ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده و ﻧﻣﺎﯾﻧده
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ) (CRTاز ﮐﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرم؟
در زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ) (CRTﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺗواﻧﺎﯾﯽ دارﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺧودﺗﺎن
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐﺳﯽ از ﺷﻣﺎ در طول روﻧد  CRTﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺑﯾﺎﺑﯾد.
در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از  CRTاز ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ از طرف ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.

ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﮐﯾﺳت؟
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را در ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﯾﺎری دھد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد:
•

ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻧظم ﺑﺎﺷﯾد

•

ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ﮐﻧد

•

ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑدھد

•

ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﭘر ﮐردن ﻓرمھﺎی آﻧﻼﯾن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد

ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﺷروع ،در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎری دھد و او ﭼﻘدر ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺑﺎ
او ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻧﻣﯽﺗواﻧد از طرف ﺷﻣﺎ ﺑﺎ  CRTﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﺻﺣﺑت ﮐردن ﮐﺎﻣﻼً ﺑر ﻋﮭدهی ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺷﻣﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﯾﺳت؟
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت از طرف ﺷﻣﺎ در  CRTﺻﺣﺑت ﮐﻧد.
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ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﯽﺗواﻧد:
•

ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ھرآﻧﭼﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺷﻣﺎ ﺗواﻓﻖ ﮐرده اﺳت ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧﯾد.

•

دﻋوی ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن  CRTﻣطرح ﮐﻧد

•

در طول ﻓراﯾﻧد ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان از طرف ﺷﻣﺎ ﻣدارک و ادﻋﺎھﺎ را اراﺋﮫ دھد

•

در ﺻورت ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع ﺷﻔﺎھﯽ ﺑرای دﻋوی از طرف ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد )ﺗﻠﻔﻧﯽ ،وﯾدﯾو ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ،
و ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری(

ﻻزم اﺳت طرﻓﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺷﺧﺻﺎ ً در طول ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺳﮭﯾل ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد
ﮐﺎﻣﻼً در ﻣورد ﺻﺣﺑت ھﺎی طرﻓﯾن دﻋوی ﻣطﻠﻊ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧده ﻋذر او را ﺑرای ﻋدم اﻧﺟﺎم ﻣوارد ﻓوق
ﺑﭘذﯾرد.

ﭘرﺳشھﺎی ﻣﺗداول
آﯾﺎ ﺑرای داﺷﺗن ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺟوز اﺳت؟
ﺧﯾر .ﺑرای داﺷﺗن ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺟوز ﻣﺎ ﻧدارﯾد .ﺻﺣﺑت ﮐردن ﮐﺎﻣﻼً ﺑر ﻋﮭدهی ﺧود ﺷﻣﺎﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺷﻣﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم؟
ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺧود را ﺑﺎ دﻗت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﺗﺎن ﻣرﺑوط اﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،اﮔر
ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺳﺧت اﺳت ،ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهای اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .اﮔر اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﺧوب ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهﺗﺎن از ﭘس آن ﺑر ﻣﯽآﯾد.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای اراﺋﮫی اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑراﯾﺗﺎن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهﺗﺎن از ﻣوﺿوعھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در روﻧد  CRTﻣطرح ﻣﯽﺷود
ﺑﺎﺧﺑر ﺷود .ﺑﺎﯾد اطﻼع ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهﺗﺎن ﺑﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑل دﻋوی ھم ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
اﮔر اﯾﻧطور ﺑﺎﺷد ،در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﺎری دادن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده دﺷوار ﮐﻧد.
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻧﺗﯾﺟﮫی دﻋوی ﺷﻣﺎ ﺳود ﯾﺎ زﯾﺎن ﺑﺑرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﺎن
دﯾﮕری ﮐﮫ از اﯾن دﻋوی ﺳود ﯾﺎ زﯾﺎن ﻣﯽﺑرﻧد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎھد
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
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آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
اﮔر دﻋوی ﺷﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺟراﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف وﺳﯾﻠﮫی ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱آورﯾل ۲۰۱۹
ﯾﺎ ﺑﻌدﺗر اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺟﺎزهی  CRTﻧدارﯾد.
ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻧواع دﻋﺎوی دﯾﮕر ،ﻗﺎﻋدهی ﮐﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ طرفھﺎی دﻋوی ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺟزء ﯾﮏ دﺳﺗﮫی ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑدون ﮔرﻓﺗن ﻣﺟوز  CRTﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ذھﻧﯽ ﺿﻌﯾف ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻣﺟﺎزﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺟزء ﯾﮑﯽ از ﮔروهھﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت از  CRTدرﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔرﻓﺗن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﺟوز ﺑدھد.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑرای دﻋوی  CRTﺧود وﮐﯾل ﺑﮕﯾرم؟
ﺑﻠﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد وﮐﯾل ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد از وﮐﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﮔر از وﮐﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،او ﻧﻣﯽﺗواﻧد از طرف ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد CRT .ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﭘروﻧده ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﭘس ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ  CRTاز آدرس اﯾﻣﯾل و اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻗﺎﻋدهی ﮐﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳﺗﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ از  CRTاﺟﺎزه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر دﻋوی ﺷﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺟراﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف وﺳﯾﻠﮫی ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری اﺳت ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺟﺎزهی CRT
ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺧود ﺗوﺳط ﯾﮏ وﮐﯾل ﻧدارﯾد .اﻣﺎ ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻧواع دﻋﺎوی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت اﺟﺎزه ﮐﻧﯾد .اﮔر
 CRTﻣواﻓﻘت ﮐرد ﺗﺎ وﮐﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ  CRTاز طرف ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﻧد.

ﭼطور ﺑﺎﯾد از  CRTدرﺧواﺳت ﻣﺟوز ﺑرای داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻧم؟
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗن را ﻧدارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای آن از  CRTدرﺧواﺳت
ﻣﺟوز ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھﻧﮕﺎم ﭘر ﮐردن درﺧواﺳت ﺧود ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼف ،و ﯾﺎ ﺑﻌدﺗر در روﻧد ﮐﺎر ﺑﺎ
ﭘر ﮐردن و اراﺋﮫی ﻓرم درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧدهی ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺟﮭت اﻋطﺎی ﻣﺟوز ﻧﻣﺎﯾﻧده CRT ،ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧد:
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•

طرفھﺎی دﯾﮕر دﻋوی ھم ﻧﻣﺎﯾﻧده دارﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر؛ و اﮔر دارﻧد ،ﻧﻣﺎﯾﻧدهی آﻧﮭﺎ وﮐﯾل اﺳت ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری
ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﯾﮏ وﮐﯾل اﺳت

•

ﺗﻣﺎم طرفھﺎی دﻋوی ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣواﻓﻖ ﺑﺎﺷﻧد

•

ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت ﻓرد ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎﺷد

•

ﺑرای رﻋﺎﯾت ﻋداﻟت و اﻧﺻﺎف ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

اﮔر  CRTدرﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗن ﺑﭘذﯾرد ،ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد در طول روﻧد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ
اطﻼﻋﺎت را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ اراﺋﮫ دھﯾد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﺷد؟
•

وﮐﯾل دارای ﭘرواﻧﮫی ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓردی ﮐﮫ زﯾر ﻧظر ﯾﮏ وﮐﯾل ﺳﺎﮐن اﺳﺗﺎن ﺑﯽﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد

•

ھﻣﺳر ،ﻓﺎﻣﯾل ﯾﺎ دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗواﻓﻖ ﮐﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﺷد

•

ﻓرد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود و دﯾوان او را ﻣﺟﺎز ﺑداﻧد
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