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از طرﯾﻖ  eServicesﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
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ﺑرای ﻣزاﯾﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
درﺧواﺳتھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ را ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
درﺑﺎره ﻣزاﯾﺎی ﺧود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾزان ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد و درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐردهاﯾم ﯾﺎ ﺧﯾر،
اطﻼﻋﺎت ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎسﺗﺎن را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
ﺑرای وارﯾز وﺟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ دﺑﯾت ﮐﺎرت ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﯾد.
ﻣﯾزان اﺿﺎﻓﮫ ﭘرداﺧﺗﯽﺗﺎن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد.
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓردی ) (Personal Identification Number, PINﺧود را ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔن ﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
ﺑرای ﮐﺳر ﯾﺎ ﻋدم ﮐﺳر ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد ﻓدرال از ﻣزاﯾﺎﯾﺗﺎن درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﻣزاﯾﺎی آﻣوزش درﺧواﺳت دھﯾد.
ﺑﮫ درﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر )ﺳؤاﻻت ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ( ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
ﺳؤاﻟﯽ ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗﻣزدھﺎی ﻗﺑﻠﯽﺗﺎن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری

ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری  ،eServicesﮔزﯾﻧﮫ ») «Sign in or create accountورود ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری( را از
 esd.wa.govاﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

 .1ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ) SecureAccess Washington (SAWوارد ﺷوﯾد .اﮔر ﺣﺳﺎب  SAWرا ﺑرای  WorkSourceWA.comﯾﺎ
ﺳروﯾس اﯾﺎﻟﺗﯽ دﯾﮕری اﯾﺟﺎد ﮐردهاﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ھﻣﺎن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و رﻣز ﻋﺑور اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
در ﻏﯾر اﯾنﺻورت ») «Create new accountاﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺟدﯾد( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
آدرس اﯾﻣﯾل اراﺋﮫ دھﯾد.

 .2ﺑﻌد از اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎب ،ﺑﺎﯾد آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد .ﻟﯾﻧﮑﯽ را ﮐﮫ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
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 .3ﺳﭘس ) For yourselfﺑرای ﺧود( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ) Continueدﮐﻣﮫ اداﻣﮫ( را ﺑزﻧﯾد.

 .4ﮔزﯾﻧﮫ اﺣراز ھوﯾت ﻣن ) (Verify my identityرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
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ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) ،(Social Securityآدرس و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﺧود را اراﺋﮫ ﺧواھﯾد داد.
 .6اﮔر در اﻣر ﺛﺑتﻧﺎم ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  855-682-0785ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑرای ﻣزاﯾﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد

ﮔزﯾﻧﮫ ) Apply for unemployment benefits or manage your current and past claimsدرﺧواﺳت ﺑرای ﻣزاﯾﺎی
ﺑﯾﮑﺎری ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت درﺧواﺳتھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﮔذﺷﺗﮫ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
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ﺳﭘس ﺳؤاﻻﺗﯽ را از ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾم ﭘرﺳﯾد .ﮔزﯾﻧﮫ ) Nextﺑﻌدی( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی و اداﻣﮫ ﺑروﯾد .ﮔزﯾﻧﮫ ) Saveذﺧﯾره( را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ درﺧواﺳﺗﺗﺎن را ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد و در زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺑرﮔردﯾد.
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وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ) Contact informationاطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس( رﺳﯾدﯾد ،آدرسﺗﺎن را ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد .دﮐﻣﮫ ) Check addressﺑررﺳﯽ آدرس( را از
ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﺳﻣت راﺳت ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آدرسﺗﺎن ﺗﺄﯾﯾد ﺷود.

از ﻓﮭرﺳت آدرسھﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .در اﻏﻠب ﻣوارد ،ﺷﻣﺎ آدرﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ) Suggestedﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی(ﻋﻼﻣتﮔذاری ﺷده اﺳت ،اﻧﺗﺧﺎب
ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ آدرﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳروﯾس ﭘﺳﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (U.S. Postal Serviceﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷود.
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ﺑرای وارد ﮐردن ﺷﻐﻠﺗﺎن ،اﺑﺗدا دﮐﻣﮫ ) Search occupationﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

در ﺳﻣت ﭼپ ،ﻋﻧوان ﺷﻐﻠﺗﺎن را وارد ﮐﻧﯾد و ) Searchﺟﺳﺗﺟو( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .در ﺳﻣت راﺳت ،ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺧواھﯾد دﯾد.
ﻋﻧواﻧﯽ را ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺷﻐلﺗﺎن ھﻣﺧواﻧﯽ دارد ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

7

ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرﮔردﯾد و ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب دﮐﻣﮫھﺎی ﻣوﺟود در ﺳﻣت ﭼپ ﺻﻔﺣﮫ ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺧود را ﻣرور ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳؤاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دادﯾد ،دﮐﻣﮫ ) Submitارﺳﺎل( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎره ﺗﺄﯾﯾد ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﮭم ﺑﻌدی را ﺑﺧواﻧﯾد.
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ﭘﯾﻣﺎﯾش eServices

