} �ﻌﺮ�ﻒهﺎ{ ﺗﻤﺮ�ﻦ روی ﻣ��
 -۱درﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�نهﺎی ﺳﯿ��ا ﭼﮫ ﻣﯿﮕﺬرد؟ ) ۱۰دﻗﯿﻘﮫ(
ﻣ��ان اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ و ﻣ�� در ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﺳﯿ��ا ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎش ﺑیﺶ از  ۳۲۵۰۰۰ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ هﺮ ﺷﺐ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓ�ن اﺳﺖ.
ً
ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﻤﺎ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ،۲۰۰۱ﮐﮫ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎیﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
رﺋیﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎزﻩ ﺑﮫ �ﺎر آﻏﺎز ﮐﺮدﻩ و ﻣﯿﺨﻮاهﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖهﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪ�ﯽ ﺑﮫ ﺑﺤﺮان �ﻮو�ﺪ ۱۹-در ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﺷﻬﺮ ﺳﯿ��ا را ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺷنﯿﺪﻩ اﯾﺪ ﮐﮫ
رﺋیﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻔ�ﻮرﻩ ﮐﻬﻨﮫ داردً ،
ﺑﻨﺎء اوﻟ�ن �ﺎری ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾنﺴﺖ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻣﺤﻮر�ﺖ اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪ�ﯽ ﺑﮫ �ﻮو�ﺪ-
 ۱۹ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎز�ﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻤﺎ �ﺲ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﮫ روی ﻣﺎﺗﺮ�ﮑﺲ ز�ﺮ ) ﻧﻤﻮﻧﮫی ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪﻩ( �ﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻼن ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﺳﯿ��ا را ﺑﮫ وی ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺑﺪهﯿﺪ .ﺷﻤﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ رﺋیﺲ ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﻃﻼع
رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﭼیﺴﺖ و ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ �ﻮو�ﺪ در ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻤﺎ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ازوﺿﻌﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﺿﯿﮫهﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﮫ دردﺳ��س ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﭘﻼن ﺳﮫ دﻗﯿﻘﮫ ای را ﺑﺮای رﺋیﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎن
آﻣﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪهﯿﺪ اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮﭼیﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿ�� را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﯿﺪ.
}ﻧﻤﻮﻧﮫ :ﻃﺮح ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن در ﺳﯿ��ا(
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 -۲ﺑﺎز�ﮕﺮان اﺻ�� �ﯽهﺎ اﺳتﻨﺪ؟ ) ۱۰دﻗﯿﻘﮫ(
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ ،رﺋیﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ز�ﺎد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ �ﺸﺪ ....او ﺗﺎزﻩ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر آﻣﺪﻩ و ﻣﯿﺨﻮاهﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎز�ﮕﺮان اﺻ�� در ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﺑیﺸ�� ﺑﺪاﻧﺪ -او ز�ﺎد در
ﻣﻮرد ﭘﻮ�ﺎهﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﻔﻒ  RCCEرا ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﺟﻠﺴﮫ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮا�ﺶ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد .در آﺧﺮ�ﻦ ﺣﺮف اش ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ  AAPاﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﯾﻢ.
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣ��ﺳﺪ او در ﻣﻮرد �ﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻩ اﻣﺎ ﺑﮫ و�ﮋﻩ ﻧﮕﺮان دﺳتﯿﺎ�ﯽ ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ� ،ﻮد�ﺎن و زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ و ﮐﺴﺎ�ﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪ�ﯽ ﺷﺎن در ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری �ﻮو�ﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻤﺎ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﻧﻤﻮﻧﮫ ز�ﺮدرﻣﻮرد ﻣ��ان ﻧﻔﻮذ اﻓﺮاد ذﯾﺪﺧﻞ ،اول ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎن را ﺗﻬﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ و دوم ﻟیﺴ�ی ازﻣﺠﺮاهﺎی را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ
�ﺎرﻣﯿ��ﯾﺪ ،اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۳راﻩ اﻧﺪازی ارز�ﺎ�ﯽ ﻣﺸﺎرﮐ�ی ۱۰ ....دﻗﯿﻘﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای راﻩ اﻧﺪازی ﯾﮏ ارز�ﺎ�ﯽ ﻣﺸﺎرﮐ�ی در ﻣﺤﻼت ﻓﻘ�� �ﺸ�ن ﺳﯿ��ا از ﺳﻮی  ) ECHOادارﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی �ﺸﺮی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻏ��ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ارو�ﺎ(
ﺗﻤﻮ�ﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .رﺋیﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ادارﻩ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ارز�ﺎ�ﯽ ﻣﺸﺎرﮐ�ی اﺳﺖ .ﺗ��ﯾﮏ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻼشهﺎی ﺷﻤﺎ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧتﯿﺠﮫ داد.
ادارﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی �ﺸﺮی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻏ��ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ارو�ﺎ ﻣﯿﺨﻮاهﺪ در ﻣﻮرد ﻃﺮح ارز�ﺎ�ﯽ ادارﻩ ﺷﻤﺎ ﺑیﺸ�� ﺑﺪاﻧﺪ .رﺋیﺲ ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺗﺎ در و�ﺪﯾﻮ
ﮐﻨﻔﺮا���ی ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻻن اﯾﻦ ادارﻩ ﮐﮫ ﻓﺮدا �ﺲ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣیﺸﻮد و ﻃﺮح ارز�ﺎ�ﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔ��د ،او را هﻤﺮا�� ﮐﻨﯿﺪ.
وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻤﺎ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ادارﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی �ﺸﺮی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻏ��ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ارو�ﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪهﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎن از ارز�ﺎ�ﯽ ﻣﺸﺎرﮐ�ی ﭼیﺴﺖ ،از ﭼﮫ
اﺑﺰارو ﻣﯿﺘﻮدوﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﮫ ﻧﺘﺎﯾ�� را ﺗﺎ ﭼﮫ زﻣﺎ�ﯽ ازﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۴ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿ�ﺎﻧ��م ﻓﯿﺪﺑﮏ د�� از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ )  ۱۰دﻗﯿﻘﮫ(
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی هﺮاس داﺷتﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺷﺎ�ﻌﮫ در ﻣﻮرد �ﻮو�ﺪ ۱۹-ﻣﺎ�ﻊ ﺟﺪی ﺑﺮای دﺳ����ی ﺑﺎ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در ﻣﺤﻼت ﻓﻘ�� �ﺸ�ن اﺳﺖ.
ره��ان ﻣﺬه�ی ﺑﺮای ﺑﮫ هﻢ زدن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﭘ��وان ﺷﺎن ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ "ﺗﻼ��ی ﺑﺮای ﮐﻨ��ل ﺟﻤﻌﯿﺖ" اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن و ﻓﯿﻞ
ﻣﯿتﺲ -ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻏﺮ�ﯽ و ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧ��ﺧﻮاﻩ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻨﺎﻧﻬﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪ�� ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮ�� دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎ�ﯽ را ﮐﮫ �ﻮو�ﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ،
ﮔﻨﻬ�ﺎر هﺴتﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﯿ�ﺎﻧ��م ﻓﯿﺪﺑﺪک د�� ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﭘﺎ�خ دﻗﯿﻖ دادﻩ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﺎ�ﻌﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺷﻮد .ادارﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی �ﺸﺮی و ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﻏ��ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ارو�ﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻩ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد – ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻤﯿ�� ﮐﮫ رﺋیﺲ ﺷﻤﺎ در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ -ﯾﮏ ﻣﯿ�ﺎﻧ��م واﻗﻌﺒیﻨﺎﻧﮫ ﻓﯿﺪﺑﮏ د��
از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ اﺳﺮع وﻗﺖ ،ﺗﻤﻮ�ﻞ ﻓﻮری ﮐﻨﺪ.
وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻤﺎ :ﭘﻼن ﺗﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﯿ�ﺎﻧ��م ﻓﯿﺪﺑﮏ د�� و اﯾﻨﮑﮫ آن را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪهﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﺎﻣﻞ – ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺷ�ﻞ و اﻗ��
ازﮐﺪام ﻣﺠﺮاهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯿ�ﺎﻧ��م ﻓﯿﺪﺑﮏ د�� درداﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

