
 

از عالقھ شما بھ پروژه سفر سازندگان تشکر می کنم.  در زیر یک بررسی اجمالی از نقش داوطلب سفر سازندگان است.  بھ  
عنوان محدودیت برداشتھ می شود و مردم شروع بھ بازگشت بھ کار و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی، ما بھ افرادی مانند  

داریم.  داوطلبان نقش واقعا مھمی در بریتانیا بازی می کنند، بھ خصوص در زمان ھای دشوار.  یک جامعھ رشد می کند  شما نیاز 
موانع شکستھ می شوند ، ورود اتفاق می افتد ، مراقبت مشترک است.  ما   --زمانی کھ اعضای آن تجمع برای حمایت از یکدیگر 

 امعھ شما را بھتر می کند سالم. بھ شما برای تمایل بھ یکی از کسانی کھ ج

 برنامھ داوطلب سفر سازندگان 
 توضیحات نقش داوطلب 

امور داوطلب یازقدرت منحصر بھ فرد داوطلبی برای گرد ھم آوردن مردم و ساختن جوامع قوی تر انعطاف پذیر تر 
است کھ عمیقا در مناطق محلی  استفاده می کند. مردم بھ رھبری و تاثیر رانده، ما یک خیریھ ملی  در سراسر انگلستان 

 در سراسر انگلستان جاسازی شده است.  

حال ھماھنگی یک دستور  ing  gramme   Journey Makersاز طرف وزارت حمل و نقل، امور داوطلبی در
ن  داوطلب در سراسر کشور بھ نام سفر سازان ، برای کمک بھ مسافران در ھاب حمل و نقل بھ عنوان محدودیت ھای قفل کرد

 سھولت. شروع بھ

 نقش داوطلب: 

حمایت و راھنمایی برای مردم در شرکت در ھاب ھای حمل و نقل   the public at     نقش اصلی یک سفر ساز فراھم کردن
خواھد بود. مرکز ھای حمل و نقل   در سراسر بریتانیا و فراھم کردن یک محیط خوش آمد گویی برای افراد بازگشتھ بھ کار 

طلبان خواھد شد با  ھمھ داوشرکت کننده می تواند شامل تغییرات عمده، تراموا، ایستگاه ھای اتوبوس یا زیر زمین باشد. 
 . HiVizو ژاکت   PPE   شده, آموزش ارائھ

     داوطلب: افراد 

  مسافران بھ ایستگاه خوش آمد گویی 
 پشتیبانی از جریان مسافردر داخل و خارج ایستگاه ھا 
 ھدایت مسافران از طریق مسیرھای جدید تعیین شده اجتماعی دور کردن امن 
  ھای چھره (در کنار مشاوره دولت) تشویق مسافران بھ استفاده از پوشش 
  ارائھ دستورالعمل ھای واضح و مجدد کالمی بھ افرادی کھ در ایستگاه حرکت می کنند 
 - اطمینان دادن بھ مسافران و پاسخ دادن بھ سواالت 
 پشتیبانی و حفاظت کامل توسط مرکز حمل و نقل و رابط داوطلب 
  ارائھ شده باPPE شما داوطلب  و جلیقھ دید باال بھ وضوح بیان 
 اطمینان خاطر با دریافت آموزش و القای قبل از شروع 

    خواھد:داوطلبان نمی 

 انجام ھر گونھ جنبھ از نقش یک کارمند 
 انتظار می رود اطالعات جدول زمانی را بشناسد 
 خواستھ شده است کھ امنیت خود را بھ خطر بیوازد 

 مھارت ھا و ویژگی ھا: 

 -  ارتباط با مسافران با اطمینان توانایی برقراری 
 -توانایی نشان دادن شور و شوق و حس شوخ طبعی 
  انعطاف پذیری و انعطاف پذیری 
  مناسب و سالم 

 



این یک شانس بزرگ برای شما برای بھ دست گرفتن مزایای داوطلب ی با دادن چیزی بھ جامعھ خود و ایجاد تفاوت بھ  
  حساب در پلتفرم زمان بندی ما ثبت کنید.   است. برای شروع فرایند استخدام، یکدیگران

makers-https://timecounts.org/journey/ 
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