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 درس:

 ارتباطات شفاھی

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 صحبت ھای غیرضروری  •
 ھمسایھ ھا در مورد چھ چیزی مناسب است صحبت با  •
 تفاوت ھای فرھنگی در ارتباطات  •
 مھارت ھای ابتدایی برای تلفن و پیام کتبی  •

 محتویات
 3  ........................................................................................................................... دیلغات جد

 3  ......................................................................................................................  در کشور شما
 4  ..................................................................................................................... صحبت روزانھ

 6  .........................................................................................................  یررسمیو غ یلغات رسم
 8  ...............................................................................  مناسب است؟ یزیصحبت کردن در مورد چھ چ

 10 .............................................................................................................   صحبت کردن در تلفن
 11 ........................................................................................................................... نمودن  امیپ
 12 .........................................................................................................................  یریگ جھینت
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 ارتباطات در فرھنگ ایاالت متحده 

 

 

 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 چیزی کھ با کلمات می گویید  شفاھی 

 چیزی کھ بدون ھیچ کلمھ ای می گویید، مثالً با حرکت  غیرشفاھی 
 دادن بدن خود 

 صحبت درباره موضوعات روز  صحبت ھای غیرضروری 
 مانند با دوستان و خانوادهآرام،  غیررسمی 

 ھمراه با سرپرست یا شخص بزرگ سال  رسمی
 کسی را بعدتر زنگ زدن  دوباره زنگ زدن 

 بھ کسی کھ با پیام صوتی یا با شخص دیگری تماس   پیام گذاشتن 
 گرفتھ اید، بگویید 

 یک پیام ضبط شده در تلفن؛ می توانید بعداً بھ پیام گوش دھید  پپیام صوتی 

 گوش دادن بھ پیام ھای تلفنی خود  پیام صوتی چک 

 ارسال پیام کتبی بھ یک شخص دیگر  ارسال یک پیام 

 دیدن یک پیام تلفنی یا پیام کتبی از شخص دیگری  تنظیم پیام 
 

 در کشور شما 
  چگونھ در کشور خود سالم می دھید؟ 
  آیا بھ ھمھ یکسان سالم می دھید؟ 
  کنید چھ می گویید؟ وقتی با شخص جدیدی مالقات می 
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 روزانھصحبت 
 احوال پرسی و صحبت ھای غیرضروری 

. می توانید در سرک، در  سالم) (  "Hello"یا   سالم)( " Hiوقتی از پھلوی کسی عبور می کنید، بگویید " 
 فروشگاه یا جاھای دیگر سالم بدھید. 

بعد از اینکھ سالم دادید، بپرسید "حال شما چطور است" یا "چطور  
 ھستید؟" 

بدھید "خوب" یا "عالی". یک جواب کوتاه خوب  شما میتوانید جواب 
 است.

استفاده   صحبت ھای غیرضروریاگر میخواھید بیشتر صحبت کنید، از 
کنید. صحبت ھای غیرضروری، صحبت کردن در مورد چیزھایی  

است کھ مھم نیستند. می توانید در مورد آب و ھوا، ترافیک یا چیزھای  
 دیگر صحبت کنید. 

 ید مالقات نمودن شخص جد
وقتی کسی را برای اولین بار مالقات می کنید، با او دست بدھید و  

 اسم خود را بگویید. 

 ." ____بگویید " سالم، اسم من است 

 فعالیت: با فرد پھلوی خود تمرین کنید. 
Maria  .پسرش را بھ مکتب می آورد 

 را نمی شناسد.  Sabaرا می بینید. او  Sabaاو یک والده دیگر، 

Maria :  سالم، منMaria   ھستم. اسم شما چیست؟ 

Saba :  سالم. اسم منSaba  .است. از مالقات شما خوشحال شدم 

Maria :  .من نیز از مالقات شما خوشحال شدم 
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 صحبت درباره کار
 بسیاری از مردم می پرسند، " شما چھ کار می کنید؟" 

 یعنی "چھ نوع کاری انجام می دھید؟" یا "وظیفھ شما چیست؟" 
 
 

 
Maria :  شما چھ کار می کنید؟ 

Saba :   .من یک معلم ھستم. من انگلیسی تدریس میکنم
 شما چھ کار می کنید؟ 

Maria :  .من در میدان ھوایی کار میکنم 

Saba :   جالب است! خوب، من باید بھ کارم بروم. خدا
 حافظ. 

Maria :  .من ھمچنان. خدا حافظ 
 
 
  

 درخواست معلومات
 نیاز دارید، می توانید از کسی درخواست کمک کنید. وقتی بھ کمک 

میتوانید مسیرھا را پرسان کنید. می توانید برای یافتن چیزی در  
 فروشگاه کمک بخواھید. 

 جھت کمک خواستن، بگویید:

 ببخشید. میتوانم یک سوال بپرسم؟  ○
 میتوانید مرا کمک کنید؟  ○
 بپرسم؟ یک لحظھ وقت دارید؟ آیا میتوانم یک سوال   ○

  



 ارتباطات در فرھنگ ایاالت متحده 

 درس: ارتباطات شفاھی
 سطح ابتدایی

6 

 

 

 لغات رسمی و غیررسمی
 با فرد پھلوی خود تمرین کنید. 

Maria .پسرش را بھ مکتب می برد. او معلم خود را می بیند 
Maria :  صبح بخیر خانمLopez . 

 صبح بخیر. چھ حال دارید؟  : Lopezخانم 

Maria :  بسیار خوب ھستم، تشکر. من مادرJose  .ھستم 

 متعلم خوب است. درست است. او یک  : Lopezخانم 

Maria :  من خوشحالم. آیا میتوانم یک سوال بپرسم؟ 

 بلی. چطور میتوانم بھ شما کمک کنم؟  : Lopezخانم 

Maria : Jose  در ریاضی بھ کمک نیاز دارد. آیا میتواند بعد از مکتب کمک بگیرد؟ 

 بلی. من آن معلومات را برایتان ایمیل می کنم.  : Lopezخانم 

Maria :  .تشکر 
 

 سواالت: 
  خانمLopez  کیست؟ 
 Maria چھ چیزی میپرسید؟ 
Maria  برای صحبت با خانمLopez   از لغات رسمی استفاده کرد. از لغات رسمی برای صحبت

 کردن با شخص مھمی مانند معلم یا رھبر اجتماعی استفاده کنید. 

 از لغات غیررسمی بخاطر صحبت با دوستان استفاده کنید. 

