
 ماگ هب ماگ هارمه دومنهر
 یاه نامزاس نادنمراک یارب

 هناتسودرشب

 لوئسم دوبن رد
 تنوشخ هب یگدیسر
 تیسنج رب ینتبم
 روطچ ،نات ۀحاس رد
 و ناینابرق زا دیاب
 تنوشخ ناگدنامزاب
 تیسنج رب ینتبم
 ؟دینک تیامح



 نامزاس نادنمراک مامت هب لیذ دراوم دروم رد  نآ یکمک داوم و هارمه دومنهر  نیا
:دنک یم هئارا تامولعم  هناتسودرشب یاه

؟مینک تیامح روطچ ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ ینابرق صخش  4
 نایم رد امش اب ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ زا ۀبرجت یسک هچ  4

؟دراذگ یم
 رب ینتبم تنوشخ هب یگدیسر لوئسم دنمراک هک هحاس رد  4

 رب ینتبم تنوشخ عاجرا ریسم هلمج زا) درادن روضح تیسنج
 (تیسنج هب طبترم روما رد یطابترا صخش ای تیسنج

 یساسا تامولعم و تیامح نیمأت تهج یناهج یاهرایعم عبات هارمه دومنهر نیا
 یم اهنآ هبرتشیب  بیسآ نودب تیسنج رب ینتبم تنوشخ ناینابرق یارب
 سانشراک اب یراکمه رد ار دومنهر نیا ات مینک¬یم قیوشت ار امش ام .دشاب
 هحاسرد ینابرق رب زکرمتم درکیور ظفح اب و تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 .دیهد قابطنا و لیدعت نات یلحم

 و نداد شوگ ،ندرک¬هاگن ،یگدامآ) یناور هیلوا کمک بوچراچ دومنهر نیا
 نآ دروم رد یلبق شزومآ و شناد هب زاین هک دنک یم هدافتسا (ندرک لصتم
 هیلوا کمک دروم رد عماج شزومآ هک دوش یم هیصوت لاح نیا اب .درادن دوجو
.ددرگ مهارف یناور

اه شخب هحفص دربراک

یدیلک یاه مایپ 2 - 3 یروف ییامنهر
یریگ میمصت تخرد 4
دوجوم تامدخ دروم رد یتامولعم ۀحفص 5 - 6
 ماجنا یراک هچ ،میهدب ماجنا یراک هچ
مییوگب یچ و میهدن

ندرک هاگن
نداد شوگ
  ندرک لصتم

7-10

مدق هب مدق ییامنهر
 شور ماجنا و تیامح یوجتسج
PSEA
 و نداد شوگ ،ندرک هاگن ،یگدامآ
ندرک لصتم

11 - 15  تراهم و شناد بسک ،یگدامآ
 ناشن شنکاو یارب مزال یاه
نداد

ناناوجون و لافطا 16 - 20  و لافطا یارب یروف ییامنهر
لاس 18 ریز ناناوجون

 ؟تسیچ هارمه دومنهر

.دشاب یم دومنهر نیا همیمض ربراک یاهدومنهر و رظنم سپ 1  
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 تنوشخ سانشراک اب هشیمه  4
 تبحص تیسنج رب ینتبم
 عون هچ هک دیمهفب ات دینک
 تنوشخ هب طبترم تامدخ
 ۀحاس رد تیسنج رب ینتبم
 زا یضعب .دراد دوجو امش
 ،تایاکش طخ دناوت یم تامدخ
 رگید ای لیابوم نشیکیلپا
 .دشاب رود هار زا تیامح عاونا

 نات ۀحاس رد دوجوم تامدخ رگید زا  4
 هک یتامدخ .دیشاب هتشاد یهاگآ
 یم مهارف راکمه یاه نامزاس طسوت
 تیامح ، یحص تامدخ لثم ،دنوش
 ییاذغریغ مالقا و هانپرس ،یناور
 یتامدخ هب .دینک ییاسانش ار
 زا ًالثم تاعامتجا طسوت هک
 و نانز یاه¬پورگ ،دجاسم قیرط
 مهارف نیلولعم تامدخ یاه نامزاس
.دینک هجوت ،دنوش یم

