ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮان اوﻟﯿﻦ
ﺳﯽ وئ ﺧﻮد را اﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺖ

درﻧﺷﺎن دادن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕران

ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدن ﺳﯽ وی
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﺳﺎﯾل
ذﯾل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

در ﻣورد ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم داده اﯾد و ﺑﮫ
دﺳت آورده اﯾد ﻓﮑر ﻧﻣﺎﯾﯾد

وﻗﻔﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﺗﺎن را ﻣﺷﺧص ﺳﺎزﯾد

ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد  ،داوطﻠب ﺷوﯾد
ﯾﺎ آﻣوزش ھﺎی ﺟدﯾد را اﻏﺎزﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺳﯽ وی ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ اوردھﺎﯾﺘﺎن را ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ
و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

آﻣوزش

ﮐﺎر ھﺎی
داوطﻠﺑﺎﻧﮫ

ﻣﮭﺎرت ھﺎ

ﺗﺣﺻﯾل

ﮐﺎر

ﮐﻣﮏ در ﺟﺎﻣﻌﮫ

اﻣوﺧﺗن زﺑﺎن
ھ ﺎ ی ﻧو

رﻓﺗن ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرج

ﭘرورش اطﻔﺎل

ﺧﺎﻧواده

ﭼﯽ دﺳﺗﺎوردھﺎﯾﯽ از دوران ﻣﮑﺗب دارﯾد ؟

ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
از ان ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ
دارﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﮐدام ﺷﻐل وﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل دارﯾد؟

آﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐردﯾد  +اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﯾد

آﯾﺎ ﮔﺎھﯽ ﮐﺎر ﮐرده اﯾد  -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﮐدام ﺗﺟﺎرت
ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ؟
آﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﻣﮏ
ﮐرده اﯾد؟

ھﻣﮫ ﻣﮭﺎرت
ھﺎی ﻗﺎﺑل
اﻧﺗﻘﺎل اﻧد

ﻣراﻗﺑت از دﯾﮕران ﺑﺎﻋث ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل از ﺟﻣﻠﮫ:
 آﻣوزش و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن و ھﻣﭼﻧﯾنﺗﺟرﺑﮫ در ﺗﻧظﯾم  ٫ﺻﻔﺎﯾﯽ و آﺷﭘزی را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
Everyone has
دھد
Transferable
اﮔر از ﻣﻣﻠﮑت دﯾﮕری ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐردﯾد  ،ﻣﻣﮑن
ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ زﺑﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾدSkills
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮐﻣﭘﯾﯾوﺗر در ﺟرﯾﺎن ﭘرورش
اطﻔﺎل ﺧود ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
اﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ؟

روی ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﻣوﺧﺗﮫ اﯾد ﻓﮑر ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت ورد  ،اﮐﺳل

از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد و اﯾﻧﺗرﻧت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد
ﻟﯾﺳﺎﻧس راﻧﻧدﮔﯽ ﺗﻣﯾزداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
راﭘور ) DBSﺻﻔﺎﯾﯽ ﺟرﻣﯽ(

ﻣﻧﺣﯾث داوطﻠب و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﺎور واﻟدﯾن در ﻣﮑﺎﺗب
ﮐﻣﮏ ﻧ ﻣﺎ ﯾ ﯾ د
ﺣﻣﺎﯾت از ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن در طول ﻣرض وﺑﺎی ﮐروﻧﺎ

وﻗﻔﮫ ھﺎی ﮐﺎری و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﺎﻧﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ

ﻣن ﻣدت ده ﺳﺎل را ﺻرف ﭘرورش
اطﻔﺎﻟم ﻧﻣودم و اﮐﻧون اﻣﺎده ﮐﺎر اﺳﺗم

اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘرورش اطﻔﺎل ٫وﻗﻔﮫ ﮐﺎری
دارﯾد ٫اﻧرا ﻣﺷﺧص ﺳﺎزﯾد

اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺘﯿﺪ ،ﺑﮫ
ﭼﯿﺰی در ﺑﺎﻻی
ﺳﯽ وی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺎﻣﮭﺎی
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﯾﺪ

داوطﻠب ﺷوﯾد
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﮐدام ﻣوﺳﺳﮫ ﺧﯾرﯾﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗری ﺧود را ارﺗﻘﺎ دھﯾد
ﮐورس ھﺎی اﻣوزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻏذا و ﺑﮭداﺷت را اﻏﺎز ﮐﻧﯾد
ﺳرﮔرﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ رﺑط ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

ﺳﯽ وی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ارزﺷﻣﻧد ﮐﺎر  ،ﭘروژه و ﯾﺎ ﮐﺎر ھﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ آﻣوزش و ﭘرورش ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻋﻼﺋق ﺧود را ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﺿرورت دارﯾد  -اﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫدرﺻورت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻓراھم ﺳﺎزﯾد

ﺑﺨﺶ ١
طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس
 ا ﺳم اﯾﻣﯾل ﻣوﺑﺎﯾل ا در س -ﻓﻘط ھﻣﯾن

ﺑﺨﺶ :٢
ﻣﺸﺨﺼﺎت
 ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﯾد ﺣدود  ٣اﻟﯽ  ۴ﺟﻣﻠﮫ طوﻻﻧﯽﺑﺎﺷد
 ﻓﻘط در ﻣورد ﺧودﺗﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾﯾد  -ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎی اﻧﺟﺎم داده اﯾد و ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ ﮐدام
ﺳﻣت ﺑروﯾد
 اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدﻣﮫ در ﻣورد ﺷﺧص ﺷﻣﺎ ﮐﮫدر زﻧدﮔﯽ ﺧود در ﺣﺎل ﭘﯾﺷرﻓت اﺳﺗﯾد  ،ﻗرار ﮔﯾرد

ﺑﺨﺶ ٣
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﮭﻢ
 ﻣﮭﺎرت ﺧﺎص در اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم ﺧوب – در ﺟرﯾﺎنآﻣوزش ﮐودﮐﺎن و ﺑرﺧورد ﺑﺎ واﻟدﯾن اﻣوﺧﺗﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﮭﺎرت و ﻣﮭدﺑﺎﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
 ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧظم  -ﻣراﻗﺑت از ﺧﺎﻧواده امﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗر :ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت ورد  ،اﮐﺳل و
ﭘﺎورﭘوﯾﻧت رﺳﺎﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 -را ﻧ ﻧد ﮔ ﯽ ﻣوﺗر

ﺑﺨﺶ ۴
ﮐﺎر و اﻣﻮر داوطﻠﺒﺎﻧﮫ
اﮐﻧون ﺷروع ﮐﻧﯾد و از ﻗدﯾﻣﯾﺗرﯾن ﮐﺎر ﺗﺎن اﻏﺎز ﮐﻧﯾد
ﺑرای ﺗوﺻﯾف ﻧﻘش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ از ﻧﻘﺎط ﮔﻠوﻟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ اﻋﻼن ﮐﺎر دﻗت ﮐﻧﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﮫ ﻧوع
ﺗﺟرﺑﮫ ای ھﺳﺗﻧد وﻓﻘط آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﮐﺎر ﻗﺑﻠﯽ ﺧود
اﻧﺟﺎم داده اﯾد و ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎن ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﻋﻼوه
ﻧﻣﺎﯾﯾد .ھر ﺗﺟرﺑﮫ را ﻣرﺗﺑط ﻧﮕﮫ دارﯾد
زﯾﺎدﺗر از ﮐﻠﻣﺎت ﻓﻌل دار اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﭼون از ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺻوﯾراز
ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ٫ﺗواﻧﺎﯾﯽ ٫ﻓﻌﺎل ﺑودن را ﻣﯾدھد .ﺳﮭم ﺗﺎﻧرا واﺿﺢ اراھﮫ
ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﺑﺨﺶ ۵
ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺗﺠﺮﺑﮫ
از ﺑﻠﻧدﺗرﯾن درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎن ﺷروع ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑﺳﯾﺎری اﻓراد ﺑﻌﺿ ًﺎ ورﮐﺷﺎپ ھﺎ وﮐورس ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت را رﻓﺗﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ رﺑط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﺎن دارد .طور ﻣﺛﺎل ٫ﮐورس ھﺎﯾﯽ
ﺻﺣت و ﺳﻼﻣﺗﯽ
اﮔر رﺑطﯽ دارد ٫در ﺳﯽ وی ﺗﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ٫ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﯾم روز ھم
ﺑوده و ﺷﺎﯾد ھم ﻧﯾﻣش ﺧواﺑﺎﻟود ﺑودﯾد ﻣﮕر ﺻرﻓﺎ ً اﮔر رﺑط دارد

ﺑﺨﺶ ۶
ﻋﻼﻗﮫ
ﺑﺳﯾﺎری اﻓراد ﻧﮕران ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﺣﯾث ﻋﻼﻗﮫ
ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﮐﮫ ذﮐر ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻋﻼﯾق ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺎﻧراﺑﮫ ﺳﯽ وی
ﺗﺎن ﻋﻼوه ﮐﻧﯾد .ﻋﻼﯾق ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺧﻼﻗﯾت  ٫ﺷﺧﺻﯾت
واﺷﺗﯾﺎق ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد
اﻣﺛﺎل ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎر ھﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺳﮭم ﮔﯾری در ﻣراﺳم
ﻣﮑﺗب ﺑﺎﺷد

ﺑﺨﺶ ٧
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻔﺎرش
 ﻣﻌﻣوﻻً "در ﺻورت درﺧواﺳت ﻣوﺟود اﺳت “را ذﮐر ﮐﻧﯾد ﻧﺎم ھﺎ واطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺷﺎﻧرا را درج ﻧﮑﻧﯾد
 ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﻔﺎرش آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد و اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎاﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﻧد ٫ﻗﺑل از ﺳﭘردن اﺳم و ﻧﺷﺎن ﺷﺎن
ﺑﮫ ﺻﺎﺣب ﮐﺎر  ٫ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد

ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ
از ﺟﻣﻠﮫ اول ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن واﺿﺢ طرح ﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد
از ﮐﻠﻣﺎت ﻓﻌل دار اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﭼﯾز ھﺎی را ﮐرده اﯾد ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم را درﺳوﻣﯽ اول ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺧﺳت ﻋﻼوه ﻧﻣﺎﯾﯾد
از ﭘروژه ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻧرا ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷﯾد

