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!خوش آمدید

:امروز ما می خواهیم

ندازیم، و نگاهی به سیستم آموزشی انگلستان بیا•

تم در مورد مزیت دسترسی آنالین به این سیس

گفتگو کنیم

سی در مورد اشتغال در انگلستان و نقش دستر•

آنالین در این حوزه صحبت کنیم

ن در مورد مسکن و نقش دسترسی آنالین در ای•

کنیمحوزه صحبت 



اصول پایه

فضای محرمانه•

فضای امن•

قرار دادن گوشی در حالت سکوت•

احترام به دیگران•

قضاوت نکردن•

یکی یکی صحبت کردن•

در حالت سکوت وقتی صحبت Zoomقرار دادن •

نمی کنید

!اگر می خواهید مطلبی تکرار شود، آن را بخواهید•

اینکه چیزی را ندانید عیب نیست•



Zoomامکانات 



:تحصیل در انگلستان به پنج بخش اصلی تقسیم می شود

سال های اولیه•

تحصیالت ابتدایی•

تحصیالت راهنمایی•

ند، این از لحاظ قانونی بچه ها در انگلستان باید در تحصیالت ابتدایی و راهنمایی شرکت کن

.سال ارائه می گردند16تا 5*تحصیالت بین سنین 

.ندتمامی بچه ها در این سن حق برخورداری از تحصیالت رایگان در یک مدرسه دولتی را دار

تحصیالت بیشتر•

تحصیالت عالی•

تحصیل در انگلستان



Adult Education

فرزندپروری دیجیتال

پذیرش آنالین در مدارستحصیالت بزرگساالن

تفریحات دیجیتال

ی دارند همه حق یادگیر



اشتغال در انگلستان
ن در مورد پرسش های زیر و اینکه کجا می توانید اطالعات مرتبط در ای

:زمینه پیدا کنید، فکر کنید

ر از حیث حقوق خود ممکن است نیازمند دانستن چه مواردی در خصوص اشتغال د-•

انگلستان باشید؟

ا می دانید که در صورت داشتن پرسش و یا نیاز به کمک در صورت اختالف ب-•

کارفرما باید به کجا مراجعه کنید؟

آیا در انگلستان همه از حیث اشتغال از حقوق برابری برخوردار هستند؟-•



قوانین اشتغال

انگلستان در زمینه اشتغال قوانینی دارد که از کارمندان حمایت می کند و رعایت حداقل 

:استانداردها را تضمین می کند

ما مقدار پولی که کارفرمای شما به عنوان حداقل دستمزد باید به شحداقل دستمزد کشور، -

.بپردازد را شرح می دهد، این مبلغ بسته به سن شما متغیر است

ساعت در هفته برای یک 40می گوید که افراد بزرگسال نباید بیش از قوانین ساعات کاری -

کارفرما کار کنند، مگر اینکه این موضوع در قرارداد آنها قید شده باشد

ده اندکه برای ایمن نگاه داشتن کارمندان طراحی شقوانین زیادی در خصوص سالمت و ایمنی -

فاظت که می گویند کارفرمای شما نمی تواند به دلیل مشخصه های تحت حقوانین عدم تبعیض -

.فتار کندمتفاوت از بقیه با شما ر( سن، نژاد، جنسیت، گرایشات جنسی، مذهب، معلولیت و غیره)

که قوانین مرخصی با حقوق در تعطیالت، مرخصی استعالجی، یا مرخصی زایمان و پدرانه-

مدت زمان و میزان مرخصی با حقوق در این شرایط را مشخص می کند

زنشستگی که کارفرمای شما را ملزم به تنظیم مقررات باقوانین مربوط به حقوق بازنشستگی -

می کند 



چه چیزهایی تغییر کرده است؟COVID-19در دوران 

از کجا اطالعات کسب کنیم؟



مسکن در انگلستان

:درست یا غلط
دریافت ( Universal Credit)اگر اعتبار جهانی •

.می کنید، هزینه مسکن همیشه تحت پوشش خواهد بود

مسکن تحت مالکیت )مسکن اجتماعی / مسکن شورا•

حق شما است و اگر درخواست دهید آن را ( مقامات محلی

.دریافت خواهید کرد

.اگر بی خانمان هستید شورا به شما کمک خواهد کرد•

«نیازمندترین ها»درخواست برای مسکن شورا براساس •

.اولویت بندی می شوند

مه چیز وقتی نیاز خود را به شورا منتقل کنم، آنها ترتیب ه•

را خواهند داد و برای من یک منزل دائمی پیدا خواهند 

.کرد



Zahraان، با به همراه فرزندانش به انگلستان آمد تا از طریق ویزای گردهم آیی مجدد خانواده پناهندگ

می داند که از طریق این نوع ویزا حق برخورداری از بودجه عمومی، از Zahra. شوهرش زندگی کند

از آنجا که شوهرش در حال حاضر در یک منزل اشتراکی . جمله بودجه مربوط به مسکن را دارد

.  جدید دارندزندگی می کند و کل خانواده مجبور هستند در یک اتاق بخوابند، آنها نیاز به یافتن یک منزل

و او و خانواده اش با مقامات محلی دیدار کردند و در خصوص گزینه های پیش ر. جمعیت آنها زیاد است

.و نیاز به یافتن یک منزل جدید از آنها مشورت خواستند

ائه خواسته شد در مورد مکان هایی در انگلستان که او در آنها زندگی کرده است اطالعات ارZahraاز 

.  رده استاو توضیح داد که تازه به انگلستان آمده است و قبالً هیچ جایی در انگلستان زندگی نک. دهد

شورا خانواده او را در لیست انتظار قرار می دهد و از آنها برای ارائه پیشنهاد روی امالک ثبت نام

ر فاصله به دلیل جمعیت باالی خانواده، به آنها پیشنهاد می شود که به یک اقامتگاه اضطراری د. می کند

مایلی در یک هتل بروند و به آنها امکان می دهند که روی امالک اجتماعی پیشنهاد ارائه کنند، و5

.همچنین به آنها توصیه می کنند که به دنبال موارد اجاره شخصی نیز باشند



دارندگان ویزای گردهم آیی مجدد خانواده و پناهندگی

ی باید برای بررسی گزینه های پیش روی خود مشاوره قانونهمسران قبل و بعد از پرواز •
.دریافت کنند

گزینه های مختلفی داردوضعیت ویزای پناهندگی •

ایمن ماندن در منزل•

یافتن محلی در پناهگاه بانوان•

دریافت حمایت از شورای محلی•

درخواست بی خانمانی

شما در حال حاضر بی خانمان هستید•

شما از شرایط اقامت برخوردار هستید•

یدبه دلیلی مثل جنسیت، در خطر خشونت خانگی قرار دار: نیازهای شما در اولویت هستند•

شما از روی قصد بی خانمان نشده اید•

نه برای قربانیان خشونت خانگی: شما یک خوشاوند محلی دارید•



ثبت نام و ارائه پیشنهاد برای مسکن شورا



اجاره منزل خصوصی

مبلغ اجاره چقدر است؟-

هزینه قبوض چطور؟-

مالیات شورا چقدر است؟-

آیا ملک مبله است؟-

ملک دارای صاحبخانه خصوصی است یا از طریق -

آژانس امالک اجاره می شود؟

آیا سپرده من محفوظ خواهد ماند؟-

قرارداد برای چه مدتی است؟-



ایجاد یک حساب کاربری آنالین

نام کاربری•

آدرس ایمیل•

رمز عبور•

پرسش های امنیتی•

اطالعات تماس•

چه موارد دیگری برای آن سرویس خاص نیاز است؟•



ترجمه صفحات وب

کلیک راست کنید•

یک زبان دیگر را انتخاب کنید•

این زبان ها به انگلیسی لیست)

(شده اند
(  ترجمه)Translateروی دکمه •

.کلیک کنید

درک این مطلب حائز اهمیت است •

که ترجمه خودکار ممکن است به 

ح اندازه ترجمه انسانی دقیق یا واض
.نباشد



خالصه

:امروز ما

در مورد برخی اطالعات کلیدی در خصوص •

تحصیل، اشتغال و مسکن در انگلستان 

صحبت کردیم؛

رای نمونه هایی از نحوه استفاده از اینترنت ب•

دسترسی به این موارد را ذکر کردیم؛

ی نکاتی در خصوص ایجاد یک حساب کاربر•

ر آنالین برای دسترسی به این خدمات را مرو

کردیم

به نحوه استفاده از ترجمه خودکار در •

.صفحات وب نگاه انداختیم



کلمات کلیدی

.مواردی که توسط تجهیزات خودکار انجام می شوند نه توسط انسان–خودکار 

.مدت زمان قانونی برای تحصیالت رسمی کودک–آموزش اجباری

قرون به مسکن تحت مالکیت مقامات محلی، که این مقامات مسئول حفظ کیفیت و م–مسکن شورا

.صرفه ماندن آنها هستند

.مجموعه ای از قوانین که بر حقوق کارکنان و کارفرمایان نظارت می کند–قانون اشتغال

.ثبت اطالعات شخصی برای دسترسی به یک سرویس خاص–حساب کاربری آنالین

لکپرداخت وجه برای استفاده از چیزی که به فرد دیگری تعلق دارد، مثالً م–اجاره شخصی 

.حمایت رفاهی، مزایا و مساعدت مسکن قابل ارائه به کم درآمدها–بودجه های عمومی

.ابزار ارتباط از یک زبان به زبانی دیگر–ترجمه