وﻗﺗﯽ درﺧواﺳتﺗﺎن را ﺛﺑت ﮐردﯾد و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری  eServicesوارد ﺷدﯾد ،ﺻﻔﺣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾشﻓرض در ﻧﻣﺎی Summary
)ﺧﻼﺻﮫ( ﻧﻣﺎﯾش داده ﺧواھد ﺷد .ﻣﺗن آﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻟﯾﻧﮏ اﺳت .ﻟﯾﻧﮏ درﺧواﺳت ) UI claimﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﮑﺎری( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد...

… ﺗﺎ درﺧواﺳت ﻓﻌﻠﯽﺗﺎن و ﻣزاﯾﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺷده اﺳت ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد "UI" .ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی unemployment insurance
)ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﮑﺎری( اﺳت.

9

ﺑرﮔﮫ ) Online activityﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﻼﯾن( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در  eServicesﺗﮑﻣﯾل ﮐردهاﯾد ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﺑراﯾﺗﺎن
ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.

ﺑرﮔﮫ  ) Notices/lettersاطﻼﻋﯾﮫھﺎ/ﻧﺎﻣﮫھﺎ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﻧﺎﻣﮫھﺎ و اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺧواﻧده ﻧﺷده را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
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ﯾﮏ درﺧواﺳت ھﻔﺗﮕﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد

ﻟﯾﻧﮏ آﺑﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ) You have a weekly claim to fileﯾﮏ درﺧواﺳت ھﻔﺗﮕﯽ ﺑرای ﺛﺑت دارﯾد( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن
ﻟﯾﻧﮏ را در ) Summaryﻧﻣﺎیﺧﻼﺻﮫ( ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .اﮔر ) UI Claimدرﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﮑﺎری(
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد...

…ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ،در ﻗﺳﻣت ) Account alertsھﺷدارھﺎی ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری( ﻟﯾﻧﮏ درﺧواﺳت
ھﻔﺗﮕﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
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ھﻔﺗﮫای را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑرای آن درﺧواﺳت دھﯾد ،ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد .اﮔر ھﻔﺗﮫای را از ﻗﻠم اﻧداﺧﺗﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻗﻠم اﻓﺗﺎده ،ﺷروع
ﮐﻧﯾد و دوﺑﺎره ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد.

ﺳﭘس ﺳؤاﻻﺗﯽ را از ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾم ﭘرﺳﯾد .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﯾد و ﺣداﻗل ﺳﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل در ھر ھﻔﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
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ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﺛل ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣراﮐز ﺷﻐﻠﯽ
 WorkSourceدر آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﮔزﯾﻧﮫ ) Add contactاﻓزودن ﻣﺧﺎطب( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
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وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ را ﮔزارش ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﮐد ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑرای آن ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻐﻠﯽ از ھﻣﮫ ﻣﻧﺎﺳبﺗر اﺳت ،اراﺋﮫ دھﯾد .ﮔزﯾﻧﮫ
) Search occupationﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻋﻧوانھﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﮔزﯾﻧﮫا ) Search employersﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎرﻓرﻣﺎھﺎ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﮔزارش ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل را ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺳﻧد ﺟﺳﺗﺟوھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دادهاﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾد.
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در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ اﻧﺟﺎم دادهاﯾد ،ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود در طول ھﻔﺗﮫ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد .و ھر دﺳﺗﻣزدی را ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﮔزارش دھﯾد ،ﺣﺗﯽ
اﮔردﺳﺗﻣزد ﻗرار اﺳت ﺑﻌدا ً ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺷود .ﺑرای ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ،اﺑﺗدا ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود را از ﻟﯾﺳت اراﺋﮫ ﺷده اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﮔزﯾﻧﮫ I can’t
) find the employer I’m looking forﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟش ھﺳﺗم ﭘﯾدا ﮐﻧم( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﮐﺎرﻓرﻣﺎی
دﯾﮕری را وارد ﮐﻧﯾد.

ﻧﺎم ﮐﺎرﻓرﻣﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد درآﻣد و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎریﺗﺎن را وارد ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ درآﻣد را ﮔزارش ﮐردﯾد ،ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑل از ﮐﺳر
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﮫ دﺳت آوردهاﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد.
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وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳؤاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دادﯾد ،دﮐﻣﮫ ) Submitارﺳﺎل( را ﺑزﻧﯾد.

16

ﺑرای وارﯾز وﺟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ دﺑﯾت ﮐﺎرت ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﯾد.

از ﻧﻣﺎی ﺧﻼﺻﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ) Updateﺑروزرﺳﺎﻧﯽ( را ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﺑﺧش ) About meدرﺑﺎره ﻣن( ﻗرار دارد ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

از ﻗﺳﻣت ) I want toﻣن ﻣﯽﺧواھم( ﮔزﯾﻧﮫ ) Update payment informationﺑروزرﺳﺎﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﭘرداﺧت( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
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ﺑرای ﺛﺑتﻧﺎم ﺟﮭت وارﯾز ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﺑﮫ اوﻟﯾن ﺳؤال ،ﭘﺎﺳﺦ ) Yesﺑﻠﮫ( ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺳؤال اﯾن اﺳتDo you wish to provide your bank :
?) information so that your benefit payments will be automatically direct deposited into your accountآﯾﺎ
ﻣﯽ ﺧواھﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را اراﺋﮫ دھﯾد ﺗﺎ ﻣزاﯾﺎی ﭘرداﺧﺗﯽﺗﺎن ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ وارﯾز ﺷود؟(
ﺳﭘس از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را اراﺋﮫ دھﯾد .ﺑﻌد از اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ،ﮔزﯾﻧﮫ  ) Submitارﺳﺎل( را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾد.
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اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﯾد ﻣزاﯾﺎیﺗﺎن از طرﯾﻖ دﺑﯾت ﮐﺎرت ﭘرداﺧت ﺷود ،در ﺳؤال اول ﭘﺎﺳﺦ ) Noﺧﯾر( و در ﺳؤال دوم ) Yesﺑﻠﮫ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،
ﺳؤال دوم اﯾن اﺳت) Would you like us to deposit your benefit payments into a debit card? :آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﻣزاﯾﺎی
ﭘرداﺧﺗﯽﺗﺎن را ﺑﮫ دﺑﯾت ﮐﺎرت وارﯾز ﮐﻧﯾم؟(
ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ ) Submitارﺳﺎل( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
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ارﺳﺎل و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﯾﺎمھﺎ

ﺑرای ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣرﮐز درﺧواﺳتھﺎ ،روی ﻟﯾﻧﮏ ) Send us a messageارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻣﺎ( در زﯾر ﻣﻧوی ) I want toﻣن
ﻣﯽﺧواھم( ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺟدﯾد ،ﺻﻔﺣﮫ زﯾر را ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد .ﮔزﯾﻧﮫ  ) Send us a messageارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻣﺎ( را از زﯾرﻣﻧوی Message
) typeﻧوع ﭘﯾﺎم( اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑرای ﭘﯾﺎﻣﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﭘﯾﺎﻣﺗﺎن را ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﭘﯾوﺳت ﻓﺎﯾل ،دﮐﻣﮫ ) Addاﻓزودن( را در ﺳﻣت راﺳت ) Attachmentsﭘﯾوﺳتھﺎ( ﺑزﻧﯾد .ﺷرح ﺳﻧد را وارد ﮐرده و از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر آن را
ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﯾد.
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ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑراﯾﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎدهاﯾم ،ﺑرﮔﮫ ) Notices/lettersاطﻼﻋﯾﮫھﺎ/ﻧﺎﻣﮫھﺎ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ) All noticesھﻣﮫ
اطﻼﻋﯾﮫھﺎ( را از ﺳﻣت راﺳت ) Unread noticesاطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺧواﻧده ﻧﺷده( اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

در ﺻورت وﺟود ،ﻟﯾﺳﺗﯽ از اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺧود را ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ،ﺧط ﻣوﺿوع را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
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ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ) Replyﭘﺎﺳﺦ( را از ﮔوﺷﮫ راﺳت در ﺑﺎﻻی اطﻼﻋﯾﮫ ﺑزﻧﯾد.

ﺳﭘس ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺎم ﺧود را ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﭘﯾوﺳت ﻓﺎﯾل ،دﮐﻣﮫ ) Addاﻓزودن( را از ﻗﺳﻣت ﺳﻣت راﺳت ) Attachmentsﭘﯾوﺳتھﺎ( ﺑزﻧﯾد .ﺷرح
ﺳﻧد را وارد ﮐرده و از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر آن را ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﯾد.
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ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﯾم .ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾﻣﯾﻠﯽ ارﺳﺎل ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﻣﺎ ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
از ) Homeﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ( ﮔزﯾﻧﮫ ) We need more information from youﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری از ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم( را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﭘس ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣوارد را ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد .ﻟﯾﻧﮏ آﺑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
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ﮐﺎدری را ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺧود واﻗف ھﺳﺗﯾد و آﻧﮭﺎ را درک ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺧواﻧﯾد و اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

اداره اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ «ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺑراﺑر اﺳت .در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ و ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠواﻟن در»
دﺳﺗرس اﺳت .ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮭﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای
اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳﻠط ﻣﺣدودی ﺑر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دارﻧد در دﺳﺗرس اﺳت .ﺳروﯾس رﻟﮫ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ واﺷﻧﮕﺗن 711:
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