
الپروژه توانمندسازی دیجیت

و برقراری ارتباط

پناهندگان زن

مقدمه ای بر نحوه ی آنالین شدن–1جلسه 



خوش آمدید

:امروز کارهای زیر را انجام خواهیم داد

شناسایی امیدهای پروژه و اینکه شرکت •

پ کنندگان تمایل دارند برای چه اموری از ل

تاپ خود استفاده کنند؛

گفتگو در مورد استفاده از اینترنت در•

انگلستان؛

م و مفهو« داده های شخصی»نگاه انداختن به •

.آن در دنیای آنالین



اصول اصلی
فضای محرمانه•

فضای امن•

تنظیم گوشی روی حالت سکوت•

احترام گذاشتن به دیگران•

قضاوت نکردن دیگران•

تک تک صحبت کردن•

روی حالت سکوت Zoomتنظیم •

هنگامی که صحبت نمی کنید

اگر می خواهید موضوعی تکرار شود•

!بگویید

ا اشکالی ندارد اگر چیزی ر•

نمی دانید



Zoomامکانات 



نفر در برقراری ارتباط، جستجوی اطالعات 1نفر در انگلستان 5از هر 

اردمربوط به سالمت، یا دسترسی به خدمات دولتی به صورت آنالین مشکل د

!با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های مربوط به سالمت عمومی، این موضوع سخت تر هم شده است



اطالعات



می خواهید از لپ تاپ خود برای چه اموری استفاده کنید؟



ایمیل



خرید آنالین



تاناستفاده از اینترنت در انگلس
در انگلستان برای دسترسی به بسیاری از خدمات ضروری از اینترنت استفاده می شود



...درخواهد یافت که

در انگلستان اغلب مردم ترغیب و یا ملزم می شوند که به صورت آنالین از خدمات استفاده کنند-

.ی شودبه جای نامه یا تلفن و یا همانند این دو، معموالً از آدرس ایمیل برای برقراری ارتباط استفاده م-

در اطالعات بیشتر را می توانید»
«وب سایت ما مشاهده کنید باید یک فرم آنالین را »

«تکمیل کنید



نام-

تاریخ تولد-

آدرس منزل-

آدرس ایمیل-

اطالعات موقعیت-

شماره بیمه نامه ملی، یا شماره: شماره شناسایی-
BRP

داه های شخصی چیست؟



در هنگام تماس با پزشک عمومی •

د خود احتماالً از شما خواسته می شو

د تاریخ تولد یا آدرس خود را تایی
کنید

هنگام تماس با مرکز مشاغل یا •

درخواست برای تصدی یک شغل 

ا احتماالً شماره بیمه نامه ملی شما ر
.سوال می کنند

ت احتماالً یک کسب و کار یا شرک•
.آدرس ایمیل از شما می خواهد



«می شود لطفاً کدپستی خود را ارائه بدهید؟»



خالصه

:امروز ما

تان را شناسایی نقش اینترنت در انگلس•

آغاز کردیم؛

در مورد امیدهای این پروژه گفتگو •

کردیم؛

و « داده های شخصی»در مورد مفهوم •

اهمیت آگاهی از حق شما در انتخاب 

به اشتراک گذاری این اطالعات با 

.دیگران، صحبت کردیم



کلمات کلیدی
کامپیوتر متصل هستید انجام می شود/ اموری که زمانی انجام می شوند که به اینترنت–آنالین 

استفاده یا ذخیره اطالعات توسط یک سیستم کامپیوتری–دیجیتال 

اصل خصوصی نگهداشتن اطالعات بنا بر آنچه توافق شده است–محرمانه بودن 

به دست آوردن یا حصول اطالعات، دسترسی به خدمات یا یک فضا–دسترسی 

محل یا محیطی که افراد می توانند بدون تبعیض یا قضاوت در آن دور هم جمع شوند–فضای امن 

.اطالعاتی که منجر به شناسایی یک فرد می شود–داده های شخصی 

فارغ بودن از توجه یا مشاهده دیگران–حریم خصوصی 

توقف موقت صدای یک شخص–سکوت 

تصاویر دیداری متحرک که می توان آن را با دیگران به اشتراک گذاشت–ویدئو 

تبادل یا دریافت اطالعات از طریق صحبت کردن یا نوشتن–ارتباط 

خدماتی که یک فرد برای حداقل یک زندگی به آنها نیاز دارد–خدمات ضروری 