 غیررسمی  رسمی 

 سالم! ھی!  سالم. 
 چھ خبر؟  چھ حال دارید؟ 

 میرود؟ اوضاع چطور پیش  حالت تان چطور است؟ 
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 غیررسمی  رسمی 

 بسیار خوب. تشکر. 
 و شما؟ 

 من خوب ھستم. شما چطور؟
 خیلی عالی. شما؟ 

 میتوانید مرا کمک کنید؟  لطفاً مرا کمک می کنید؟ 

 باعث افتخار است. 
 تشکر از وقت تان. 

 می بینیمت. 
 باید بروم. 

 بعدتر می بینیمت. 

 عالی داشتھ باشید! متوجھ خودتان باشید. روز   روز خوش داشتھ باشید. 
 می بینیم. خدا حافظ.  خدا حافظ. 

 

 فعالیت: شما چھ می گویید؟ 
شما در این درس و درس بعدی با تفاوت ھای  

  فرھنگی در ایاالت متحده
 آشنا می شوید. 

 شما چھ می گویید؟ 

 :1قصھ 
شما بھ کتابخانھ میروید. مسؤل کتابخانھ می پرسد  

 می گویید؟ آیا بھ کمک نیاز دارید. شما چھ 

)a(  بلی لطفاً. آیا می توانید بھ من کمک کنید کتابی در مورد تابعیت پیدا کنم؟"" 

)b(  ".من بھ کتابی در مورد تابعیت نیاز دارم" 
 

 :2قصھ 
مسؤل کتابخانھ دو کتاب را دباره تابعیت پیدا میکند. او در مورد صنف تابعیت در کتابخانھ بھ شما می  

 ھا را چک کنید. شما چھ می گویید؟  گوید. او بھ شما کمک می کند کتاب 
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)a(  ".تشکر از کمک تان 

)b(  ".درست است، خدا حافظ" 

 :3قصھ 
 شما ھمسایھ خود را می بینید. او بھ شما می گوید کھ ھفتھ گذشتھ مریض بود. شما چھ می گویید؟ 

)a(  ".متاسفم. امیدوارم حاال خوب باشید" 

)b(  ".ھفتھ گذشتھ ھوا خیلی خوب بود" 

 جواب ھا: 
 1قصھ  •

)a(  .وقتی کھ کمک درخواست میکردید "لطفا" بگویید 
 2قصھ  •

)a(  .وقتی کھ کمک دریافت کردید "تشکر" بگویید 
 3قصھ  •

)a(  ."وقتی کسی مریض بود یا مشکل داشت بگویید "متاسفم 

 صحبت کردن در مورد چھ چیزی مناسب است؟ 
 مردم ایاالت متحده دوست ندارند در مورد بعضی چیزھا صحبت کنند. 

 مثال، در مورد سن افراد، پول، سیاست (رای دادن و دولت) یا دین صحبت نکنید. بھ عنوان 

 فعالیت: صحبت
صحبت کردن در مورد چھ چیزی با ھمسایگان تان خوب است؟ چھ چیز درباره صحبت با ھمسایھ ھا  

 نامناسب است 
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 یکجا صحبت کنید. از لیست ذیل برای مفکوره ھا استفاده کنید.
 آیا صحبت کردن در مورد آنھا با افرادی کھ بھ خوبی نمی شناسید  

 خوب است؟ 

 بنویسید.  ✓برای ھر موضوع یک تیک مارک 
 

 

 
 مناسب است کھ درباره اش 

 صحبت شود

 
 بھتر است کھ درباره اش 

 صحبت نشود 

 ✓ ھوا 
 

   یک فلم جدید 

   ورزش 

   اخبار 

   خانواده شما 

   ھستند) سن (چند سالھ  

   اندازه بدن 

   وظیفھ شما 

   معاش شما در کارتان 

   رای دھی 

   خدا و عبادت 

   سایر ھمسایگان شما 

چیزھای کھ برای سرگرمی انجام  
 میدھید 

  

   کشور اصلی تان 

 

 با نفر پھلوی خود صحبت کنید 
   نیست؟ در کشور شما صحبت کردن در مورد چھ چیزیمناسب استچھ چیز مناسب 
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 صحبت کردن در تلفن
 ما ھر روز از تلفن استفاده می کنیم. صحبت کردن در تلفن بھ زبانی دیگر آسان نیست. 

 شما میتوانید بگویید: 

 = شما خیلی سریع صحبت می کنید. لطفاً آھستھ صبحت کنید. •
 = صدای تان خیلی پائین است.  ببخشید. صدای تان را نمی شنوم. •
 = دوباره بگویید لطفاً می توانید آن را تکرار کنید؟  •

 
 
 
 
 

 زنگ زدن 
 صحبت کنید. شما میتوانید بگویید:   Sabaشما می خواھید با 

o  آیا می توانم باSaba  صحبت کنم لطفا؟ 
o  آیاSaba  آنجا است؟ 

 پیام گذاشتن 
 نیست. شما میتوانید بگویید:   Sabaصحبت کنید.   Sabaشما می خواھید با 

 آیا میتوانم یک پیام بگذارم؟  •
 این اسم و شماره تلفن من است. •

 جواب دادن بھ تلفن 
 شما یک تماس تلفنی دریافت می کنید. بھ تلفن جواب بدھید. شما میتوانید بگویید: 

 ھستم.   Mariaمن   •
 ھستم.  Mariaسالم. من   •
 صحبت میکند.  Mariaسالم،   •
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 شما شخصی را کھ تلفن نموده نمی شناسید. شما میتوانید بپرسید: 
 

 معذرت میخواھم، کی است؟ •

 میتوانم بفھمم کی زنگ زده است، لطفاً؟  •

 پایان دادن بھ تماس 
 شما صحبت کردن را تکمیل می کنید. شما میتوانید بگویید: 

 تشکر از وقت تان. خدا حافظ.  ○

 روز خوش داشتھ باشید. خدا حافظ.  ○

 صحبت کردن با شما عالی بود. خدا حافظ.  ○

 باید بروم. بعدا صحبت می کنیم. خدا حافظ.  ○

 پیام نمودن
 اکثر مردم بیشتر از صحبت کردن با تلفن از پیام کتبی استفاده می کنند. پیام ھا سریع و آسان است. 

  پیام می گذارید؟   کیبھ 

ممکن است از داکتر، داکتر دندان و غیره پیام کتبی  
 دریافت کنید. 

 بھ پیام کتبی نگاه کنید.

  از طرف کی است؟ 

  کرده اند؟ چرا آن را ارسال 

  چھ جواب باید بدھید؟ 

 لینک دندان کلینیک از
(206)285-1338  :

Karin  منتظر دیدار ،
شما در وقت مالقات تان 

قبل   10:00در ساعت 
 روز جمعھ،   از ظھر

ماه آگست ھستم. برای  7
تایید وقت مالقات خود  

را ارسال   1در پاسخ 
 کنید. 
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 نکات:

 

 ھنگام ارسال پیام کتبی، امالی خود را چک کنید. 

 

 در جریان مصاحبھ پیام ارسال نکنید. 

 

 حین موتروانی پیام ارسال نکنید. 

 

 سواالت 
 امروز بھ کی پیام ارسال کردید؟ 
  ھر روز چند پیام ارسال می کنید؟ 
  چند پیام دریافت می کنید؟ 

 فعالیت: این را امتحان کنید 
 از تلفن خود استفاده کنید. 

 برای یک ھم صنفی یا معلم پیام ارسال کنید. 

 امالی خود را چک کنید تا آنھا پیام شما را درک کنند. 

 نتیجھ گیری
 وقتی صحبت می کنید...

 چھ چیزی برای شما سخت است؟ 
 صحبت کردن رو در رو  •
 تلفن  •
 پیام  •
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 جدید مالقات نمودن شخص  •
 درخواست معلومات  •

  چگونھ می توانید در آن بھتر شوید؟ 

  تمرین چھ لغاتی از این درس برای شما خوب است؟ 
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 درس:

 ارتباطات غیر شفاھی 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 توقعات فرھنگی در ایاالت متحده •
 تفاوت ھای فرھنگی کھ میتوانید ببینید و تفاوت ھای پنھان  •
 فضای شخصی و زبان بدن  •

 محتویات
 15 ....................................................................................................................... دیلغات جد

 16 .............................................................................................. متحده  االتیدر کشور شما، در ا
 17 ...........................................................................................................   یفرھنگ  یتفاوت ھا

 19 ........................................................................................................  فرھنگ آشکار و پنھان
 22 ................................................................................................................   یشخص  یفضا

 23 .........................................................................................................................   اشارات
 24 ....................................................................................................................   یریگ جھینت
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 چیزھای کھ مردم انجام می دھند و فکر می کنند عادی است  فرھنگ 
 خوب نیست، کاری کھ نباید انجام دھید  گستاخی 

چیزھایی کھ مردم در مکان ھای مختلف بھ طور متفاوت فکر می   فرھنگی تفاوت 
 کنند یا انجام می دھند 

 نگاه کردن بھ چشم ھای یک شخص  تماس چشم 

 یک مرد، اگر زن ھستید؛ یک زن، اگر یک مرد ھستید  جنس مخالف 

 چیزی کھ میتوانید ببینید  آشکار
 چیزی کھ دیدن و تماشای آن سخت است  پنھان 

 چقدر نزدیک یا دور با شخص دیگری راحت ھستید  فضای شخصی 

  بدن خود را برای صحبت کردن بدون ھیچ کلمھ ای حرکت دادن اشاره یا قواره 
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 در کشور شما، در ایاالت متحده
متفاوت دارند. چیزھایی کھ در کشور شما عادی ھستند ممکن است در   فرھنگ ھایکشورھای مختلف 

 یا بد باشند.   گستاخیایاالت متحده 

 فعالیت: بلی یا نخیر؟ 
 در کشور شما چھ چیزی صحیح است؟ در ایاالت متحده چھ چیزی صحیح است؟

 بلی یا نخیر را حلقھ کنید. درباره جواب ھای خود صحبت کنید. 
 

 

 ایاالت متحده  کشور من 

 در یک محفل باید سر وقت  
 حاضر شوید. 

 بلی / نخیر  بلی / نخیر 

مھم این است کھ تبسم کنید و مھریان  
 باشید. 

 بلی / نخیر  بلی / نخیر 

دوستان خوب وقتی سالم می دھند یکدیگر  
 را در آغوش می گیرند. 

 بلی / نخیر  بلی / نخیر 

 زنان معموال از اطفال مراقبت  
 می کنند. 

 بلی / نخیر  بلی / نخیر 

مردھا غذا نمی پزند و کارھای خانھ را  
 انجام نمی دھند. 

 بلی / نخیر  بلی / نخیر 

 زنان و مردان می توانند دوستان  
 خوبی باشند. 

 بلی / نخیر  بلی / نخیر 

 بھ افرادی کھ نمیشناسید  
 دست نزنید. 

 نخیر بلی /   بلی / نخیر 

مردم فکر می کنند خوب است کھ خیلی  
 سخت کار کنیم. 

 بلی / نخیر  بلی / نخیر 
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 تفاوت ھای فرھنگی 
 قصھ ھای فرھنگی 

 قصھ ھا را بخوانید. شما چھ کار می کنید؟ 

 1قصھ 
 شما در یک فروشگاه ھستید. شما شخصی را می بینید کھ نمی شناسید. 

 برقرار می کنند. شما چھ کار می کنید؟   تماس چشمآن ھا  

 تبسم کنید و سالم بگویید.  . 1

 چیزی انجام ندھید.  . 2

 
 2قصھ 

شما می خواھید با دوست خود بھ پارک بروید، اما باران می بارد. شما چھ  
 می گویید؟ 

 "مشکل نیست. بیایید فردا برویم!  . 1

 "اوه نخیر. من خیلی خفھ ھستم."  . 2

 

 3قصھ 
بعد از ظھر در خانھ اش نان شب   6دوستی از شما می خواھد ساعت 

 بخورید. چھ زمانی بھ خانھ او میروید؟ 

 بعد از ظھر  6:15 -  6:00 . 1

 بعد از ظھر  7:00 -  6:30 . 2
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 4قصھ 

مالقات می   جنس مخالفدر کشور شما زنان و مردان دست نمی دھند. با شخصی از 
 کنید. چھ باید بکنید؟ 

 دست او را تکان دھید.  . 1

 بگویید متاسف ھستم، اما نمی توانم با شما دست بدھم.  . 2

 جواب ھا 
 1قصھ  •

 مردم در ایاالت متحده اکثراً در صورت تماس چشمی تبسم می کنند یا سالم می دھند. 

 2قصھ  •
 بسیاری از مردم در ایاالت متحده میگویند (الف). مھم است کھ مھربان باشید 

 نی بنظر رسیدن خوب نیست. صبا بعضی افراد فکر می کنند غمگین یا ع 

 3قصھ  •
 د بروید و نھ خیلی دیر. آنجا باشید. نھ زو 6:15-6:00ساعت 

 4قصھ  •
شما نیازی بھ دست دادن ندارید. می توانید بگویید، "ببخشید، بھ خاطر فرھنگم نمی توانم دست  

 بدھم." 
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 فرھنگ آشکار و پنھان
 

آسان   آشکاردیدن تفاوت ھای 
 است.

 مثال: 

مردم در کشورھای مختلف  
 غذاھای متفاوت می خورند. 

 
 
 
 
 
 

بھ راحتی    ھای پنھانتفاوت 
 قابل مشاھده نیستند. 

 مثال: 

در بعضی کشورھا خیلی  
 ناوقت رسیدن مشکل ندارد. 

 
 
 
 
 
 
 

 تفاوت ھای پنھان می تواند مشکالت ایجاد کند 

 مردم درک نمی کنند کھ فرھنگ تفاوت دارد.

 یکسان نیست. آنھا فکر می کنند کھ یک فرد گستاخ یا بد است زیرا فرھنگ آنھا 

 
  

 آشکار 

 پنھان
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 مشکل چیست؟ 
 جمالت را بخوانید. آیا تفاوت آشکار یا پنھان وجود دارد؟

 برای آشکار آ را حلقھ کنید و برای پنھان پ را حلقھ کنید. 

1. Bisrat   می گوید "در ایاالت متحده ھمھ مصروف ھستند. در کشور من، ھمھ می توانند راحت
 باشند." 

 آ / پ آیا این یک تفاوت آشکار است یا پنھان؟ 

2. Mai   :دوستم بھ خانھ من آمد. او بوت خود را از پایش بیرون نکرد. من شگفت  "می گوید
 زده ھستم!" 

 آ / پ آیا این یک تفاوت آشکار است یا پنھان؟ 

3. Lucia   می گوید: "اطفال در کشور من قھوه و شیر می نوشند. در ایاالت متحده، اطفال
 قھوه نمی نوشند." 

 آ / پ آیا این یک تفاوت آشکار است یا پنھان؟ 

4. Amir   می گوید: "مردی بھ خانم من سالم داد. او بسیار گستاخ است. او نباید با یک زن
 صحبت کند." 

 آ / پ ا پنھان؟ آیا این یک تفاوت آشکار است ی

5. Mateo  مردم در ایاالت متحده از من دور ایستاد می شوند. نمی دانم چرا. آیا  "گوید: می
 آنھا مرا دوست ندارند؟" 

 آ / پ آیا این یک تفاوت آشکار است یا پنھان؟ 
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 جواب ھا 
 تفاوت ھای آشکار ھستند. دیدن و صحبت در مورد آنچھ متفاوت است آسان است.  3و  2

 تفاوت ھای پنھان ھستند. سخت است بدانیم چرا چیزھا متفاوت است:  5، و 4، 1

• Bisrat   .نمی داند کھ سر وقت آمدن در ایاالت متحده بسیار مھم است 
• Amir  کنند، مرد صمیمی است،  داند کھ مردان و زنان اکثراً در ایاالت متحده صحبت می نمی

 نھ گستاخ. 
• Mateo   داند چقدر باید نزدیک یک فرد در ایاالت متحده بایستد، در کشورش نزدیک  نمی

 دیگران می ایستد. 

 صحبت
 سایر تفاوت ھای آشکار چیست؟ 
  آیا می توانید بھ تفاوت ھای پنھان فکر کنید؟ 
  چھ مشکالتی بھ دلیل تفاوت ھای پنھان رخ می دھد؟ 
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 فضای شخصی 
 یک ھمراه از یک کشور متفاوت پیدا کنید  •
 متر) از ھمراه خود دور ایستاد شوید.  2فوت ( 6حدود  •

 آیا این فاصلھ خوبی برای صحبت کردن است؟ خیلی دور است یا خیلی نزدیک؟ 
 فوت از ھمراه خود ایستاد شوید. چھ احساس می کنید؟  4حدود  •
 فوت از ھمراه خود دور ایستاد شوید. 3فوت یا  2حدود  •
 جواب ھای خود را حلقھ کنید:  •

 جواب ھای شما

 بسیار نزدیک  خوب  بسیار دور  فوت...... است  6

 بسیار نزدیک  خوب  بسیار دور  فوت...... است.  4

 بسیار نزدیک  خوب  بسیار دور  فوت...... است.  3

 بسیار نزدیک  خوب  بسیار دور  فوت...... است.  2

 

  آیا شما نیز جواب ھای مشابھ شخص ھمراه تان را دارید؟ 
  آیا ھمھ در صنف جواب ھای یکسانی دارند؟ 
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 میزان فاصلھ ای است کھ شما دوست دارید از دیگران داشتھ باشید. فضای شخصی 

 آیا مردم کشور شما نسبت بھ مردم ایاالت متحده نزدیکتر ایستاد می شوند یا دورتر؟ 

 فضای شخصی می تواند با افراد مختلف نیز تغییر کند. 

 آیا با ایستادن در کنار یک مرد یا یک زن مشکل ندارید؟ 
  آیا در داخل بس با ایستادن نزیک خواھرتان یا یک زن مشکل ندارید؟ 

 فضای شخصی مھم است.  در ایاالت متحده،

 فوت دورتر بایستید.  3از کسی کھ نمیشناسید حدود 

 با افرادی کھ دوستان صمیمی شما نیستند تماس فزیکی نداشتھ باشید. 

 اشارات
 نحوه تکان دادن بدن شما برای گفتن چیزی است.اشارات 
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 از چھ حرکاتی استفاده می کنید برای... 
 شنوم صدای تان را نمی  • سالم!  •
 بیا صحبت کنیم یا بھ من زنگ بزن  • بلی  •
 …) 5 ،4 ، 3 ،2 ،1اعداد ( • نخیر  •
 پول  • من نمی دانم  •
 امیدوارم  • از آن طرف  •
 اینجا بیا  • خودم/من  •
 توقف  • شما •
 بنشین  • خوب!  •
 خوب است  • پول  •
 ؟                                           • لطفاً آرام باشید  •

 

 صحبت
 کدام اشارات در کشور شما و سایر کشورھا مشابھ است؟ 
  کدام ھا متفاوت است؟ 
  کدام اشارات را نباید انجام دھید؟ 
 کدام اشارات در کشور شما و سایر کشورھا گستاخی است؟ 
  باشد؟ آیا اشارتی را می شناسید کھ در ایاالت متحده گستاخی 

 نتیجھ گیری
 صحبت
  در مورد کدام تفاوت ھای فرھنگی در ایاالت متحده می دانید؟ 
  آیا آنھا تفات ھای پنھان اند یا آشکار؟ 
 چقدر فضای شخصی را دوست دارید؟ 
   ثانبھ با نفر پھلوی خود صحبت کنید. صرف از اشارات استفاده کنید، نھ از کلمات.   30برای
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 درس:

 معلومات شخصی 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 اسناد و کارت ھای شخصی  •
 معلومات شخصی  •
 چی زمانی و در کجا معلومات خویش را بھ مردم بگویید  •
 نگھداری کنید چگونھ اوراق مھم را  •

