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 دیا هدش یوادت 19 -دیووک زا ھکیی امش ھب
  ینالوط و دیدش تنوفع کی زا دعب نات حور و ندب ھکنیا یارب اما ،دیا هدش صخرم ھناخافش زا امش الاح
 .دشکب لوط ھتفھ نیدنچ دناوت یم  ددرگرب یداع تلاح ھب هرابود

 :دینکرکف ھتکن دنچ ھب ھک تسا مھم نونکا 

 .دیناوخب تقد ھب دیا هدرک تفایرد ھک ار تنوفع لورتنک یتامولعم یاھ لمعلاروتسد •
  نات ییاذغ یاھ هدعو نایم ھب دیراد لکشم اذغ ندروخ رد رگا  .دیروخب یوقم یاھادغ مظنم روط ھب •

 .دینک لورتنکً ابترم ار نات نزو .دیھد شیازفا
 رتشیب تحارتسا /ندیشک زارد زا .دیشاب ھتشاد زور لوط رد  تحارتسا و موادم تیلاعف ھک دیشاب ھتشاد دای ھب •

 .دشاب یرورض دناوت یم یتدم ات  لومعم دح زا رتشیب تحارتسا ھچرگا ،دینک یراددوخ زور لوط رد
 ھمانرب رگا .دینک یور هدایپ دیناوت یم ردق رھ لاثم روط ھب ،دیشاب لاعف یکیزف ظاحل زا ھک دینک ششوک
 .دینک بیقعت ار نات ینیرمت ھمانرب نآ دیا هدومن تفایرد تسپارتویزیف  زا ینیرمت

 زور ییانشور ھب امش حور و تسا مھم نات یدوبھب یارب باوخ .دینک مظنم ار نات یزور ھنابش تاقوا میسقت •
 رھ دینک ششوک .دینک یراددوخ  لیابم ایرتویپمک شیامن ھحفص لباقم دح زا شیب ندوب زا .دراد ترورض
 .دیھد ماجنا هدننک مرگرس یراک زور

 راوشد نامز تدم کی یارب ھباشم ینھذ یاھدرکلمع و یروآدای  ،تسا لومعم رما کی زکرمت رد لکشم •
 بوخ فلتخم یاھ تیلاعف اب "زغم شزومآ" و کرحت .دننک یم لومعم ریغ یگتسخ ساسحا یرایسب .تسا
 کمک و دشاب دیفم دناوت یم مھم تامولعم نتشون .دشاب ترورض مظنم یاھ ھفقو ھب تسا نکمم اما ،تسا
 .دنک

 ندید سوباک نینچمھ .دشاب ھتشاد دوجو یگدرسفا و بارطضا شیازفا دننام یفطاع تالکشم تسا نکمم •
 زا دیناوت یم دشن مک نات  تالکشم رگا و دنک کمک امش ھب دناوت یم ناکیدزن اب وگتفگ .تسین لومعم ریغ
 .دنشاب ھتشاد ترورض کمک ھب دنناوت یم زین امش ناکیدزن .دیریگب کمک یحص شخب

 انعم نادب نیا .دنراد یعقاوریغ یاھ ھبرجت و تارطاخ ،دنا ھتفرگ رارق هژیو یاھ تبقارم تحت ھکیناسک •
 ناصصختم و/ای ناکیدزن اب دیناوت یم لیامت تروص رد .دیرب یم جنر یناور یضیرم کی زا امش ھک تسین
 .دییامن تبحص کمک تفایرد یارب یحص یاھ تبقارم

 میقتسم ھنوگب دیاب دیتسا راکیب رگا .دیھد شرازگ نات راک بحاص ھب ار نیا دیاب ،یجالعتسا یصخرم ماگنھ •
  ھمیب قودنص ھب یرامیب لوپ تفایرد یارب ھک دیشاب ھتشاد دای ھب .دینک شرازگ ھمیب قودنص ھب ار دوخ
 .درک دیھاوخن تفایرد تمارغ چیھ نآ ریغ رد ،دیھدب تساوخرد
 

 :دیراد ترورض کمک و تیامح ھب ای دیراد یلاوس رگا
 نادنملاس ھناخ رد ای دینک یم تفایرد کمک لزنم رد یحص یاھ تبقارم ،لزنم رد تبقارم تامدخزا رگا •

 اجنآ نادنمراک اب تسخن ھلحرم رد دیراد ترورض کمک و تیامح ھب ای دیراد یلاوس رگا :دینک یم یگدنز
  .دیریگب سامت

 یاج نومک اب :دیراد ترورض ھناخ رد هرمزور یاھراک ماجنا یارب یکمک ھلیسو ای یلمع یاھ کمک  ھب رگا •
 ھب نز گنز قیرط زا ای نومک ھحفص رد دیناوت یم ار سامت تامولعم .دیوش سامت ھب دینک یم یگدنز ھک
 .دینک تفایرد دیناوت یم نومک
 ،اذغ علب رد لکشم ،بارطضا /یگدرسفا یارب کمک ،دیراد ترورض کمک ھب شزرو عورش یارب رگا
 یحص زکرم اب  :دیراد ترورض رگید یحص تامولعم و هروشم ھب ای  یحور ای یمسج یگتسخ نزو شھاک
 ادیپ    www.1177.se  رد ار رتشیب تامولعم و سامت تامولعم  .دیریگب سامت دیشاب یم تبث اجنآ رد ھک
 .دینک

 
 


