل به ایمیل زیر با درج مشخصات ارسال کنید
computerwaitinglist@digital-inclusion.lu
.1

اگر یک درخواست کامل ارسال کرده
اید ،شما یک ایمیل تایید دریافت خواهید
کرد.
لطفا ً صبور باشید و
computerwaitinglist@digitalinclusion.lu

را به مخاطبین خود اضافه کنید.
همه برنامه ها را به ترتیب زمانی
پردازش می کنیم.

وقتی نوبت شما رسید ،از طریق
ایمیل دعوت نامه ای برای جمع
آوری کامپیوتر دریافت خواهید کرد!

بله
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نوع دستگاه :لپ تاپ  ،دسک تاپ یا میز کار اضافی
خانوادگی (مدت زمان انتظار برای دسک تاپ بسیار
کوتاه تر است)
نام خانوادگی
نام کوچک
آدرس فعلی محل زندگی
شماره تلفن
شماره تأمین اجتماعی کارت آبی)(CNS
سند برای واجد شرایط بودن شما ارائه کنید:
 .aبرای  DPIیا پناهندگان :کاپی پروند ONA
(کاغذ صورتی)
 .bبرای ساکنان دیگر:
 کاپی کارت فروشگاه های مواد غذایی اجتماعی؛یا کپی  REVISاخیر؛ یا ارجاع از دستیار
اجتماعی.
 اگر برای لپ تاپ اقدام می کنید ،یک کاپی اخیر"."Certificat de Residence élargi

*اگر شما یک  MNAهستید (یک زیر سن بدون همراه) یا تک سرپرست هستید ،لطفا ً در مورد گزینه های خود از ما سؤال کنید.

