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 ارتباطات در محیط کار 
 

  

 
 درس:

 توقعات محیط کار
 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 تقسیم اوقات یک کار را بخوانید  •
 خواندن و نوشتن در ورق حاضری  •
 بدانید کھ کدام لباس و رفتار برای کار خوب است  •

 
 

 محتویات
 3 ...............................................................................................................................لغات جدید

 4 ....................................................................................................تقسیم اوقات ھا و ااوراق حاضری

 8 ..................................................................................................................... فرھنگ محیط کار 

 10 .............................................................................................................................. لباس کار

 12 ............................................................................................................... چھ چیز مناسب است؟

 14 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 

 جدیدلغات 
 

 معانی  لغات 
 آنچھ مردم فکر می کنند باید اتفاق بیفتد  توقعات 

 اوقات و روزھای کاری شما تقسیم اوقات 
 روزھای کھ شما کار نمی کنید  روزھای رخصت 

 ورقی کھ اوقات کار شما را نشان میدھد  ورق حاضری 
 اسم تان را بنویسید تا نشان دھید کھ با چیزی موافق ھستید  امضاء

 باورھای گروه ھای از مردم  فرھنگ 
 صحبت کردن و عمل کردن بھ گونھ خراب  گستاخی 

 نگاه کردن بھ چشم ھای یک شخص.  تماس چشمی 
 چیزھای کھ می توانید در کار بپوشید.  قانون لباس پوشیدن 

 مناسب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خوب است کھ انجام داده شود یا در باره آن صحبت شود 



 4 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 

 تقسیم اوقات ھا و ااوراق حاضری 
 فعالیت: تقسیم اوقات کاری

 کاری نگاه کنید:  تقسیم اوقاتبھ این 
 

 یکشنبھ  شنبھ  جمعھ  پنجشنبھ  چھارشنبھ  سھ شنبھ  دوشنبھ  
Ali 10 - 2 10 - 2   10 - 2 10 - 2 10 - 2 

Sahra 12 - 8 12 - 8 2 -  8 2 -  8 2 -  8   

Ken   10 - 2 10 - 2  2 -  8 2 -  8 
Lupe   1 -  6 1 -  6 1 -  6 1 -  6 1 -  6 

 
 

 : مطابقت بدھید
 

 شنبھ  یکشنبھ  چھارشنبھ  جمعھ دوشنبھ  پنجشنبھ  سھ شنبھ 

 
 دوشنبھ 

 
 سھ شنبھ 

 
 چھارشنبھ 

 
 پنجشنبھ 

 
 جمعھ

 
 شنبھ 

 
 یکشنبھ 

 
 

 : سواالت
 .  و     چھ کسی روز سھ شنبھ کار می کند؟  . 1

 
 

2 . Ali  ساعت.    در یک ھفتھ چند ساعت کار می کند؟ 
 
 

3 . Ken  تا    از     شنبھ در کدام ساعت کار می کند؟  . 
 
 

 .  و     کدام ھا است؟  Lupe روزھای رخصت  . 4
 

  



 5 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

   

 فعالیت: اوراق حاضری و گزارش کاری
 را می نویسید.   زمانی کھ کار می کردید در محل کار، 

 استفاده می کنید.  ورق حاضری شما از یک 

 

 ورق حاضری 
 

     نگھبان     عنوان وظیفھ:          Ken Liu     اسم کارمند: 
 

 ساعات  وقفھ ھا  رفتن وقت  وقت آمدن  تاریخ 
     20/ 6/15 دوشنبھ 

     20/ 6/16 سھ شنبھ 
 4  بعد از ظھر  2 قبل از ظھر  10 20/ 6/17 چھارشنبھ 

 4  بعد از ظھر  2 قبل از ظھر  10 20/ 6/18 پنجشنبھ 
     20/ 6/19 جمعھ
 بعد   5-4:30 بعد از ظھر  8 بعد از ظھر  2 20/ 6/20 شنبھ 

 از ظھر 
5.5 

 بعد   5-4:30 بعد از ظھر  8 بعد از ظھر  2 20/ 6/21 یکشنبھ 
 از ظھر 

5.5 

 19 مجموع:    
 
 
 

  Kin liu امضای کارمند: 
 

  Alya nuur امضای سرپرست: 

 



 6 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 

 از سوال بھ جواب یک خط بکشید: 
 

 جواب ھا  سواالت 

 ساعت  5.5 کی در حال کار کردن است؟

 Alya Nuur وظیفھ او چیست؟ 

 Ken Liu شنبھ او کار کرد... 

 اسم او  این ھفتھ او کار کرد... 

 ساعت  19 بعد از "امضای کارمند" چیست؟

 نگھبان  سرپرست او کیست؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 
 فعالیت: ورق حاضری صنف 

 صنف بنوسید. یک ورق حاضری برای این 
 
 
 

    اسم متعلم:
 

    اسم معلم: 
 
 

 ساعات  وقفھ ھا  وقت رفتن  وقت آمدن  تاریخ 

     

     

     

     

     

  مجموع:    

 
 

  امضای متعلم:  
 

  امضای معلم:  



 8 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 

 فرھنگ محیط کار
  فعالیت: در کشور من، در ایاالت متحده

 ایاالت متحده فکر کنید. درباره کشور خودتان و 

 "بلی" یا "نخیر" بنویسید 

 ایاالت متحده  کشور من  
   سر وقت آمدن خوب است 

   مشکل نیست کھ نا وقت بیایید 

   زنان در خانھ می باشند 

کنند، زنان از اطفال مراقبت  مردان کار می 
 می کنند 

  

   تماس چشم خوب است 

   افرادی را کھ نمی شناسید لمس نکنید 

   وقتی سالم میدھید روبوسی می کنید 

وقتی با شخص جدیدی مالقات می کنید دستان  
 خود را تکان میدھد 

  

   شما باید ھر روز دوش بگیرید 

 
 



 9 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 
 فعالیت: چھ چیز در محل کار خوب است؟

 آیا نیاز دارید تا...؟ 

 سر وقت بیایید؟  •
 لباس ھای پاک بپوشید؟  •
 سوال ھا بپرسید؟  •
 یک موتر داشتھ باشید؟  •
 تبسم کنید و مھربان باشید؟  •
 عطر بزنید؟  •
 بھ رئیس خود تحایف بدھید؟ •
 در یک تیم کار کنید؟  •
 امتحان مواد مخدر را سپری کنید؟  •
 دید حقیقت را بگویید؟ اگر اشتباه کر •

 
 

 بلی 
 

 ممکن،  
 بعضی اوقات

 

 نخیر 
 



 10 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 

 لباس کار 
 فعالیت: لباس کار 
 بھ تصاویر نگاه کنید. 