  .دیربن دای زا ار نات شقن  4
 ،دیشاب هتشاد اونش شوگ
 تامدخ دروم رد .دینکن تواضق
 .دینک هئارا دیدج تامولعم ،دوجوم
 شدوخ دیهد هزاجا ینابرق هب
 هچ هک دیمهفب .دریگب میمصت
 یزیچ هچ و دیناوت¬یم ار یزیچ
 .دینک تیریدم دیناوت یمن ار
 لوئسم دنمراک دوبن رد یتح
 رب ینتبم تنوشخ هب یگدیسر
 تسا نکمم ،نات ۀحاس رد تیسنج
 سانشراک لثم یرگید ناراکمه
 لافطا یناور تحص و تظافح
 دنناوتب هک دنشاب هتشاد دوجو
 و هجوت دنمزاین ناینابرق
 زا .دننک تیامح ار ینابیتشپ
 هب ار وا هکنآ زا شیپ ینابرق
 هزاجا ،دیهد عاجرا یرگید صخش
 میمصت نیا اب رگا .دیریگب
 نیا هب روبجم ار وا ،دوب فلاخم

 .دینکن راک

 ناینابرق لاعف لکش هب  4
 ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 .دینکن ییاسانش و وجتسج
 تساوخرد یصخش هک یتروص رد
 رد ،دنک یم کمک و تیامح
 .دیشاب سرتسد

 دای هب ار دوخ تیلوئسم و دهعت  4
 نادنمراک مامت .دیشاب هتشاد
 نیمأت هب فلکم هناتسودرشب
 و ضیعبت نودب تیامح
 دارفا یارب هنارگتواضقریغ
 ،تیسنج زا رظنفرص :دنمزاین
 ،یتیسنج تیوه ،یسنج شیارگ
 ،نس ،تیلولعم ،یندم تیعضو
 نانآ بهذم و داژن ،هلیبق ،تیموق
 بکترم یسک هچ هکنیا و
 یتیعضو و تسا هدش تنوشخ
 هتفای باکترا نآ رد تنوشخ هک
.دنشاب¬یم ،تسا

 اب ینابرق رب زکرمتم درکیور زا
:دینک هدافتسا لیذ دراوم ندرک نیرمت

 یتامادقا مامت :نتشاذگ مارتحا    4
 هب مارتحا عبات دیهد یم ماجنا هک
 نأش و قوقح ،اهوزرآ ،اه¬باختنا
 .دشاب ینابرق

 و تینما :تینوصم و تینما    4
 هجرد تیولوا ینابرق تینوصم
 .تسا کی

 باختنا دنراد قح دارفا :تیمرحم  4
 هچ هب ار ناش ناتساد هک دننک
 یسک هچ هب و دنیوگب یسک
 نیا هب تیمرحم .دنیوگن
 یسک اب ار تامولعم هک تسانعم
 .میزاسن کیرش

 دروخرب نتشاد :ضیعبت مدع    4
 هک یسک ره اب هنالداع و ناسکی
 .دراد تیامح و کمک هب زاین
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یدیلک یاه مایپ



 ،تشاد دوجو یحص تامدخ رگا    4
 ،تسا دوجوم هچنآ دروم رد هشیمه
 یم هک ار هچنآ.دیهدب تامولعم
 دینک حیرشت دینک نایب دیناد
 یمن ماجنا امش ار یراک هچ هک
 رد ینابرق دوخ دیراذگب .دیهد
 میمصت اهنآ هب یسرتسد دروم
 یبط تبقارم تفایرد .دریگب
 دناوت یم تعاس 72 تدم رد بسانم
 یتبراقم یاه ناتنا تیارس زا
 عون نیا نیمأت و دنک یریگولج
 یم تعاس 120 تدم رد تبقارم
 یگلماح زا یریگشیپ هب دناوت
 .دنک کمک هتساوخان

 تصرف ،تیلولعم یاراد دارفا هب    4
 ناش تسرپرس بایغ رد ات دیهدب
 ،دننک رارقرب طابترا امش اب
 رد و دنهاوخب نینچ رگا هتبلا
 شنت راچد ار اهنآ ۀطبار یتروص
.دنک یمن

 زواجت راچد یرسپ ای درم رگا    4
 تسین انعم نیا هب ،دشاب هدش
 ود ای زاب سنجمه کی وا هک
 رب ینتبم تنوشخ .تسا هسنج
 تسا تردق رب ینتبم تیسنج
 .صخش تیسنج هن

 یتیسنج و یسنج یاه تیلقا    4
 و یسنج شیارگ لیلد هب بلغا
 ضرعم رد ناش یتیسنج تیوه ای
 تنوشخ و بیسآ دیدش رطخ
 مامت یاه¬هتفگ هب .دنراد رارق
 شوگ لاعف روط هب ناینابرق
 نانآ زا ات دینک شالت و دیهد
.دینک تیامح

 بکترم دناوت یم یصخش ره       4
 ،دوش تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 ،یسنج کیرش ،رسمه هلمج زا
 یاضعا ،تسرپرس ،هداوناخ وضع
 نیدلاو ،ناگناگیب ،رسمه ۀداوناخ
 ای لوپ ۀلدابم هب هک یصخش ای
.دزادرپ یم یسنج لامعا اب سنج

 دیرادهگن یفخم ار ینابرق تیوه    4
 تایئزج .دینک ظفح ار وا تینما و
 تیوه ۀدننک¬اشفا ای یصخش
 یتح ،ار وا ۀبرجت ای ینابرق
 ،دینکن هتشون ناترظان یارب
 روط هب ای دیریگن سکع نآ زا
 و نوفلت .دینکن وگزاب یهافش
 رارق رگید یاج رد ار اهرتویپمک
 تبث دروم رد ینابرق ات دیهد
 .دشاب هتشادن شیوشت شیادص

 ۀدننک اشفا و یصخش تامولعم       4
 مان :تسا دراوم نیا لماش تیوه
 ۀدنوش بکترم صخش مان ،ینابرق
 ۀرامش ،دلوت خیرات ،تنوشخ
 ،راک لحم سردآ ،هناخ سردآ ،تبث
 و نامز ،وا نادنزرف بتکم تیعقوم
 .هریغ و هثداح عوقو قیقد لحم

 هک ار یتایئزج و یمومع تامولعم      4
 ،دنک یمن ءاشفا ار ینابرق تیوه
 :دیزاسب کیرش لیذ دراوم اب

 ناراکمه ای میت اب — 
 یارب شالت رد ناتروتکس
 رتشیب هچ ره نتخاس نوصم
.نات¬ ۀمانرب

 نات یویامح ۀکبش اب — 
 یاه هنیزگ یوجتسج ماگنه
 .قیوشت و یتبقارم-دوخ

 ۀطقن فارطا رد مدرم هک ما هدش هجوتم “
 رود یاج رد هکنآ لیلد هب یناسربآ
 هجاوم یسنج ضرعت اب ،تسا هدش عقاو
 هب قیوشت قیرط زا ام .دنوش یم
 رت کیدزن یناسربآ طاقن زا هدافتسا
 لکش هب بآ ندروآ هب قیوشت ای
 نیا شهاک یارب میناوت یم یپورگ
”.مینک شالت اه تیذا و رازآ عون

 ،دوب هتشاد هک ار یدب ۀبرجت یصخش“
 تایئزج مناوت یمن .تخاس کیرش نم اب
 رب ندمآ رانک دروم رد اما منک نایب ار نآ
 هتشاد نم رب لماعت نیا هک یتاریثأت
”.مراد تیامح هب زاین ،تسا
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دوش یم ءاشفا امش یارب تیسنج رب ینتبم تنوشخ هیضق



4

Adapted from the Shelter Cluster’s GBV Constant Companion (www.sheltercluster.org/gbv). 

دوش یم ءاشفا امش یارب تیسنج رب ینتبم تنوشخ هیضق

...رگید صخش طسوت
 تسا نکمم هک ییاه تیامح و تامدخ عون ره درومرد
 قیقد تامولعم ،دشاب هتشاد دوجو ینابرق یارب
 قیوشت ار رظن دروم صخش .دینک هئارا دیدج و
 و نوصم لکش هب ار تامولعم نیا ات دینک
 ناینابرق :تون .دزاسب کیرش رظان اب هنامرحم
 .دینکن وجتسج ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ

.دراد دوجو یهد عاجرا ریسم ای یتیسنج تتوشخ هب یگدیسر لوئسم ایآ

؟دوش هداد عاجرا یتامدخ زکرم هب هک دریگ یم میمصت ینابرق ایآ

 دوجوم یتامدخ زکرم ای عبنم دروم رد .یلب
 روطچ هکنیا هلمج زا.دینک هئارا لماک تامولعم
 تیعقوم و نامز ،تشاد یسرتسد نآ هب ناوت یم
 ،روکذم زکرم رد یطابترا صاخشا ،تامدخ
 .هریغ و نوصم یتروپسنارت یاه هنیزگ
 ار وا ۀبرجت ای ینابرق هب طوبرم تایئزج
 یسک اب یو راکشآ و هناهاگآ تیاضر نودب
 هک ار یدراوم ای هثداح تایئزج .دیزاسن کیرش
.دینکن تبث ،دنک یم ءاشفا ار ینابرق تیوه

 .دینک ظفح ار تیمرحمi.ریخن
 یم ینابرق هک دینک حیرشت
 و دهد رییغت ار شرظن دناوت
 .دیارب تامدخ یوجتسج رد ًادعب
 ای رایس ،یتقوم تامدخ رگا
 ،تسا دوجوم دودحم تدم یارب
 هچ تامدخ نیا هکنیا دروم رد
 تامولعم ،دوش یم فقوتم تقو
.دیهدب

 و هدرک لابند ار یهد عاجرا ریسم .یلب
 دعب و هتخاس علطم دوجوم تامدخ زا ار ینابرق
.دیهدب عاجرا ار یو رظان ۀزاجا بسک زا

 دوش هعجارم) دینک لصتم .ریخن
 تامدخ دروم رد (10 و 9 تاحفص هب
.دینک هئارا قیقد تامولعم دوجوم

 دیهد شوگ و دینک هاگن
 هعجارم 8 و 7 تاحفص هب)
 .دینک یفرعم ار دوخ (دینک
 دیناوت یم روطچ دیسرپب
 ،تینما ،مارتحا .دینک کمک
 ار ضیعبت مدع و تیمرحم
 .دینکن شومارف

 رظان طسوت

 دیریگب یگدامآ
.دیشاب هتشاد یهاگآ دوجوم تامدخ زا

 یریگ میمصت تخرد
 و لافطا یارب
 ۀحفص هب ،ناناوجون
.دینک هعجارم 16
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 ییاج رد ار نآ و دینک یرپ هناخ نات ۀحاس رد دوجوم تامدخ تبث یارب ار لودج نیا
 .دشاب سرتسد رد هک دیهد رارق

 یارب رگید ناراکمه و نات پورگرس ،تیسنج رب ینتبم تنوشخ سانشراک کی اب
 ۀناتسودرشب یاه نامزاس طسوت هک دوجوم تامدخ (1) :دینک راک لیذ دراوم ییاسانش
 پورگ ،ینید نکاما ای ینید یاه پورگ دننام یلحم تامدخ (2) و دوش یم مهارف راکمه
 .هریغ و نیلولعم یاه نامزاس ،نانز یاه

 زا تظافح
لافطا

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 تحص زکرم
 تیامح/یناور
یناور

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

تحص :تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 یسنج تحص
یروراب و

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 مالقا
/ییاذغریغ
 یاه هتسب
 هحصلا ظفح

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 ۀناخ/هانپرس
نما

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

5

یتامولعم ۀحفص



 زا تظافح
لافطا

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 تحص زکرم
 تیامح/یناور
یناور

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

تحص :تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 یسنج تحص
یروراب و

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 مالقا
/ییاذغریغ
 یاه هتسب
 هحصلا ظفح

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 ۀناخ/هانپرس
نما

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا
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یقوقح :تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

یذغت و اذغ :تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 یارب تامدخ
/ناناوجون
ناناوج

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 یارب تامدخ
 یاراد صاخشا
تیلولعم

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 یارب تامدخ
 یاه¬تیلقا
یتیسنج

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

 یارب تامدخ
 یاراد یاه هداوناخ
 نز تسرپرس
لفط ای

:تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

رگید دراوم :تامولعم

 صاخشا
:یطابترا

رگید دراوم :تامولعم

 صاخشا
:یطابترا



داد ماجنا دیاب هک یدراوم داد ماجنا دیابن هک یدراوم

 امش اب هک ار یتامولعم عون ره  3
 تامولعم ناونع هب ،دوش یم کیرش
 زاین رگا .دیریگب رظن رد هنامرحم
 تیامح ۀنیمز رد کمک و ییامنهر هب
 هزاجا ناترظان زا ،دیراد ینابرق زا
 ای سانشراک کی اب ات دیریگب
 ار راک نیا .دینک تبحص راکمه
 تیوه هک یتایئزج ۀئارا نودب
 .دیهد ماجنا ،دنک یم ءاشفا ار ینابرق

 تیمرحم دودح ۀرابرد تاعقوت عون ره  3
 تیریدم طیارش هب هجوت اب ار
 2.دینک

 تیریدم ار نات شقن دروم رد تاعقوت  3
.دینک

 هکنیا ات دیهدب شوگ رتشیب  3
.دینک تبحص

 هنارگتیامح و شخب شمارآ زیچ دنچ  3
 نیا رد هک دینک دیکأت ؛دییوگب
 .تسین وا ندرگ هب یتمالم هثداح

 زا ،دینکن هتشون ار یزیچ چیه   6
 وگتفگ ،دیریگن سکع ینابرق
 تبث رگید لیاسو ای لیابوم رد ار
 عالطا اه هناسر ای نارگید هب ای دینکن
 .دیهدن

 شوگ هکلب .دیسرپن هثداح دروم رد  6
 هدرک یکمک هچ هک دیسرپب و دیهدب
.دیناوت یم

 یارب هک یا هثداح اب ار صخش ۀبرجت  6
 هسیاقم ،تسا هداد خر رگید صخش
 تیعضو نیا هک دییوگن .دینکن
 .تسین مهم ای ”تسین یگرزب یلکشم“
 نیا زا یسح هچ ینابرق هک تسا نیا مهم
 .دراد شا هبرجت

 ای دینکن کش ینابرق یاه هتفگ هب  6
 هتشاد دای هب .دینکن بیذکت ار نآ
 نودب نداد شوگ امش شقن هک دیشاب
 تامدخ دروم رد تامولعم ۀئارا و تواضق
.تسا دوجوم

 یراک هچ ،میهد ماجنا یراک هچ
مییوگب یچ و میهدن ماجنا

داد ماجنا دیاب هک یدراوم   داد ماجنا دیابن هک یدراوم

 کیدزن امش هب ینابرق دیهد هزاجا  3
.دیهد شوگ نانآ یاهزاین هب .دوش

 دیناوت یم روطچ ادتبا دیسرپب  3
 اهنآ یساسا و یروف یاهزاین عفر هب
 ناینابرق زا یضعب .دینک کمک
 تبقارم ای سابل هب تسا نکمم
.دنشاب هتشاد زاین یروف یحص

 ایآ هک دیسرپب ینابرق زا  3
 ساسحا نات یلعف تیعقوم رد
 هارمه یسک رگا .دنک یم یتحار
 روصت ،تسا هدمآ امش دزن ار وا اب
 دروم رد ندرک تبحص هک دینکن
 صخش نآ روضح رد وا ۀبرجت
 .درادن یلکشم

 لثم ،دینک مهارف یلمع تیامح  3
 یصوصخ یاج نیمأت ،بآ نداد
.هریغ و نتسشن یارب

 وا زا دراد ناکما هک ییاج ات  3
 وا اب هک ار یصخش ات دیهاوخب
 باختنا دنک یم یتحار ساسحا
 تبحص زاین تروص رد ات دنک
 وا هب ای و هدرک همجرت ار شیاه
 .دنک کمک

 هدش کیدزن امش هب هک یصخش هب  6
 هبرجت ار یدب زیچ هک دیوگ یم و
 یتحار هب هک یزیچ ،تسا هدرک
 ای و دنک وگزاب ار نآ دناوت¬یمن
 یب ،تسا هدش هجاوم تنوشخ اب
.دینکن ییانتعا

 هب روبجم ار وا رارصا و تلاخد اب  6
.دینکن کمک لوبق

 .دیهدن ناشن شنکاو دح زا شیب  6
.دینک ظفح ار دوخ شمارآ

 ات دینکن دراو راشف ینابرق هب  6
 نایب ماگنه هک یتامولعم زا ریغ
 تایئزج ،دنک یم یتحار ساسحا نآ
 تایئزج .دنک هئارا ار یرتشیب
 وا اب یسک هچ هکنیا و هثداح
 امش شقن هب ،تسا هدرک تنوشخ
 تامولعم ۀئارا و نداد شوگ ۀنیمز رد
 .درادن یطابترا تامدخ دروم رد

