
지역 사회에 영향을
미치고 싶으십니

까?

지금 상주 대사가 되십
시오

자세히 알아보거나 가입
하려면 2022년 3월 25
일까지 [STAFF NAME]
또는 [STAFF NAME] 에
게 연락하십시오.

호스트 기술 헬프 데스크 운영 시간 매
주 월요일 오전 10시~12시
일회성 대사 교육 참석
이웃이 기술 관련 문제를 해결할 수 있
도록 도와주세요.
도움이 되는 이웃이 되어주세요!

무엇을합니까

주재 대사는?

나를 위해 무엇입니까?
기술 관련 질문으로 커뮤니티의 친구와 이웃을 도우십시오.
리더가 되어 커뮤니티의 다른 사람들을 지원하십시오.
새로운 사람들을 만나고 새로운 친구를 사귀세요
상금과 인센티브!

우리는 당신과 같은 사람을 찾고 있습
니다!
등대 프로젝트를 위한 "기술 대사"를 찾고 있습니다. 기술 전문가가 될
필요 없이 이웃을 돕는 일에 열성적입니다!



WANT TO MAKE
AN IMPACT AT

YOUR
COMMUNITY?

BECOME A RESIDENT
AMBASSADOR TODAY
To learn more or to
sign up, contact
[STAFF NAME] by
[DATE]

Host Tech Help Desk Hours
Attend a one-time ambassador
training
Help your neighbors troubleshoot
their tech questions
Be a helpful neighbor!

WHAT DOES A 
RESIDENT
AMBASSADOR DO?

WHAT IN IT FOR ME?
Help your friends and neighbors in the community with
their tech questions
Be a leader and support others your community
Meet new people and make new friends
Prizes and incentives! 

WE'RE LOOKING FOR SOMEONE
LIKE YOU!
We're looking for "Resident Ambassadors" for the
Lighthouse Project - no need to be a tech expert, just
enthusiastic about helping your neighbors!



¿QUIERES TENER
UN IMPACTO EN
TU COMUNIDAD?

CONVIÉRTETE EN
EMBAJADOR RESIDENTE
HOY
Para obtener más
información o
registrarse,
comuníquese con
[NAME] antes del
[DATE]

Horas de la mesa de ayuda de
Host Tech
Asistir a una capacitación única
para embajadores
Ayude a sus vecinos a solucionar
sus problemas técnicos
¡Sea un vecino servicial!

QUE HACE UN
EMBAJADOR
RESIDENTE HACER?

¿QUÉ HAY PARA MÍ?
Ayude a sus amigos y vecinos de la comunidad con sus
preguntas sobre tecnología
Sea un líder y apoye a otros en su comunidad
Conoce gente nueva y haz nuevos amigos
¡Premios e incentivos!

¡ESTAMOS BUSCANDO A ALGUIEN
COMO TÚ!
Estamos buscando "embajadores residentes" para
Lighthouse Project; no es necesario que sea un experto en
tecnología, ¡simplemente entusiasmo por ayudar a sus
vecinos!



想对您的社区

产⽣影响吗？

今天就成为常驻⼤使

要了解更多信息或注

册，请在 [DATE] ⽇之
前联系 [NAME]

主机技术服务台时间

参加⼀次性⼤使培训

帮助您的邻居解决他们的

技术问题

做⼀个乐于助⼈的邻居！

什么是

驻地⼤使呢？

对我有什么好处？

帮助社区中的朋友和邻居解决技术问题

成为领导者并⽀持社区中的其他⼈

结识新朋友，结交新朋友

奖品和奖励！

我们正在寻找像你这样的⼈！

我们正在为灯塔项⽬寻找“居⺠⼤
使”——⽆需成为技术专家，只需热⼼
帮助您的邻居！



ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՆԱԼ ՁԵՐ
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ:

ԴԱՐՁԵՔ ԴԵՍՊԱՆ
ԱՅՍՕՐ
Ավելին իմանալու կամ
գրանցվելու համար
դիմեք [NAME]-ին
մինչև [DATE]

Host Tech Help Desk Hours
Մասնակցեք դեսպանների
միանվագ

վերապատրաստմանը

Օգնեք ձեր հարևաններին իրենց
տեխնիկական խնդիրներով
Եղեք օգտակար հարևան:

ինչ է

ԻՆՉ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է
ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԴԵՍՊԱՆԻՆ.

Ի՞ՆՉ ԿԱ ԴՐԱ ՄԵՋ ԻՆՁ ՀԱՄԱՐ:
Օգնեք համայնքի ընկերներին և հարևաններին
տեխնիկական հարցերում
Դարձեք առաջնորդ և աջակցեք համայնքի մյուսներին
հանդիպել նոր ընկերներ, ձեռք բերել նոր ընկերներ
Մրցանակներ և պարգևներ:

ՄԵՆՔ ՓՆՏՐՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵԶ ՆՄԱՆ
ՄԱՐԴԿԱՆՑ։

Մենք փնտրում ենք «Ռեզիդենտ դեսպաններ»
Lighthouse Project-ի համար. կարիք չկա լինել
տեխնոլոգ, պարզապես սիրեք օգնել ձեր
հարևաններին:


