
 بولتن هیئت امنای خدمات جهانی                                                 

 3بولتن شماره 

 جلسات مجازی و استفاده از نشریات مصوب کنفرانس

 

مجازی برگزار صورت ه ها تصمیم بگیرند جلسات خود را بگیری بیماری کرونا بسته شدند و باعث شد گروهبه علت همهبسیاری از جلسات حضوری 

هخایی  از صفحات کتابچه آبی نسخخه  واردین بخوانندخواهند خواندنیهای جلسه را از روی کتابچه آبی نارانان برای تازههای مجازی که میکنند. گروه

گذارنخد تخا اعضخا از    مخی  ها نسخه الکترونیکی یکی از اعضا را روی صفحهاند تا در شروع جلسه روی صفحه نمایش داده شود. بعضی از گروهرا نوشته

نارانان بخدون    برای استفاده از نشریات و محصوالتانجمن اما اند. های خود گذاشتهروی آن بخوانند. بعضی از مناطق نشریات مصوب را در وبسایت

 مشی دارد.اجازه کتبی، خط

 آوریم:ت جهانی نوشته شده است در اینجا میکتاب راهنمای خدما 52و  52که در صفحات  را عالمت تجاریحق چاپ و اطالعات ای از گزیده

باشخد، منحصخرا    مخی  رسخانی ( نارانان که شامل محصوالت و نشریات بهبودی، خدماتی و اطخالع CALحق چاپ و مالکیت نشریات مصوب کنفرانس )

، بخدون اجخاز    مصخوب  و محصخوالت انتشار نشریات برداری و ، انتقال و کپیباشد. تکثیر( میNFGH,Incهای خانواده نارانان )گروه انجمنمتعلق به 

شود مگر به کشورهای خارج از ایاالت متحده که قخرارداد قخانونی بخا    ( داده نمیCALکتبی ممنوع است. اجاز  چاپ انبوه نشریات مصوب کنفرانس )

 ( داشته باشند.NFGH,Inc) های خانواده نارانانانجمن گروه

قابل  "رسانی را که برچسب توانند نشریات اطالعرسانی محلی میهای اطالعچاپ مجدد نشریات وجود دارد. کمیتهاستثناهای خاصی برای تولید یا 
های نشریات استفاده نمایند یا قولتوانند از نقلهای ناحیه یا منطقه میدارند، برای استفاده در نواحی و مناطق خودشان چاپ نمایند. کمیته "کپی

% یک فصل یا قسمت باشد را 52% بخش اصلی متن و یا در مورد کتاب و کتابچه، کمتر از 52مصوب کنفرانس را که کمتر از  هایی از نشریاتبخش
نی توانند چاپ کنند. دوازده قدم، دوازده سنت، دوازده مفهوم خدماتی، جمالت هدف و چشم انداز در کتابچة آبی نارانان یا وبسایت خدمات جهخا می

قول یا بخش چخاپ  های منتخب نشریات، همیشه باید با یادداشت یا زیرنویس خاص، نسخة اصلی نقلور کامل چاپ نمایند. قسمتتوانند به طرا می
 کند.شده را معرفی نماید. این کار هیچ حق قانونی یا ادعایی را برای نشریات مصوب نارانان ایجاد نمی

ی شود مسئولیت دارد از طریق نمایند  منتخب خود به متخلف هشدار بدهخد. ایخن کخار    چاپ یا نشان تجاری متوجه تخلفهر گاه هیئت امنا در حق

 چاپ و نشان تجاری ضروری است.برای حفظ اعتبار حق

واردیخن بخه اشخترا     را بخا تخازه  خواندنیهای کتابچه آبخی  جلسات حضوری، کنند مثل سعی میها هیئت امنای خدمات جهانی مطلع است این گروه

تواننخد دوازده قخدم، دوازده سخنت، دوازده    ها میمشی نارانان گفته شد گروه. همانطور که در خطرندمشی انجمن را زیر پا بگذانه اینکه خط بگذارند

شخی انجمخن را   مخخواهیم خخط  های مجازی مخی مفهوم خدماتی، جمالت هدف و چشم انداز را در صفحه نمایش به اشترا  بگذارند. از تمامی گروه

 رعایت نمایند.

شود های مجازی پیشنهاد میرای مخالف دادند. در اینجا چند گزینه به گروهتهیه کارتهای خواندنی الکترونیکی  به پیشنهادهیئت امنا به اتفاق آرا 

 جای کارتهای خواندنی الکترونیکی از آنها استفاده کنند:ه توانند بکه می

 واردین را برای آنها بفرستید.ته و پاکت تازهگرفرا واردین آدرس ایمیل تازه .1

 در قسمت گفتگو، آدرس سایت نارانان را بنویسید تا نشریات نارانان را از آنجا خریداری نمایند. .5

 های الکترونیکی نارانان را بخرند.توانند کتابدر قسمت گفتگو، بنویسید چطور می .3

 اطالعات مربوط به خرید نشریات را برای آنها بفرستید. واردین را گرفته وآدرس ایمیل تازه .4

 .  را حفظ نماییدواردین جهت انجام پیشنهادات فوق، گمنامی آوری و ارسال اطالعات برای تازهلطفا درجمع

  