 محتویات
 26 ........................................................................................................................ دیلغات جد

 27 .....................................................................................................   اسناد، کارت ھا و فورم ھا
 31 .................................................................................................................   یمعلومات مخف

 38 ......................................................................................................................  یریگ جھینت
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 متعلق بھ شماست و نھ ھیچ کس دیگری  شخصی 
 یک ورق یا فورم مھم  سند 

شما از مکتب،  معلومات مھم؛ برای مثال، معلومات مربوط بھ  سوابق 
 بانک، شفاخانھ یا دولت 

یک ورق از بانک شما؛ این نشان می دھد کھ چقدر پول دارید،   بیانیھ بانک 
 چقدر بھ دست آورده اید و چقدر خرج کرده اید 

 تمام جواب ھا را در یک سند یا فورم یادداشت کردن  خانھ پری 

 یک ورق با چندین سوال کھ شما جواب میدھید  فرم
 مصون  امن 

استفاده از معلومات شخصی کسی برای کسب پول یا انجام کاری   سرقت ھویت 
 غیر قانونی 

ورقی کھ نشان میدھد در محل کار برای یک دوره پرداخت چقدر   ورق پرداخت 
 پول کسب کرده اید 

  قطع و تبدیل چیزی بھ قطعات کوچک  ماشین پاره کردن 

 
 
 



 ارتباطات در فرھنگ ایاالت متحده 

 یمعلومات شخصدرس: 
 سطح ابتدایی

27 

 

 

 جواز موتروانی 

 
 اسناد، کارت ھا و فورم ھا 

 فعالیت: اسناد شخصی 
 مھم) متفاوتی دارند.  (اوراق   اسنادھا و متعلق بھ یک شخص است. افراد کارت شخصی چیزی 

 تصاویر بنویسید. نام کارت ھا و اسناد شخصی را زیر  

 طبی سوابق  کارت تولد  جواز موتروانی  کریدت کارت 

 کارت بیمھ  بیانیھ بانک  کارت تامین اجتماعی  پاسپورت 

  

  

 dol.wa.govتصویر از:  
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 در مورد این کارت ھا و اسناد صحبت کنید. 

 آیا شما کدام یک از آنھا را دارید؟ 
  ھستند؟ آن ھا برای چھ 
  چھ زمانی بھ آن ھا نیاز دارید؟ 

 من یک کریدت کارت دارم. من از آن برای خرید اشیا در فروشگاه ھا  مثال: 
  و بھ صورت آنالین استفاده میکنم. 
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 فعالیت: خانھ پری فرم ھا
 یک ورق است. شما معلومات را روی ورق می نویسید.  فرم 

 روی ورق است. فرم بھ معنای نوشتن معلومات خود خانھ پری 

 شما معلومات خود را روی فرم ھا می نویسید زمانی کھ... 

 شما نزد داکتر میروید.  •
 حساب بانکی افتتاح می کنید  •
 اپارتمان می گیرید  •
 امتحان جواز موتروانی را سپری می کنید  •
 وظیفھ می گیرید  •

 صحبت
 چھ زمان ھای دیگری برای پر کردن فرم نیاز دارید؟ 
  معلومات نیاز دارید؟بھ کدام 
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 این فرم را خانھ پری کنید: 

 فرم شمولیت متعلم
 اسم وسط  اسم تخلص

 شماره تامین اجتماعی جنس  تاریخ تولد(ماه/روز/سال) 

 شماره اپارتمان آدرس سرک 

 پُستیکد  ایالت شھر

 تلفن 

 خانھ             تلفن  کار         دیگر 

 ھای حضور سال   اسم مکتب قبلی 

 

  این فرم برای چیست؟ 
  میتوانید بھ سواالت جواب بدھید؟ 
  آیا بھ شماره تامین اجتماعی خود نیاز دارید 

 بنویسید.   قابل تطبیق نیستاگر نمی توانید بھ سوالی جواب بدھید، می توانید نکتھ:  

 برای مثال، اگر اسم وسط ندارید، موجود نیست بنویسید.  

 قابل تطبیق نیست بھ معنای "بدون جواب"یا "غیر قابل اجرا" است.  
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 ماس

 عی مااجتین متا شمارھ

 شماره تلفن 

 شماره حساب بانکی 

 سوابق طبی 

 شماره جواز موتروانی 

 ایمیل آدرس

 رمز ایمیل 

 آدرس خانھ 

 )سال, ماه, روزتاریخ تولد 

 شماره پاسپورت 

 شماره کریدت کارت 

 
 معلومات مخفی

 بعضی از معلومات برای گفتن بھ دیگران خوب است. 

 باشد. امن بھ معنی مصون است. امن سایر معلومات باید 

 بھ مردم نگویید. مراقب معلومات مخفی باشید. آن را  

 چھ چیزی باید امن باشد؟ 
 

 

 اسم

 اجتماعیامنیت 

 کمتر امن
معموالً گفتن این معلومات بھ مردم 

مشکل ندارد
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 فعالیت: شماره ھای تامین اجتماعی 

 ) خود نیاز دارید؟ SSNچھ زمانی بھ شماره تامین اجتماعی (

 زمانی کھ شما... 

 …وظیفھ جدید بگیرید  نخیر  /   بلی .1

 …مالیات خود را پرداخت می کنید  نخیر  /   بلی .2

 …حساب بانکی جدید افتتاح می کنید  نخیر  /   بلی .3

 …از ایالت پول بگیرید (مثل بیکاری)  نخیر  /   بلی .4

 …اپارتمان جدید بگیرید  نخیر  /   بلی .5

 …نزد داکتر بروید  نخیر  /   بلی .6

 ...کریدت کارت بگیرید  نخیر  /   بلی .7

 ...موتر بخرید  نخیر  /   بلی .8

 …طفل تان مکتب را شروع کند  نخیر  /   بلی .9

 ...از طریق تلفن بھ بانک خود زنگ بزنید  نخیر   /  بلی .10

 

 جواب ھا 
 بلی، اگر داشتھ باشید، شما بھ شماره تامین اجتماعی خودد نیاز دارید.:  4-1شماره 

تامین اجتماعی خود نیاز دارید. اگر شماره تامین اجتماعی خود را  شما احتماالً بھ شماره :  8-5شماره 
 استفاده نکنید، آن ھا تصمیم میگیرند کھ دیگر شما را کمک نکند. 

شما بخاطر آغاز مکتب بھ کارت تامین اجتماعی نیاز ندارید. مکتب می تواند بپرسد. مشکل  : 9شماره 
 نیست اگر بھ آنھا نگویید. 

