ﮐﺳب و ﮐﺎر از طرﯾق ﻣﻧزل
داﺷﺗن ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﺟﺎم ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎذﺑﮫ زﯾﺎدی ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم دارد ،وﻟﯽ ﻗﺑل از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ﺷروع ﮐﺎر از
طرﯾق ﻣﻧزل ﺑﺎﯾد ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻓﺿﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻧوع ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣورد ﻧظر ،اﺳﻘرار
ﯾﮏ ﮐﺳب در ﺧﺎﻧﮫ ﺧودﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﻠﯾﮫ ﻋواﻣل ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺷروع ﮐﺳب در ﺧﺎﻧﮫ را در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺗﺧﺎب اﺳت.

ﮐﺳب و ﮐﺎر از طرﯾق ﻣﻧزل ﭼﮫ ﻣزاﯾﺎﯾﯽ دارد؟
•

•
•
•
•

ارزان ﺗر از ﮐراﯾﮫ ﮐردن اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺧﺎطر اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎراز ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد )ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﺳﮑن ،ﻣﺧﺎرج آب و ﺑرق ،ﺗﻌﻣﯾرات و ﻣﺧﺎرج ﻧﮕﮭداری ،ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﮭره
وام ﻣﺳﮑن ﯾﺎ اﺟﺎره(
رﻓت و آﻣد ﻧدارد
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر را ﺧودﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﻓﺿﺎی ﮐﺎر راﺣت ﺗر
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر ﻣﻘدار وﻗت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺻرف ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮐﻧﯾد

ﻣﺿﺎر داﺷﺗن ﮐﺳب و ﮐﺎر از طرﯾق ﻣﻧزل ﭼﯾﺳت؟
•
•
•
•
•
•

ﻧﺑودن ﻓﺿﺎ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر
اﻧزوا و دوری از ھﻣﮑﺎران ﮐﺳﺑﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧﯾد وﺳﺎﺋل ﻣﺧﺻوص ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﺎ ﺑدھﯾد
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد
ﻣزاﺣﻣت از طرف ﻓﺎﻣﯾل و دوﺳﺗﺎن ،و ﻣﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻣرز ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯾت اﯾﺟﺎد اﻧﮕﯾزه در ﺧودﺗﺎن ﺣﺗﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧوب ﭘﯾش ﻧﻣﯽ رود

ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﯾد
ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﺳب و ﮐﺎراز طرﯾق ﻣﻧزل ،اﯾن ﻧﮑﺎت ﻣﮭم را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد:
•
•

ﮐﺳب ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑراﯾش وام ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾد ،و در ﻣﺣﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد.
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻠﯽ را در ﻣﻧزل ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دور از ﻣﺣل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
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Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
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ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻋدم ﺗﻣرﮐز ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺷﻣﺎ را از ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﻧﻔﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎﻋث ﮐم ﺷدن
ﮐﺎرآﺋﯽ و ﻣﺣﺻول ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﺎر ،ﻗواﻧﯾن دوﻟﺗﯽ و اﺳﺗﺎﻧﯽ را در ﻣورد ﺑﮭداﺷت ،اﯾﻣﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻧﻘش ﺣرﻓﮫ ای ﺧود را ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ در ﻓﺿﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد از دﺳت ﻧدھﯾد.
ﺑﺎ ﺣﻔظ ﯾﮏ ﯾرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧظم ﯾﺎ روش ھﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﯾد و ﺳرﯾﻌﺎ ً
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣراﻗب ﮐﺳب ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﯾد زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻘﻠﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