 وظایف آنھا چیست؟ 

 آنھا در کجا کار می کنند؟ 

 کدام لباس ھا را می پوشند؟ 
 
 
 

 



 11 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 
 قانون لباس پوشدن 

 خواھد بود.  قانون لباس پوشیدنشغل شما دارای 

 توانید یا نمی توانید در محل کار بپوشید. این لباس ھایی است کھ می 

 برای مثال، بوت ھای پنجھ بستھ بپوشید: 

 

 
 
 

 Aliقصھ 
Ali   وظیفھ جدید دارد او در یک انبارخانھ کار می کند. کارگران باید پتلون دراز و بوت ھای پنجھ بستھ

 بپوشند. 

Ali  .در روز اولش پتلون جین، یخ نیم آستین و سرپایی می پوشد 

  آیا لباسAli  برای کار خوب است؟ 
  آیاAli   را تغییر دھد؟  باید لباسش 
  وقتی سر کار میرود چھ اتفاقی می افتد؟ 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجھ باز  پنجھ بستھ 



 12 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 

 چھ چیز مناسب است؟
 فعالیت: دیر آمدن یا نیامدن سر کار 

 دالیل خوبی برای ناوقت آمدن بھ محل کار چیست؟ 
 

 خوب 
 

 چنان چنین و 
 

 بد
 

 
 

 *ناوقت از خواب بیدار شدید. •
 *موتر شما خراب شده است.  •
 *یک تصادف موتر رخ داده بود.  •
 *شما اطفال تان را بھ مکتب بردید.  •
 *پسرتان را بھ شفاخانھ برده بودید.  •
 *بس دیر آمد.  •
 *متوجھ وقت نشده بودید.  •
 *ھوا خراب بود.  •



 13 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 
 نیامدن بھ محل کار چیست؟ دالیل خوبی برای 

 

 خوب 
 

 ھفتھ اطالعیھ نیاز دارید  2خوب است، اما بھ  
 

 بد
 

 
 

 شما مریض ھستید.  •
 شما خستھ ھستید.  •
 شما برای دوستان تان طعام شب آماده می کنید.  •
 برادر شما عروسی می کند.  •
 برف می بارد.  •
 موتر شما تصادف کرد.  •
 شما میخواھید بھ رخصتی بروید.  •
 داکتر وعده مالقات دارید. با  •
 پدرتان فوت نموده است.  •



 14 کار  ط ی توقعات محدرس: 
 سطح ابتدایی

 ارتباطات در محیط کار 
 

 

 

 نتیجھ گیری
 صحبت کنید: در یک گروپ باھم 

  تقسیم اوقات چیست؟ 
  ورق حاضری چیست؟ 
  درباره فرھنگ ایاالت متحده چھ می دانید؟ 
  کدام لباس ھا برای کار مناسب ھستند؟ 
  سھ دلیل خوب برای نیامدن بھ کار چیست؟ 



 ارتباطات در محیط کار 

15 
 

 

 

 
 درس:

 ارتباط تلفنی 
 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 عباراتی را کھ در تماس ھای تلفنی استفاده می شود، می آموزید.  •
 می آموزید کھ چگونھ برای یک تماس تلفنی آماده شوید. •
 میدانید کھ چگونھ تماس بگیرید، پیام بگذارید و دوباره بھ تماس ھای دریافتی جواب بدھید.  •
 میداند کھ در ھنگام مریضی بھ مدیر خود چھ بگویید.  •

 
 

 محتویات
 16 .............................................................................................................................لغات جدید

 17 ......................................................................................................................... در کشور شما

 18 ............................................................................................................................ زنگ زدن

 20 ................................................................................................................... جواب دادن بھ تلفن 

 21 ............................................................................................................................ پیام صوتی

 23 .......................................................................................................................... مکالمھ تلفنی 

 24 ......................................................................................................... زنگ زدن بھ تماس دریافتی

 25 ........................................................................................................................ کمک خواستن 

 27 .......................................................................................................... زنگ زدن بخاطر مریضی

 29 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 

 
 
 
 

 



 ارتباطات در محیط کار 

 16 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
  ھستم   -من  .  است   -این 

  صحبت کنم   -من میخواھم با    زنگ زدم   -من بخاطر 
 میتواند در تلفن صحبت کند  قابل دسترس 

 دوباره زنگ زدن 

 پس زنگ زدن  کسی را بعدتر زنگ زدن 
 دوباره تماس گرفتن 

 اسم و شماره تلفن کسی را نوشتن  پیام گرفتن 
 شماره تلفن خود را بھ کسی گفتن اسم و  پیام گذاشتن 

 پشت خط تلفن منتظر ماندن  لطفا منتظر باشید 
آیا [وقت/ساعت] برای شما  

 آیا [زمان/ساعت] برای شما خوب است؟  درست است؟
 [وقت/ساعت] چطور است؟ 

من بعد از [وقت/ساعت] فارغ  
 ھستم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 [وقت/ساعت] صحبت کنم من میتوانم بعد از 



 ارتباطات در محیط کار 

 17 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 در کشور شما
   در کشور تان چگونھ با مردم صحبت می کردید؟ 

 (تلفن؟ ایمیل؟ پیام کتبی؟ صحبت حضوری؟) 
  کردید صحبت می کردید؟چگونھ با افرادی کھ با آنھا کار می 
  :چھ احساس می کنید درباره 

 
 

 بد.  
نی توانم انجام  

 دھم. 

 خوب نیست. 
کنم فکر نمی 

میتوانم آن را  
 انجام دھم. 

