
 ١٩ - دیوک تنوفع و یرامیب اب ھطبار رد کسیر و رطخ تحت یاھھورگ دروم رد تاعالطا و یھاگآ
 
 میالم یرامیب نیا تاقوا رتشیب رد .دشابیمن کانرطخ ەزادنا کی ھب دارفا مامت یارب سوریو انورک تنوفع و یرامیب ھب التبا
 مولعم رارق زا ناکدوک و ھلماح و رادراب صاخشا نینچمھ .دیامنیمن داجیا گرم رطخ یرامیب نیا اھناسنا رتشیب یارب و دشابیم
 .دنزاس یرپس یتخس ھب ار یرامیب نیا ھک دنشابیمن نآ رطخ و کسیر رد
 

 ؟دشابیم کسیر و رطخ تحت یاھھورگ وزج یسک ھچ
 

 ھب قلعتم صاخشا یارب ددرگ گرم ھب رجنم تنوفع و یرامیب نیا یتح ای و دیدرگ التبم یرامیب نیا ھب یتخس ھب ھک نیا رطخ
 :دشابیم رتشیب ریز یاھھورگ
 
 دباییم شیازفا نس نتفر رتالاب اب و ەدیدرگ عورش یگلاس ٦٠ نس اب ابیرقت نیا :دنملاس دارفا -
 ،ریز یاھیرامیب ھلمجنم و نمزم ضارما و یرامیب ھب التبم دارفا -

 الاب نوخ راشف ❊
 )تباید( دنق ضرم ❊
 یسفنت یراجم نمزم یاھیرامیب دننام ،ھیر یاھیرامیب ❊
 ناطرس عاونا ❊
 دنشابیم فیعض ینمیا و یعافد متسیس یاراد ھک یدارفا ❊
 دنشابیم یرگید یکشزپ لیالد یاراد ھک یندب متسیس رگید یاھفعض ❊
 دنشابیم رطخ ضرعم رد دنتسھ یاھنیمز یاھیرامیب یاراد ھک یدارفا اصوصخم -
 
 ؟مھد ماجنا مناوتیم یراک ھچ ،مشاب کسیر و رطخ تحت یاھھورگ نیا زا یکی وضع نم ھک یتروص رد
 
 دییامن رظن فرص دوخ یاھەون یرادھگن زا -
 دییامن رارقرب سامت ەریغ و نفلت قیرط زا ای و دیھد لیلقت دراد ناکما ھک ییاج ات ار یصخش یاھسامت -
 دییامن یراددوخ ادج )زور قولش تاقوا رد اصوصخم( یمومع ھیلقن لیاسو زا ەدافتسا زا امتح -
 دییامن یرود ،دنتسھ اجنآ رد یدایز صاخشا و دارفا ھک ییاھناکم زا -
 ندیشک شوغآ رد ،یسوبور دننام ،دیئوج یرود گیدزن و گنت سامت ەارمھ ییوگ مالس زا -
 دیرادھگن ھلصاف رگید دارفا اب -
 دیدھد ماجنا )ھیاسمھ ای لیماف یاضعا( رگید دارفا زا یریگ کمک اب ناکما تروص رد ار دوخ یاھدیرخ -
 دییامن تقد رایسب دنشابیم سامت رد نوریب رد یدایز صاخشا اب ھک لیماف یاضعا لباقم رد -
 
 ؟میامن کمک کسیر و رطخ تحت یاھھورگ ھب قلعتم دارفا ھب ات مھد ماجنا مناوتیم یراک ھچ ملاس درف کی دننام
 
 دیشابیمن دارفا ھتسد نآ وزج ناتدوخ رگا یتح ،دییامن تیاعر ار یتشادھب تاررقم و لوصا مھ امش ھک دشابیم مھم رایسب نیا
 نیا زا اھنت ،دشابن کانرطخ امش دوخ یارب یرامیب نیا ھک یتروص رد یتح .دنتسھ کسیر و رطخ تحت ەورگ ھب قلعتم ھک
 شھاک ار یرامیب شخپ و یریگھمھ تعرس و دومن کمک کسیر و رطخ تحت یاھەورگ ھب قلعتم دارفا ھب ناوتیم قیرط
 .دیشخب
 
 دیئوج یرود گیدزن و گنت سامت ەارمھ ییوگ مالس زا -
 دییامن یرود ،دنتسھ اجنآ رد یدایز صاخشا و دارفا ھک ییاھناکم زا -
 ثحب و ەدوب ریذپان بانتجا اعقاو راک نیا رگا ،دیورب کسیر و رطخ تحت یاھھورگ ھب قلعتم دارفا تاقالم ھب ینامز اھنت -
 نادنملاس ھناخ دننام ،دشاب یگدنز و گرم
 و رد ای و لیماف رد کسیر و رطخ تحت یاھھورگ ھب قلعتم دارفا یارب ندومن دیرخ دننام ،دییامن کمک یارب یگدامآ نالعا -
 ھیاسمھ
 دیورن اھناتسرامیب ھب تاقالم تھج -


