راهنمای سریع بررسی و ایجاد تغییر در ()www.iiuk.org
معرفی
 IIUK.orgبه شما اجازه میدهد تا اطالعات
شخصیتان را بررسی و بهروز نمایید تا مطمئن شوید
که این اطالعات درست میباشند .اطالعاتی که شما در
اینجا ارایه میکنید به ما امکان میدهد تا مکاتبات و
نشریات سازمانها ،نظیر مجلهی The Ismaili UK
را برایتان ارسال نماییم .بنابراین ،مهم است که
اطالعات شخصیتان را بهروز نگاه دارید.
ورود به وبسایت
تمامی اعضای خانوارهای جماعت که در حوزهی
بریتانیا زندگی میکنند میبایست دارای حساب کاربری
در  IIUK.orgباشند .از طریق مراجعه به وبسایت
زیرمیتوانید به حساب کاربریتان دسترسی پیدا کنید:
www.iiuk.org

صفحهی اصلی ()Home Page
زمانی که وارد وبسایت شوید ،میتوانید فهرست راهنمای آنالین را
مشاهده نمایید؛ لیست آدرسهای مشترکشدهی جماعتی را مدیریت
کنید؛ به بخش  JobSpotو دیگر اپلیکیشنهایی که دسترسی
داشتهاید ،ورود پیدا کنید.
همچنین ،این صفحه جایی است که از طریق لینکهایی که در ذیل

مرحلهی د ّوم – New/Missing Household
Members
این بخش به شما اجازه میدهد که مشخصات دیگر افراد
خانواده را که در این لیست نیستند ،اضافه نمایید.

مرحلهی سوم – Address Information

بخش  Profileقرار دارند ،میتوانید اطالعاتتان را مورد بازبینی
این بخش به شما اجازه میدهد که آدرستان و ارتباط میان
اعضای خانواده و سرپرست خانوار را بررسی و بهروز
قرار دهید و بهروز کنید.
قبل از اینکه دیگر بخشهای وبسایت در دسترس قرار گیرند ،از شما نمایید.
درخواست خواهد شد که اطالعات شخصیتان را بهروز نمایید.

ایمنی

در صفحهی اصلی ،گزینهی Update Personal Details
را انتخاب نمایید .این فرآیند از  ۳مرحله تشکیل میشود:

اگر مشخصات ورود به حسابتان را میدانید ،آنها را
در محل مورد نظر وارد نمایید .چنانچه این مشخصات
را فراموش کردهاید یا مطمئن نیستید بر روی گزینههای
« »Forgot Your Passwordیا « Create an
 »accountکلیک کنید.

مرحلهی اول Current Individuals -
این بخش نشاندهندهی لیست اعضای خانوادهاتان است.

 IIUK.orgیک سیستم ایمن است .برای تمامی سیستمهایی که
اطالعات شخصیتان را در خود ثبت کردهاند ،مهم است که
شناسهی کاربری ( )Usernameو رمز عبور
( )Passwordخود را در اختیار کسی نگذارید.
عالوهبراین ،همیشه به خاطر داشته باشید که بعد از اتمام
کارتان ،از وبسایت خارج شوید .در لیست با کلیک کردن بر

روی نامتان در باالی صفحه ،میتوانید به گزینهی « Sign
 »outدسترسی پیدا نمایید.