 مشکل نیست. 
کنم  فکر می 

میتوانم آن را  
 انجام دھم. 

 عالی!
 میتوانم انجام دھم. 

 صحبت کردن
 بشکل حضوری؟ 

    

 صحبت کردن
 در تلفن؟ 

    

 نوشتن 
 پیام کتبی؟ 

    

 نوشتن 
 ایمیل؟ 

    



 ارتباطات در محیط کار 

 18 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 زنگ زدن
  .یک مکان آرام را پیدا کنید 

  .یک ورق و قلم را بگیرید 

  .اسم خود و دلیل تماس خود را بگویید 

  .آھستھ و بشکل واضح صحبت کنید 

  :معلومات را بنویسید 

 
 مثال 

 ھستم.   [اسم]  "سالم، من  
 

 تماس گرفتم."   _[چرا]  درباره    [فرد]  من بخاطر  
 
 
 

Alya Noor .زنگ می زند 

 صحبت کند.  Fatima Aliاو می خواھد با 

 او می خواھد در مورد یافتن یک وظیفھ صفاکاری صحبت کند. 

 او می گوید: 

 

 است. Noor Alya"سالم، این 
 

 "زنگ می زنم. وظیفھ صفاکاری در مورد  Ali Fatimaمن بھ 



 ارتباطات در محیط کار 

 19 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: زنگ زدن

 شما زنگ می زنید. 

 در موردتقسیم اوقات کاری خود صحبت کنید.  Emily Grantشما می خواھید با 

 شما چھ خواھید گفت؟ 

   "سالم  
 
 

    
 

 



 ارتباطات در محیط کار 

 20 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 جواب دادن بھ تلفن
  بھ تلفن جواب بدھید. سالم بگویید. اسم تان را بگویید 

   ،بگویید بعدتر تماس بگیرید. اگر مصروف ھستید 

 
 مثال 
 ھستم.   Ali Fatimaسالم، من   الف:

 زنگ زدم.  وظیفھ صفاکاریھستم. در مورد   Noor Alyaمن  سالم، ب:
 

بعد برایتان    دقیقھ 15توانم . ببخشید، اما در حال حاضر نمی توانم صحبت کنم. می Alyaسالم،  الف:
 زنگ بزنم؟ 

 درست است، تشکر.  ب:
 
 

 فعالیت: جواب دادن بھ تلفن
 با فرد پھلوی خود تمرین کنید. 

 ھستم.   سالم، من   الف:

 .  زنگ زدم   -من بخاطر  .ھستم   سالم، من   ب:

توانم با شما  . ببخشید، اما در حال حاضر نمی توانم صحبت کنم. می سالم،   الف:
 تماس بگیرم __________________؟ 

 مشکل نیست، تشکر.  ب:



 ارتباطات در محیط کار 

 21 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 پیام صوتی
  .پیام صوتی خود را در تلفن خود ثبت کنید 

   اگر با کسی تماس گرفتید و او بھ تلفن جواب نداد، یک پیام صوتی بگذارید. اسم، شماره تلفن 
 و دلیل تماس تان را بھ آنھا بگویید. 

  .یک بار تماس بگیرید و پیام بگذارید. دوباره زنگ نزنید 
 
 

 

 
 پیام صوتی شما 

ھستم. ببخشید کھ نتوانستم بھ تماس تان جواب بدھم. لطفا اسم و شماره تلفن خود را پیام    [اسم]سالم، من  
 بگذارید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیرم. تشکر! 

 پیام گذاشتن 
 گیرم. لطفاً دوباره زنگ بزنید. شماره تلفن من  تماس می  [چرا] ھستم. من درباره    [اسم]سالم، من  

 است. تشکر!  [شماره تلفن] 



 ارتباطات در محیط کار 

 22 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: پیام گذاشتن را تمرین کنید 

 با فرد پھلوی خود تمرین کنید. 
 

 : 1شخص 
 متن پیام صوتی را بخوانید. 

 : 2شخص 
یک پیام بگذارید. شما در مورد روزھای  

 تماس می گیرید. رخصتی خود 
  

 : 2شخص 
 متن پیام صوتی را بخوانید. 

 : 1شخص 
یک پیام بگذارید. شما در مورد ورق حاضری  

 خود تماس می گیرید. 



 ارتباطات در محیط کار 

 23 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 مکالمھ تلفنی 
 این مکالمھ تلفنی کوتاه را با یکی از افراد پھلوی خود بخوانید. 

 
 

Emily :   ،من سالمEmily   ھستم . 

Alya :   سالم. آیاFatima ؟ قابل دسترس است 

Emily :  ؟  پیام بگیرم ببخشید، او در حال حاضر اینجا نیست. آیا می توانم 

Alya :  ؟ با من تماس بگیردتوانید از او بخواھید کھ بلی، می 

Emily :  بلی. اسم شما چیست؟ 

Alya :  اینAlya Noor  است. منA-L-Y-A N-O-O-R    .ھستم 

Emily :   تشکر. شماره تلفن شما چیست؟ 

Alya :  است. 206-957-2029این 

Emily :  درست است. من نوشتمAlya Noor   درست است؟ 206-957-2029بھ شماره 

Alya :  .بلی، درست است 

Emily   عالی، ازFatima  بھ شما دوباره زنگ بزندخواھم کھ  می . 

Alya :  .تشکر! روز خوش داشتھ باشید 

Emily :  حافظ. تشکر. خدا 
 

 
 سواالت 
  کی زنگ زده؟ 
  با کی می خواھند صحبت کنند؟ 
   آیاFatima  است؟ 



 ارتباطات در محیط کار 

 24 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 زنگ زدن بھ تماس دریافتی 
 وقتی یک پیام صوتی دریافت می کنید، چھ کار می کنید؟ 

 صبر می کنید تا شخص دوباره تماس بگیرد  )الف ( 
 چیزی نمی کنید  )ب( 
 دوباره بھ فرد زنگ می زنید  )ج ( 

 چھ وقت باید دوباره زنگ بزنید؟ 

 حاال  )الف ( 
 یک روز بعد  )ب( 
 یک ھفتھ بعد  )ج ( 

 
 

 مثال: پس زنگ زدن 
  [چرا] درباره  با شما تماس گرفتھ است]  [کسی کھ است. من تماسی را از طرف  [اسم] سالم، اسم من  

 دھم. جواب می 
 
 

 پیام را گذاشت: شخصی بھ تلفن شما زنگ زد و این 
 

 است.  Fatima Ali"سالم، اسم من  

 با شما صحبت کنم.   Ace Cleanersخواھم درباره درخواستی شما با می

 دوباره تماس بگیرید. تشکر!"  )206( 123-4567لطفاً با من بھ شماره 
 
 

 سواالت 
  کی زنگ زده بود؟ 
  شرکت آنھا چیست؟ 
  چرا زنگ زده بود؟ 
  شماره تلفن شان چیست؟ 



 ارتباطات در محیط کار 

 25 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 کمک خواستن
 وقتی در محل کار مشکل دارید چھ می کنید؟ 

  .برای یک مشکل کوچک، خودتان آن را حل کنید. بعدا، بھ مدیرتان بگویید 

  .برای یک مشکل بزرگ، با مدیر تان صحبت کنید. کمک درخواست کنید 

 
 مثال 

 
 

Fatima : Ace Cleaners این ،Fatima  .است 

Alya :   سالمFatima ، اینAlya Noor  .است 

 باید چھ کار بکنم؟   مشکل دارم.با تقسیم اوقات   من

Fatima :  مشکل چیست؟ 

Alya :  توانم تقسیم اوقات را در کمپیوتر ببینم. نمی 

Fatima :  .درست است. من تقسیم اوقات تان را برایتان ایمیل می کنم 

 کمک کنم. میتوانید بھ دفتر بیایید؟ من میتوانم بھ شما 

Alya :  .مشکل نیست، فردا صبح می آیم 

Fatima :  !عالی. می بینیم 

Alya :  .فردا می بینمت 
 
 

 سواالت 
  مشکل چیست؟ 
 Fatima  چھ می کند؟ 



 ارتباطات در محیط کار 

 26 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 عبارات مفید 

 
 

 زبان شما عبارات مفید 
 

     میتوانم یک سوال بپرسم؟
 

   من یک سوال دارم...
 
 

   کنید؟میتوانید مرا کمک 
 
 

   من مشکل دارم با...
 
 

    چھ باید بکنم؟ 



 ارتباطات در محیط کار 

 27 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 زنگ زدن بخاطر مریضی
 وقتی مریض ھستید چھ کار می کنید؟ 

  .بھ مدیرتان زنگ می زنید 

 2  .ساعت قبل از شروع زنگ بزنید 

  .اگر یک ھمکار شما مریض است، ممکن است مدیر از شما بخواھد کار کنید 

 
 مثال 

 
 

Fatima : Ace Cleaners این ،Fatima  .است 

Alya :   صبح بخیرFatima ،  اینAlya Noor  .است 

Fatima :  ،سالمAlyaچھ حال دارید؟ ! 

Alya :  من مریض ھستم. آیا میتوانم خانم باشم؟ 

Fatima :  .امروز چھ وقت است؟ نوبت شما اوه، متاسفم 

Alya :  می کنم. کار بعد از ظھر  5:00تا   1:00از ساعت من 

Fatima :  متوجھ خودتان باشید. نوبت شما را پوشش دھد درست است. کسی می تواند . 

Alya :  تشکر 

 

 سواالت 
  مشکل چیست؟ 
 Fatima  چھ می کند؟ 
   بھ نظر شماAlya   چھ وقت بھFatima زد؟  زنگ 



 ارتباطات در محیط کار 

 28 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 مثال: پوشش یک نوبت کاری

Anna :  سالم، اینAnna   .است 

Fatima :  سالمAnna این ،Fatima   .است 

Anna :   سالمFatima ! 

Fatima : Alya  دھید؟  نوبت او را پوشش  میتوانید زد. زنگ مریضی  امروز در حال   

Anna :  توانم این کار را انجام دھم. مطمئناً، من می 

Fatima :  !عالی. تشکر 
 
 

 سواالت 
 Fatima  چھ میخواھد؟ 
 Anna  چھ خواھد کرد؟ 

 
 

 زبان شما عبارات مفید 

   را رخصت بگیرم؟ [روز] آیا می توانم 
 

   نوبت کار شما چھ وقت است؟
 

    من تنظیم کردم کھ کار کنم... 
 
 

    بھ تماس شد در.  [شخص] 
 

    نوبت.   [شخص]…پوشش  



 ارتباطات در محیط کار 

 29 یارتباط تلفن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 در یک گروپ باھم صحبت کنید. 

   تلفن را خوش دارید؟ صحبت کردن در 
  آیا پیام صوتی ثبت شده در تلفن خود دارید؟ 
 3  عبارت مفیدی کھ می توانید در تماس ھای تلفنی استفاده کنید چیست؟ 



 ارتباطات در محیط کار 

30 
 

 

 

 
 درس:

 ارتباط از طریق ایمیل 
 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 صندوق ورودی ایمیل تان را چک می کنید  •
 نویسید یک ایمیل خوب می  •
 یک ایمیل کاری می نویسید.  •
 بھ ایمیل پاسخ می دھید  •

 
 محتویات

 31 .............................................................................................................................لغات جدید

 31 ................................................................................................................ در کشور شما و حاال

 32 ........................................................................................................ چک نمودن صندوق ورودی

 34 ............................................................................................................ بخش ھای یک پیام ایمیل

 36 .............................................................................................................. نوشتن یک ایمیل کاری

 40 ................................................................................................................... پاسخ دادن بھ ایمیل

 42 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ارتباطات در محیط کار 

 31 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 

 ارسالاز این استفاده کنید برای  ایمیل آدرس 
     @    .com  پیام بشکل آنالین؛

 نامی کھ برای وب سایت استفاده می کنید  نام کاربری 

اعداد یا کلمات سری کھ بھ شما اجازه ورود بھ وب سایت یا   رمز
 ایمیل را می دھد 

نام کاربری و رمز خود را تایپ کنید تا بتوانید حساب ایمیل   داخل شدن 
 خود را باز کنید 

 ایمیل بنویسید یک  نوشتن 
 لیستی از پیام ھا از افراد دیگر صندوق ورودی 

 شخصی کھ بھ شما ایمیل ارسال نموده  فرستنده 
 شخصی کھ شما بھ او ایمیل ارسال می کنید  گیرنده 

 ایمیل درباره چیست  موضوع 
 نوشتن ایمیل بھ کسی  ارسال

 
 

 در کشور شما و حاال
 در یک گروپ صحبت کنید. 

  خود از ایمیل استفاده می کردید؟ آیا در کشور 
  آیا اکنون از ایمیل استفاده می کنید؟ 



 ارتباطات در محیط کار 

 32 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 چک نمودن صندوق ورودی 
 ایمیل ھای خود را می بینید. وقتی صندوق ورودی خود را باز می کنید، لیستی از تمام 

 داخل حساب خود شوید.  . 1

 خود را تایپ کنید.   نام کاربری  . 2

 خود را تایپ کنید. رمز  . 3

 شما باز خواھد شد.   صندوق ورودی روی " ورود بھ سیستم" کلیک کنید و  . 4

 ایمیل ھای جدید در باالی صفحھ قرار خواھند گرفت.  . 5
 
 

 
 
 

 سواالت 
  ایمیل خوانده شده چیست؟" 
 ایمیل خوانده نشده" چیست؟" 

 فرستندهاسم  موضوع  خ ی تار

 خوانده شده  لی می ا خوانده نشده  لیمیا



 ارتباطات در محیط کار 

 33 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 برای باز کردن و خواندن پیام، روی یک ایمیل کلیک کنید.  . 6

 

 
 
 

 پس از باز کردن پیام، می توانید  . 7

 بدھید جواب بھ ایمیل  •
 کنید حذف  ایمیل را  •
 بازگردید بھ صندوق ورودی  •

 

 

 ی بازگشت بھ صندوق ورود
 لی می حذف ا

 پاسخ بھ ایمیل  موضوع 

 تاریخ دریافت 

 



 ارتباطات در محیط کار 

 34 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: ایمیل خود را چک کنید 

 ایمیل خود را در تلفن یا کمپیوتر خود باز کنید. 

  چھ کسی بود؟ فرستندهایمیل شما از طرف ( آخرین ( 
  اش چھ بود؟ موضوع 

 
 بخش ھای یک پیام ایمیل

 ایمیل خوب پنج بخش دارد:یک 

 موضوع: ایمیل درباره چیست؟ •
 احوال پرسی: سالم بگویید.  •
 پیام: معلومات اصلی  •
 جملھ اختتامیھ: خدا حافظ بگویید.  •
 امضاء: اسم شما  •



 ارتباطات در محیط کار 

 35 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت:  بھ ایمیل نگاه کنید. 

 
 

 

 
 ایمیل بھ کیست؟  . 1

    اسم: 
 

   ایمیل: 
 

   اش چیست؟ موضوع  . 2
 

   اش چیست؟  احوال پرسی . 3
 

   اش چیست؟ پیام  . 4
 

   اش چیست؟ اختتامیھ جملھ  . 5
 

   اش چیست؟ امضاء  . 6

 
 <Mari Warsame<mari@unwr.orgبھ:  

 موضوع: درخواست برای رخصتی 
 

 ، Mariسالم  
 

 ام جون نیاز دارم. 23ام و 22بھ دو روز رخصتی 
 خانواده خواھرم می روم. من بھ دیدن 

 
 متوجھ خودتان باشید،

Susan 



 ارتباطات در محیط کار 

 36 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نوشتن یک ایمیل کاری 
 
 

 کلیک کنید.  )نوشتن( Composeروی  . 1
 

 
 
 

 تایپ کنید.   )بھ( Toفرستید در  آدرس ایمیلی کھ بھ آن می  . 2
 

 
 
 
 

 را بنویسید؟ موضوع حاال  . 3
 
 

 
 

 

آدرس ایمیل را دوباره چک کنید. اگر یک حرف یا عدد رادرست ننویسید، ایمیل بھ   نکتھ: 
 شخص مناسب ارسال نمی شود. 

 دیکن ک ی(نوشتن) کل compose یبر رو 



 ارتباطات در محیط کار 

 37 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 
 

 شروع کنید.  احوال پرسی را برای ایمیل خود بنویسید. با پیام  . 4

 بھ پایان برسانید.  امضاء و جملھ پایانی، با  . 5
 
 

 مثال 
Janet  :در مورد جلسھ بھ کارگران می گوید 

 
 

 
 

 برای فرستادن ایمیل خود کلیک کنید!  )ارسال (  Sendسپس روی  . 6



 ارتباطات در محیط کار 

 38 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 
 
 

 فعالیت: لغات خوب کھ باید بنویسید 
 
 
 

جملھ   پیام احوال پرسی  عبارت 
 اختتامیھ 

    ،Annسالم 

    بپرسم     دربارهمن می خواھم 

    تشکر،

    ، Hamdiمحترم  

    روز خوش داشتھ باشید،

    بعدتر می بینیمت، 

    بااحترام،

     می توانید لطفا  



 ارتباطات در محیط کار 

 39 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: یک ایمیل بنویسید 

 یک ایمیل بنویسید. 

 از معلم یک روز رخصتی از مکتب بخواھید. 
 
 

 
 
 
 

 ایمیل را بھ یک فرد پھلوی خود بخوانید.  

 اشتباھات را تصحیح کنید 

 سپس آن را روی تلفن یا کمپیوتر خود بنویسید. 



 ارتباطات در محیط کار 

 40 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 پاسخ دادن بھ ایمیل
 احوال پرسی، پیام، اختتامھ و امضا استفاده کنید. ھنگامی کھ بھ ایمیلی پاسخ می دھید، از 

 شما بھ موضوع نیاز ندارید. 
 
 

 فعالیت: پاسخ دادن بھ ایمیل 
 

 

 jobs@amazon.comاز طرف: 

 (ایمیل آدرس خود را بنویسید)            بھ: 

 موضوع: مصاحبھ وظیفھ

 2020جون   17تاریخ: 

 

     (اسم شما)    محترم 

 تشکری می کنیم.   Amazonاز درخواستی شما برای کارمند انبارخانھ در 

 جون    30ما عالقھ مند تنظیم یک مصاحبھ با شما ھستیم. آیا سھ شنبھ 

 صبح وقت دارید؟  11:00ساعت 

 .لطفاً ھرچھ زودتر بھ ما اطالع بدھید

 بااحترام، 

Ali Hassan 

mailto:jobs@amazon.com


 ارتباطات در محیط کار 

 41 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 یک پاسخ بنویسید. 

 بگویید کھ شما بھ مصاحبھ حضور پیدا می کنید.  •
 آدرس دفتر را پرسان کنید.  •

 

 

 jobs@amazon.comبھ: 

 موضوع: مصاحبھ وظیفھ

 محترم 

 ) اسم شما(

mailto:jobs@amazon.com


 ارتباطات در محیط کار 

 42 ل ی می ا قی ارتباط از طردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 آیا شما ایمیل دارید؟  

 صندوق ورودی خود را چک کنید. 

 آیا ایمیلی دارید کھ باید بھ آن پاسخ دھید؟  

 نوشتن پیام پاسخ را تمرین کنید. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 ارتباطات در محیط کار 

43 
 

 

 

 
 درس:

 ارتباط با ھمکاران 
 

 اھداف 
 در این درس شما می آموزید کھ: 

 صحبت کردن در کار  •
 حل مشکالت با ھمکاران  •
 از سرپرست کمک بخواھید  •

 
 

 محتویات
 44 .............................................................................................................................لغات جدید

 44 ......................................................................................................................... در کشور شما

 45 ....................................................................................................... موضوعات مناسب برای کار

 45 ........................................................................................................................... حل منازعھ 

 49 ......................................................................................................... از سرپرست کمک بخواھید 

 Ahmad .............................................................................................................. 50اولین وظیفھ 

 51 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ارتباطات در محیط کار 

 44 ارتباط با ھمکاراندرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 

 صحبت نکردن  غیرشفاھی 
 نمای چھره شما  حاالت چھره 

 خوب است کھ انجام داده شود یا در باره آن صحبت شود  مناسب 

 مشکل یا جنگ کردن  منازعھ 
 حل نمودن یک مشکل  حل منازعھ 

 خوشحال، غمگین، قھر احساس 

 نظریاتی کھ فکر می کنید مھم است  ارزش ھا 
 دانستن درباره چیزی  شناسایی 

 راحت  آرام

 نظر یک شخص  دیدگاه
 حل نمودن یک مشکل  حل

 
 

 در کشور شما
 در یک گروپ صحبت کنید. 

 آیا در کشور خود وظیفھ داشتید؟  •
 در مورد چھ چیزی با ھمکاران صحبت می کردید؟  •
 چگونھ با سرپرست خود صحبت می کردید؟  •
 اگر مشکل داشتید چھ کار می کردید؟  •



 ارتباطات در محیط کار 

 45 ارتباط با ھمکاراندرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 موضوعات مناسب برای کار 
 فعالیت: درباره چھ چیزی می توانم صحبت کنم؟ 

 در یک گروپ کار کنید: صحبت کردن در مورد چھ چیزھایی در کار خوب است و خوب نیست؟  

 لغات را در چوکات بنویسید. 

 
 
 

 خوب است
 

 بعضی اوقات خوب است 
 

 خوب نیست 
 

 
 

 حل منازعھ 
 گاھی اوقات در کار منازعھ پیش می آید. 

 ھوا 
 یک فلم جدید 

 ورزش 
 اخبار 

 خانواده
 کارگران دیگر 

 کشور شما 
 پول 

 سیاست 
 دین 
 سن 
 سفر
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 46 ارتباط با ھمکاراندرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 ھر کس نظریات متفاوت دارد.

 گاھی اوقات با ھم اختالف نظر داریم.  

 گاھی اوقات حل منازعھ زمان می برد. 
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 47 ارتباط با ھمکاراندرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 حل منازعھ خوب

 
 

 اگر ھمکارتان قھر است، شما نیز قھر نشوید.   . 1

 آرام باشید. 

 
 

 بھ شخص دیگر گوش کنید.  . 2

 بگذارید قبل از اینکھ شما صحبت کنید صحبت خود را تمام کنند. 
 
 

 بھ ھمکار خود احترام بگذارید.  . 3

 باشند. آنھا ممکن است نظریات متفاوت داشتھ  

 می تواند نظریھ خوب باشد. 

 

 کوشش کنید بھ آنھا کمک کنید آرام باشند.  . 4

 چیزھای یخوب بگویید. 

 برای مثال: 

 "بھ نظر می رسد از اینکھ کسی این مشکل را حل نمی کند ناراحت ھستید. درست است؟" 
 
 

 اگر ھمکار خیلی قھر است، دور شوید و سرپرست را پیدا کنید.  . 5
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 48 ارتباط با ھمکاراندرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: شما چھ خواھید کرد؟ 

 در یک گروپ صحبت کنید. جواب ھای خود را حلقھ کنید. 

 ھمکارتان شما را با نام بد صدا می کند.  . 1
 گوش نمی کنید.  . الف

 می گویید بس کنید.  . ب

 باالی آن ھا جیغ می زنید.  . ج

 بھ سرست خود می گویید.  . د

بندی کار می کنید. وقتی کارتان را شروع کردید، بھ سرپرست تان گفتید کھ  شما در بخش بستھ   . 2
بھ خاطر دین تان نمی توانید گوشت بستھ بندی کنید. امروز سرست تان از شما می خواھد کھ  

 گوشت را بستھ بندی کنید. 

 بھ سرپرست خود می گویید مشکل نیست.  . الف

 ھستند. بھ سرپرست خود می گویید آنھا گستاخ  . ب

 از وظیفھ خود انصراف میدھد.  . ج

 بھ سرپرست خود می گویید کھ این کار خالف دین شما است.  . د

 ھمکاران شما بھ زبانی متفاوت از شما صحبت می کنند. شما احساس غمگینی می کنید.  . 3

 صحبت نکنید.  . الف

 از آنھا بخواھید کھ انگلیسی صحبت کنند،  . ب

بلند بھ زبان خود  قھر شوید و با صدای   . ج
 صحبت کنید. 

 با سرپرست صحبت کنید.  . د
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 49 ارتباط با ھمکاراندرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: تجربھ شما

 در یک گروپ صحبت کنید. 

  آیا قبالً در وظیفھ منازعھ داشتید؟ 
  چھ اتفاق افتاد؟ 

 
 از سرپرست کمک بخواھید 

 چگونھ میتوانید از سرپرستکمک بخواھید؟ 

 کنید. یک وقت را تنظیم کنید تا صحبت  •
 آنچھ می خواھید بگویید را بنویسید و با یک دوست یا خانواده تمرین کنید.  •
 بھ سرپرست مشکل را بگویید.  •
 بھ آنچھ سرپرست می گوید گوش کنید.  •
 اگر ھدف سرپرست را درک نکردید، سوال کنید.  •
 اگر سرپرست گوش نمی داد، با فردی در منابع بشری صحبت کنید.  •
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 50 ارتباط با ھمکاراندرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 AHMADاولین وظیفھ 
Ahmad  وظیقھ جدید دارد . 

 کار می کند.  Amazonاو در یک انبارخانھ در  

مدت زیادی می ایستد و صندوق ھای سنگین را بلند می  
 کند. 

Ahmad  .خیلی سخت کار می کند 

 بعد از شش ماه، کمرش درد می کند. 

 با سرپرست خود صحبت می کند. 

 داشتھ باشد. او میخواھد وظیفھ متفاوت  

 مدیر می گوید ھمھ وظایف انبارخانھ، بلند کردن صندوق ھای سنگین است. 

Ahmad  .کوشش می کند یک ھفتھ دیگر کار کند 

 کمر او ھنوز درد می کند. 

 تصمیم می گیرد وظیفھ را ترک کند. 

 او بھ سرپرست می گوید کھ دو ھفتھ کار خواھد کرد 

 او در جستجوی وظیفھ جدید است.

 

 سواالت 
  مناسب است کھAhmad   از وظیفھ انصراف دھد؟ 
  او بھ سرپرست چھ گفت؟ 
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 51 ارتباط با ھمکاراندرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 در یک گروپ باھم صحبت کنید. 

  کرد؟در مورد چھ چیزی با ھمکاران خود صحبت خواھید 
 اگر در محل کار مشکلی داشتھ باشید، چھ خواھید کرد؟ 
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52 
 

 

 

 
 درس:

 حقوق کارگران
 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 حقوق خود را بھ عنوان یک کارگر می دانید  •
 چگونھ در محل کار مصون بمانید می دانید کھ  •
 می دانید اگر در محل کار بھ حقوق خود نرسیدید چھ کاری انجام دھید  •

 
 

 محتویات
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 53 حقوق کارگران درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
 آنچھ ھر فرد باید داشتھ باشد، مانند آب، غذا، خانھ  حقوق 

پرداخت  طبق قانون کمترین مقدار پولی را کھ میتوان بھ کارگران   حداقل حق الزحمھ 
 کرد 

 ساعت کار در ھفتھ  40 تمام وقت 

 ساعت کار در ھفتھ و دریافت پول اضافی  40بیش از  اضافھ کاری 

 زمان استراحت یا خوردن غذا در محل کار  وقفھ 

 رخصتی از کار اگر مریض ھستید یا طفل دارید  رخصتی 

 مراقبت ھای صحی و یا زمان رخصتی از وظیفھ  مزایا 

 خطرناک چیزی  خطر

 درج شکایت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بھ یک گروه رسمی در مورد یک مشکل چیزی گفتن 
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 54 حقوق کارگران درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 در کشور شما
 ھر کسی حقوقی دارد. 

 مردم حق داشتن خانھ و غذا برای خوردن دارند.  

 مردم در محل کار حقوق دارند. 

 شما حق دارید در مکانی مصون کار کنید.  

 در یک گروپ باھم صحبت کنید. 

  کارگران در کشور شما چھ حقوقی دارند؟ 
  بھ نظر شما کارگران چھ حقوقی باید داشتھ باشند؟ 

 
 حقوق خود را بدانید 

 واشنگتن، شما حق دارید: در ایالت  

 بھ شما پرداختھ شود.  حداقل حق الزحمھ  •
 پول پرداختھ شود. اضافھ کاری شما برای  •
 داشتھ باشید.  وقفھھای غذایی  برای استراحت و خوردن وعده  •
 رخصتی بگیرید. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان مریض ھستید،  •
 یک مکان مصون برای کار داشتھ باشید.  •
 دریافت کنید. مزایا اگر آسیب دیدید یا مریض شدید  •
 معلومات مربوط بھ حقوق را بھ زبانی کھ می فھمید دریافت کنید.  •
 اگر این حقوق را دریافت نکردید اقدام کنید.  •
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 55 حقوق کارگران درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: اعداد را بدانید.

 خانھ خالی ھا را پر کنید. 
 

$12.00 40 1.5 14 $15.75 

1 $7.25 41 30 10 
 
 

 در ساعت است.  ________ حداقل حق الزحمھ در سیاتل  . 1
 

 در ساعت است.  ________  حداقل حق الزحمھ در ایالت واشنگتن . 2
 

 در ساعت است.  ________  حداقل حق الزحمھ در ایاالت متحده . 3
 

 ساعت در ھفتھ است.  ________  کار تمام وقت  . 4
 

 ساعت در ھفتھ است. ________  اضافھ کاری بیش از . 5
 

برابر حقوق ساعت معمولی خود حق الزحمھ   ________   اگر اضافھ کاری می کنید، باید  . 6

 دریافت کنید. 

 دقیقھ غذای ظھر   ______  ساعتھ، یک 8در ایالت واشنگتن، برای یک روز کاری  . 7

 دقیقھ وقفھ دریافت می کنید.  ______ و دو 

 سال سن داشتھ باشند.  ______  باید حداقلاطفال برای کار   . 8
 

رخصتی مریضی با معاش در ایالت واشنگتن بھ این معنی است کھ می توانید در زمان مریضی   . 9

ساعت زمان   ______  ساعت کار می کنید، 40در خانھ بمانید و معاش دریافت کنید. وقتی 

 مریضی با معاش دریافت می کنید. 
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 56 حقوق کارگران درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
  جواب ھا 

1- $15.75 2- $12.00 3- $7.25 4- 40 5- 41 
6- 1.5 7- 30،  15 8- 14 9- 1  

 

 YUSSRAکار 
Yussra   .در یک رستورانت در سیاتل کار می کند 

Yussra   .بشکل تمام وقت کار می کند 

 حق الزحمھ می گیرد.  $ 11.00او در ھر ساعت 

Yussra  8   .ساعت در روز از دوشنبھ تا جمعھ کار می کند 

 ساعت کار کرد.  10سھ شنبھ گذشتھ، او 

 ساعت کار متوقف شد.   4روز چھارشنبھ بھ دلیل قطع برق 

Yussra  ساعت اضافی در روز سھ شنبھ خانھ پری کرد.   2کارت وقت خود را بھ اضافھ 

 او معاش ھفتھ وار خود را دریافت کرد. 

 ساعت کار در ھفتھ معاش پرداخت گردید. 40برای او در مجموع 
 

 
 سوال

 مشکل چیست؟ 

 پرداخت اضافھ کاری  )الف ( 

 وقت وقفھ  )ب( 

 رخصتی با معاش  )ج ( 

 حداقل حق الزحمھ  )د ( 

 مشکالت وجود ندارد.  )ھـ ( 
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 57 حقوق کارگران درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 جواب ھا 

 مشکل! - پرداخت اضافھ کاری  )الف ( 

برابر   1.5ساعت در ھفتھ کار می کنید، اضافھ کاری دریافت می کنید. این  40وقتی بیش از 
 پرداخت عادی شماست. 

 
 

 مشکل نیست!  - وقت وقفھ )ب( 
 
 

 مشکل نیست!  - رخصتی بامعاش  )ج ( 
 
 

 مشکل است!  - حداقل حق الزحمھ  )د ( 

 در ساعت است.  $ 11.00حداقل حق الزحمھ در سیاتل باالتر از 
 
 
 
 

 سوال
 Yussra   برای رفع مشکالت چھ باید بکند؟ 
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 سطح ابتدایی

 

 

 

 مصونیت محیط کار 
 در یک گروپ صحبت کنید. 

  آیا اینجا مکانی مصون برای کار است؟ 
 کارگر بھ چھ چیز نیاز دارد؟ 
  دارد؟ چھ کسی می تواند او را مصون نگھ 
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 59 حقوق کارگران درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 انواع خطرات وظیفوی 

 البسھ  •
 ابزارھا  •
 مواد کیمیاوی  •

 
 

 بحث کنید 
  لباس، ابزار و مواد کیمیاوی چیست؟ 
  چرا گاھی اوقات خطرناک ھستند؟ 

 
 
 
 

 استراتیژی ھای مصونیت 
 وسایل مصونیت  •
 البسھ مصون  •

 
 

 بحث کنید 
 در تصاویر چھ را می بینید؟ 
  کار از چھ وسایل مصونیتی استفاده می کنند؟ افراد در محل 
  چھ لباسی در محل کار مصون است؟ 
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 60 حقوق کارگران درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: قصھ کارگران 

 
 

 Fatumaقصھ 
Fatuma  .در یک نانوایی کار می کند 

 او در یک دستگاه بزرگ نان آماده می کند. 

 او ھر روز چادر بر سر می کند. 

 می گوید کھ او نمی تواند ھیچ لباس گشاد بپوشد.  Fatumaسرپرست بھ  
 
 

 سوال
  مشکل چیست؟ 
 Fatuma  چگونھ میتواند سر خود را بپوشاند؟ 

 
 
 
 

 Kenقصھ 
Ken  .نگھبان است 

 او از مواد کیمیاوی مختلف برای پاک کاری تعمیر دفتر استفاده می کند.  

Ken  .ھر بار کھ پاک کاری می کند سردرد بد پیدا می کند 

 او با سرپرست خود در مورد مواد کیمیاوی کھ استفاده می کند صحبت می کند. 
 
 

 سوال
  مشکل چیست؟ 
  انجام دھد؟ سرپرست او برای رفع مشکل چھ کاری می تواند 
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 سطح ابتدایی

 

 

 

 منابع
 اگر در محل کار مشکلی داشتھ باشید،

 با سرپرست خود یا شخصی از منابع بشری صحبت کنید  •
 نزد یک نھاد دولتی ثبت کنید شکایت اگر کمک نکردند، یک  •

 
 

 بخاطر مشکل مصونیت: 

 ) ثبت کنید. DOSHشکایت خود را با بخش مصونیت و صحت شغلی ( 

 زنگ بزنید.   1-800-423-7233بھ  •
 -https://lni.wa.gov/workers-rights/workplaceبشکل انالین:  •

complaints/safety-complaints 
 
 

 بخاطر مشکل حقوق: 

 ) شکایت درج کنید. L&Iبا وزارت کار و صنایع (

 مراجعھ کنید  بھ یک دفتر کار و صنایع  •
 -https://lni.wa.gov/workersیک فورم را بشکل آنالین خانھ پری کنید:  •

rights/workplace-complaints/worker-rights-complaints 

https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/safety-complaints
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/safety-complaints
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/worker-rights-complaints
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/worker-rights-complaints
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 62 حقوق کارگران درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 در یک گروپ باھم صحبت کنید. 

  سھ حقوقی کھ شما بھ عنوان کارگر دارید چیست؟ 
  آیا مشکالت مصونیتی در کار شما وجود دارد؟ 
   توانید بکنید؟ اگر مشکل مصونیتی در کار شما وجود دارد، چھ کاری می 
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