ن اجتماعی خویش را از طریق تلفن بھ بانک نگویید. ممکن است از شما بخواھند  شماره تامی: 10شماره 
 ) را بگویید. در آن صورت مشکلی نیست. xxx-xx-1234عدد آخر ( 4کھ 
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 فعالیت: معلومات خویش را مصون نگھدارید!

 است. استفاده از معلومات شخصی فرد برای کسب درآمد یا نقض قانون سرقت ھویت عبارت از 

 اگر کسی معلومات شما را بداند، ممکن است مشکل ایجاد کند. 

 (ب) آدرس ایمیل و رمز  (الف) معلومات کریدت کارت 

 (د) شماره تامین اجتماعی  (ج) معلومات بیمھ 

 الف، ب، ج یا د بنویسید: 

شما را می شناسد، می تواند برای دوستان و خانواده    _________________ اگر کسی   .1

 شما ایمیل بنویسد. آنھا می توانند رمز شما را تغییر دھند تا شما نتوانید ایمیل خود را ببینید. 

شما را می شناسد، می تواند بھ صورت آنالین چیزھایی    _________________ اگر کسی   .2

 بخرد. آنھا می توانند از پول شما استفاده کنند. 

ما را می فھمد، می تواند نزد داکتر برود. آنھا میتوانند  ش  _________________ اگر کسی   .3

 مراقبت صحی بدست بیاورند. شما یا بیمھ شما ھزینھ آنھا را پرداخت می کنید. 

شما را می فھمد، می تواند چیزھای زیادی انجام دھند.    _________________ اگر کسی   .4

بھ عنوان مثال، آنھا می توانند مالیات را با معلومات شما ثبت کنند. آنھا می توانند یک کریدت  

 کارت دریافت کنند کھ با نام شما ساختھ شده. 
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 فعالیت: چھ چیزی در بکسک پول شما وجود دارد؟ 

 مکانی مصون نگھداری کنید. کارت ھا و اسناد مھم را در 

 چھ کارت ھا یا اسنادی در بکسک پول یا کیف شما وجود دارد؟

 چھ چیزی در یک مکان امن در خانھ است؟ 

 آنھا را در تصاویر بنویسید. 

 مصون درخانھ:  در بکسک شما: 

  

 درباره جواب ھای خود با صنف صحبت کنید. 

 نکتھ:  

 از کارت ھا و اسناد مھم کاپی بگیرید.  

 آنھا را در یک جای مصون بگذارید  

 اگر چیزی گم کردید، خوب است کھ یک کاپی آن را داشتھ باشید.  
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 فعالیت: ارسال نمودن معلومات شخصی

 وقتی معلومات شخصی خود را بھ دیگران می گویید متوجھ باشید. 
 

 صحبت کنید: 
  چقدر مصون است؟ 

 تماس ھای تلفنی      ایمیل 
 پُستھ خانھ      حضوری 

Facebook Messenger   پیام ھای کتبی 

 

 بسیار مصون: حضوری 
 اگر کسی را می شناسید و بھ آن اعتماد دارید، می توانید معلومات خود را شخصاً بھ او بگویید. 

 ھای تلفن، پُستھ خانھ گاھی اوقات مصون: تماس 
 معموالً مصون است.پُستھ خانھ 

شما میتوانید از آدرس پستی راجستر شده استفاده کنید. پُستھ خانھ قبل از تحویل نامھ درخواست امضا  
 می کند. 

 اگر با فردی کھ بھ آن اعتماد دارید صحبت می کنید، تماس ھای تلفنی مصون ھستند. 
 از طریق تلفن نگویید.  متوجھ باشید! ھرگز رمز، شماره پین یا شماره تامین اجتماعی خود را

 Facebook Messengerمصون نیست: ایمیل، پیام ھای کتبی، 
 از اینترنت استفاده می کنند.   Facebookایمیل، پیام ھای کتبی و 

 گاھی اوقات افراد دیگر می توانند معلومات را ببینند. 
 ھرگز معلومات امن را از این طریق ارسال نکنید. 
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 نگھداری یا پاره کردن؟ فعالیت: 

 چھ مدت باید اسناد مھم را نگھ دارید؟ 

 سال  7 سال  5 سال  5تا  1 سال  1 روز  45

 

 برای چھ مدت؟  سند

 سالھا ____  سوابق مالیھ  . 1 

 سال, الی پرداخت مالیات  ____  (از کار شما)ورق پرداخت ھا  . 2 

 روز  ____  بیانیھ ھای کریدت کارت  . 3 

 سال(یا بیشتر بخاطر مالیات) ____  بیانیھ ھای بانک  . 4 

 سالھا بعد از اخذ بیمھ جدید  ____  سوابق بیمھ  . 5 

 سالھا بعد از اینکھ خوب شدید  تا   سوابق طبی  . 6 

 تا اینکھ پول بل را پرداخت کنید  بل ھای آب، برق، تلفن وغیره.  . 7 

  shred-https://www.atg.wa. gov/what معلومات گرفتھ شده از

 جواب ھا 
 سال  5الی  1) 6(    سال 5) 5(     سال 1)  4(    روز  45) 3(    سال 1) 2(    سال 7) 1(

 

  

https://www.atg.wa.gov/what-shred
https://www.atg.wa.gov/what-shred
https://www.atg.wa.gov/what-shred
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 سواالت 

 با اسناد کھنھ چھ می کنید؟ 

 سال با سوابق مالیاتی خود چھ می کنید؟ 7مثال بعد از 

)a( ھا را در کثافت دانی بیاندازید آن 

)b( ھا را بھ مواد قابل تجدید تبدیل کنید آن 

)c(  کنید پاره آن ھا را 

 
 

 
 
 
 
 

 جواب
 کنید. (ج) کاغذھایی را کھ نیاز ندارید پاره 

مردم می توانند اوراق شما را از کثافت دانی یا سطل ھای قابل تجدید ببرند. (الف) و (ب) خطرناک  
 ھستند. 

برای پاره کردن اوراق بھ قطعات بسیار کوچک از ماشین شریدر استفاده کنید. از قیچی برای بریدن  
 کارت ھای کریدت یا کارت ھای شناسایی کھنھ استفاده کنید. 

 باید اوراقی را پاره کنید کھ معلومات ذیل را دارند: شما 

 شماره حساب بانکی شما  •
 تاریخ تولد شما  •
 رمزھا یا پین شمارھھا  •
 امضای شما  •
 شماره تامین اجتماعی شما  •
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 شما ھمچنین باید اوراقی را پاره کنیدکھ معلومات ذیل را دارند: 

 شما اسم کامل  •
 شماآدرس •
 شما  شماره تلفن  •
 شما  ایمیل آدرس  •

 اگر بھ یک شریدر نیاز دارید، می توانید... نکتھ:  

 . جایی را در شھر خود پیدا کنید کھ اوراق را پاره می کند. از کتابخانھ یا مرکز اجتماعی 1 
 خود پرسان کنید. 

 . از مدیر کیس خود برای پاره کردن اوراق کھنھ کمک بخواھید. 2 

 قیچی استفاده کنید و خودتان اوراق را قطع کنید. . اگر اوراق زیادی ندارید، می توانید از 3 

 نتیجھ گیری
 صحبت
  کدام کارت ھا و اسناد شخصی را دارید؟ 
  چھ زمانی بھ شماره تامین اجتماعی خود نیاز دارید؟ 
  سھ راه برای مصونیت معلومات شخصی شما چیست؟ 
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 درس:

 معلومات صحیح در مقابل معلومات غلط

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 یک فریبکاری چیست  •
 فریبکاری از طریق ایمیل و فریبکاری از طریق تلفن  •
 نامھ ھای ناخواستھ چیست  •

 محتویات
 40  .......................................................................................................................... لغات جدید

 41 .......................................................................................................................   نتیجھ گیری
 41 ................................................................................................................   فریبکاری چیست؟

 42  ....................................................................................................  بکاری ھا از طریق ایمیلفری
 45 ...................................................................................................................   فریبکاری تلفنی

 47  ...............................................................................................................  نامھ ھای ناخواستھ
Whole Foods  50 ................................................................................   خواھد بھ من پول بدھد؟می 

 51 .......................................................................................................................   نتیجھ گیری
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 لغات جدید 

 معانی  لغات 

 استفاده می شود معلومات نادرست کھ برای فریب دادن مردم  فریبکاری 

 تالش برای دریافت معلومات شخصی از افراد  فیشینگ 

 ایمیلی کھ نمی خواھید  نامھ ھای اضافھ 

 شما باید خیلی زود کاری را ببینید یا انجام دھید  عاجل 

 شما می توانید کاری داشتھ باشید یا انجام دھید  واجد شرایط 

 شماره تماس گیرنده را می گوید در تلفن شما، اسم و  آی دی تماس گیرنده 

 یک تماس تلفنی از یک ماشین، نھ یک شخص واقعی  تماس رباتیک 

 نامھ ورقی کھ بھ خانھ شما می آید  پُست معمولی 

 نامھ ورقی کھ نمی خواھید  نامھ ھای ناخواستھ 
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 نتیجھ گیری

 بھ تصویر نگاه کنید. 

  

  آیا واقعی است؟ 
  چطور میدانید؟ 
  آیا ایمیل یا تماس ھای تلفنی عجیبی دریافت می کنید؟ 

 فریبکاری چیست؟ 
 کنیم. ھای تلفنی و پیام ھای زیادی دریافت می ھا، تماس ھر روز ایمیل 

 معلومات صحیح است. بعضی شان صحیح نیست. بعضی از 

مردم ممکن است پول یا معلومات شما را بخواھند. چیزھایی می گویند کھ صحیح نیست. این را  
 گویند. فریبکاری می

 فریبکاری می تواند از طریق تلفن، نامھ، شبکھ ھای اجتماعی یا ایمیل صورت گیرد. 

 تماس بگیرد.بھ عنوان مثال، یک شخص می تواند با شما  

 بھ شما میگوید، "سالم. من از بانک تماس گرفتم." آنھا می توانند معلومات شخصی شما را بخواھند. 

 این صحیح نیست، بلکھ صحیح بھ نظر می آید. 
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 شناسید نگویید. معلومات خود را بھ کسی کھ نمی نکات:  

 بانک یا دولت معلومات شخصی را از طریق تلفن یا ایمیل درخواست نمی کند.  

توانید از یک دوست، معلم یا مدیر کیس خود  چگونھ متوجھ می شوید کھ چیزی فریبکاری است؟ می 
 بپرسید. 

 فریبکاری ھا از طریق ایمیل
 آیا ھر روز ایمیل خود را می خوانید؟  

 دریافت می کنند.   بسیاری از مردم بیش از حد ایمیل 

 % ایمیل ھا مھم نیست. 90

 بسیاری از آن ھا اعالنات یا فریبکاری است. 

 

 

 فعالیت: آیا این ایمیل واقعی است؟ 
  آیا واقعی است؟ ایا فریبکاری است؟ 
  بکشید. خط زیر چیزھایی کھ عجیب یا بد بھ نظر می رسند 
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 جواب ھا 

 این ایمیل فریبکاری است. 

 
 چیز عجیب است. 4در اینجا 

 ممکن است بیشتر باشد! 

 مشتری عزیز (اسم شما ذکر نشده)  .1

 غلطی امالیی (لفطاً، نھ لطفاً) .2

 دانلود کنید (فایل را از ایمیل خود دانلود نکنید) .3

 فایل (یک شرکت واقعی فایلی را بھ ایمیل شما ارسال نمی کند)  .4
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 صحیح/غلطفعالیت: 

 ھمیشھ روی لینک ھای موجود در ایمیل خود کلیک کنید.  .1

 می توانید ایمیلی را کھ می گوید پول زیادی   .2
 دریافت می کنید، حذف کنید.

 مشکل ندارد کھ ھمھ فایل ھا را از ایمیل خود دانلود کنید.  .3

 ایمیل ھای بانکی ھمیشھ فریبکاری ھستند.  .4

 شما ارسال کند. ممکن است داکتر شما یک ایمیل برای  .5

 
 
 
 

 جواب ھا 
 شناسید کلیک کنید.روی لینک فردی کھ می صرف غلط  .1

 ایمیلی کھ می گوید پول زیادی بھ دست خواھید آورد ھرگز واقعی نیست. صحیح  .2

 شناسید دانلود نکنید. ھا را از کسی کھ نمی فایلغلط  .3

ابتدا باید آدرس ایمیل خود را بھ آنھا  تواند معلومات را بھ ایمیل شما ارسال کند.  بانک شما می غلط   .4
 بگویید. 

تواند برای شما ایمیل ارسال کند. می توانید با دفتر داکتر تماس بگیرید و  داکتر شما می صحبح   .5
 بپرسید کھ آیا واقعی است یا خیر. 

ا می  بھ اطفال خود بگویید کھ روی لینک ھا کلیک نکنند یا فایل ھای ایمیل را دانلود نکنند. آنھنکتھ:   
 توانند ابتدا از شما بپرسند. 

 
  

 غ  ص 
 

 غ  ص 
 

 غ  ص 

 غ  ص 

 غ  ص 
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 فریبکاری تلفنی

 وقتی تماس تلفنی دریافت می کنید، مشخصات تماس گیرنده بھ شما می گوید چھ کسی تماس گرفتھ است. 

 اگر تلفن شما می گوید "تماس گیرنده ناشناس"، می توانید آن را نادیده بگیرید.  •
 اگر مھم باشد، پیام می گذارند.  •
بسیاری از تلفن ھای جدید بھ شما در مورد فریبکاری می گویند. پیام می گوید فریبکاری احتمالی   •

 یا ھشدار فریبکاری. 

  
 

 فعالیت: تماس گیرنده ناشناس 
 قصھ ھا را بخوانید. شما چھ خواھید کرد؟ 

 1قصھ 
 یک زن زنگ میزند. 

  Department of Social and Health Servicesاو می گوید کھ با مدیر کیس شما در  
)DSHS .(دیپارتمنت خدمات اجتماعی و صحی کار می کند ، 

 شما این زن را نمی شناسید. 

 او شماره تامین اجتماعی شما را می خواھد. 

 چھ باید بکنید؟ 

 میگویید. او بسیار مھربان است. بھ او شماره تامین اجتماعی خود را  . 1

بھ او میگویید کھ با مدیر کیس خود تماس می گیرید. شما میتوانید شماره تامین اجتماعی خویش   . 2
 را بھ مدیر کیس بگویید. 

 2قصھ 
 شما یک پیام صوتی از شرکت برق دریافت می کنید. 

 اگر با آنھا تماس نگیرید و پرداخت نکنید، برق شما را قطع می کنند. 

 

 احتمال فریب
 ھشدار

 ب یفر
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 چھ باید بکنید؟ 

 ھیچ چیز.  . 1

 با آنھا تماس می گیرید و معلومات کریدت کارت خود را بھ آنھا می گویید.  . 2

 3قصھ 

 شما یک پیام صوتی در تلفن خود دریافت می کنید: 

وی مشتری ما تماس  Mai" را فشار دھید. لطفاً برای صحبت با تیم ح 1"برای لغو سفارش خود، لطفا "
 بگیرید." 

 باید بکنید؟ چھ 

 را فشار دھید یا کوشش کنید با آنھا تماس بگیرید.  1شما نمی خواھید سفارش خود را لغو کنید.  . 1

 پیام را پاک کنید.  . 2

 جواب ھا 

 1قصھ 

بھ او بگویید کھ خودتان با مدیر کیس تماس می    .2
گیرید. شماره تامین اجتماعی خود را بھ فردی کھ نمی  

 شناسید نگویید. 

   2قصھ 

 . چیزی انجام ندھید. شرکت برق بھ شما نمی گوید کھ یک بل را از طریق تلفن پرداخت کنید 1

 3قصھ 

. پیام را پاک کنید. این یک تماس رباتیک است، پیامی از یک ماشین، نھ یک شخص واقعی. برای  2
 افراد زیادی ارسال شده است.

 اگر تماس گیرنده اسم یا شرکت خود را بھ شما نگوید، فریبکاری است.  نکتھ: 
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 نامھ ھای ناخواستھ 

 نامھ ناخواستھ ھر نامھ ای (ایمیل یا نامھ ورقی) است  
 کھ شما بھ آن نیاز ندارید. 

 بعضی از نامھ ھا بسیار مھم بھ نظر می رسند. 

 چھ چیزی را باید نگھ دارید؟

 توانید بازیابی یا پاره کنید؟ چھ چیزی را می  

 فعالیت: نامھ شما

 بھ تصاویر نامھ نگاه کنید.

 چھ چیز مھم است؟ 

 نامھ ھای ناخواستھ چیست؟ 

 خواھید این نامھ را نگھ دارید، بازیابی کنید یا پاره کنید؟ آیا می 

 اوراقی را کھ مھم ھستند نگھ دارید. بھ عنوان مثال، بل ھایی کھ باید پرداخت کنید. 

 کنید.  بازیافت اوراق بدون معلومات شخصی را کھ مھم نیستند  

 اوراقی را کھ مھم نیستند و دارنده معلومات شخصی شما ھستند پاره کنید. 
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 حلقھ کنید   

   1نامھ 

   2نامھ 

   3نامھ 

   4نامھ 
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 جواب ھا 
 1نامھ 

 بل خدمات: نگھدارید. 

 کھ بھ شما می گوید پول بپردازید. بل ورقی است 

 ھر نوع بل را نگھدارید کھ می گوید: موعد پرداخت./ تاریخ ختم پرداخت 

 مھم است کھ قبل از تاریخ موعد پرداخت کنید. 

 2نامھ 
 اعالن فروشگاه: بازیابی کنید. 

 یک اعالن فروشگاھی قیمت ھای خوبی را در فروشگاه ھای نزدیک شما بھ شما نشان می دھد. 

 نیازی نیست این را نگھ دارید و معلومات شخصی ندارد.

 3نامھ 
 درخواستی کریدت کارت: پاره کنید. 

 متوجھ باشید! درخواستی ھای کریدت کارت می توانند معلومات شخصی شما را داشتھ باشند. 

 4نامھ 
 معلومات حساب: نگھدارید. 

 این ورق بھ شما می گوید کھ بعداً چقدر باید پرداخت کنید. 

 می گوید "این یک بل نیست." اکنون نیازی بھ پرداخت ندارید. 
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WHOLE FOODS خواھد بھ من پول بدھد؟ می 
 اینجا قصھ ای از آغاز درس است. 

 بھ پیام نگاه کنید. 

 با نفر پھلوی خود صحبت کنید. 

  بھ نظر شما واقعی است یا فریبکاری؟ 
  چگونھ می توانید آن را چک کنید؟ 

 
 جواب

 شما میتوانید بپرسید: 

پیام   Whole Foodsبھ  
 ارسال کنید. 

 پرسان کنید کھ آیا معلومات واقعی است. 
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 چھ اتفاق افتاد؟ 

Whole Foods .در عین روز جواب داد 

 آنھا گفتند کھ صحیح نیست. این فریبکاری بود! 

 

Market Whole Foods    17ون ج 

ارتباط  یک  چک نمودن. نھ این  بخاطر تشکر  ، Dianaسالم  
یک  احتماال نبود و   Market  Whole Foodsرسمی از  
توصیھ می کنیم کھ  تالش برای فیشینگ بود. ما  فریبکاری  

متوجھ   اطالعات  ھر با  آنھا دخیل نباشید و فرستنده با شما 
 خودتان باشید! 

 
 

 
 
 
 
 

 نتیجھ گیری
 صحبت
  دریافت می کنید؟ آیا نامھ ھای ناخواستھ زیادی 
  آیا از فریبکاری اطالعی دارید؟ 
  چگونھ متوجھ می شوید کھ چیزی فریبکاری است؟ 
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