 تنوشخ یصخش ایآ هک دیسرپن  6
 هبرجت ار تیسنج رب ینتبم
 ،هتفرگ رارق زواجت دروم ،هدرک
 و هتفرگ رارق بوک و تل دروم
 .هریغ

LOOK

...دنوش هتفگ دنناوت یم یدراوم زا ییاه لاثم
 یحص کینیلک هب ات دیهاوخ یم ایآ ،دیراد درد یلیخ هک دسر یم رظن هب“  4

”؟میورب
 نآ رد هک تسه یرگید یاج ایآ ؟دینک یم یتحار ساسحا ناکم نیا رد ایآ“  4

”؟دینک تبحص دیناوت¬یم تحار اجنیا رد ایآ ؟دیشاب هتشاد رتهب ساسحا
”.دینیشنب ًافطل ؟مروایب نات یارب ات دیشون یم بآ“ 4

 و لافطا یارب
 ۀحفص هب ،ناناوجون
.دینک هعجارم 16
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داد ماجنا دیاب هک یدراوم داد ماجنا دیابن هک یدراوم

 امش اب هک ار یتامولعم عون ره  3
 تامولعم ناونع هب ،دوش یم کیرش
 زاین رگا .دیریگب رظن رد هنامرحم
 تیامح ۀنیمز رد کمک و ییامنهر هب
 هزاجا ناترظان زا ،دیراد ینابرق زا
 ای سانشراک کی اب ات دیریگب
 ار راک نیا .دینک تبحص راکمه
 تیوه هک یتایئزج ۀئارا نودب
 .دیهد ماجنا ،دنک یم ءاشفا ار ینابرق

 تیمرحم دودح ۀرابرد تاعقوت عون ره  3
 تیریدم طیارش هب هجوت اب ار
 2.دینک

 تیریدم ار نات شقن دروم رد تاعقوت  3
.دینک

 هکنیا ات دیهدب شوگ رتشیب  3
.دینک تبحص

 هنارگتیامح و شخب شمارآ زیچ دنچ  3
 نیا رد هک دینک دیکأت ؛دییوگب
 .تسین وا ندرگ هب یتمالم هثداح

 زا ،دینکن هتشون ار یزیچ چیه   6
 وگتفگ ،دیریگن سکع ینابرق
 تبث رگید لیاسو ای لیابوم رد ار
 عالطا اه هناسر ای نارگید هب ای دینکن
 .دیهدن

 شوگ هکلب .دیسرپن هثداح دروم رد  6
 هدرک یکمک هچ هک دیسرپب و دیهدب
.دیناوت یم

 یارب هک یا هثداح اب ار صخش ۀبرجت  6
 هسیاقم ،تسا هداد خر رگید صخش
 تیعضو نیا هک دییوگن .دینکن
 .تسین مهم ای ”تسین یگرزب یلکشم“
 نیا زا یسح هچ ینابرق هک تسا نیا مهم
 .دراد شا هبرجت

 ای دینکن کش ینابرق یاه هتفگ هب  6
 هتشاد دای هب .دینکن بیذکت ار نآ
 نودب نداد شوگ امش شقن هک دیشاب
 تامدخ دروم رد تامولعم ۀئارا و تواضق
.تسا دوجوم

 نداد شوگ

دنوش هتفگ دنناوت یم هک یدراوم زا ییاه لاثم
”؟منک کمک امش هب مناوت یم روطچ“ 4
 صخش اب امش ۀزاجا نودب و دنام دهاوخ ام دوخ نیب مینک یم هک یتبحص ره “ 4

”.مزاس یمن کیرش رگید
 رواشم کی نم اما منک کمک امش هب مناوت یم هک ییاج ات منک یم یعس“  4

 ،امش یارب دوجوم یاه تیامح و تامدخ دروم رد ار متامولعم مناوت یم نم متسین
 ”.منک هئارا

 دروم رد امش هب هکنآ یارب .دییوگب نم هب دیهاوخ یم هک ار هچنآ ره ًافطل“  4
 نات ۀبرجت دروم رد ات تسین رورض مهدب تامولعم دوجوم یاه تیامح و تامدخ
 ”.دییوگب نم هب

”.تسا هداتفا قافتا امش یارب هثداح نیا هک متسه فسأتم رایسب“  4
”.دیتسین رصقم هثداح نیا رطاخ هب امش “  4

داد ماجنا دیاب هک یدراوم   داد ماجنا دیابن هک یدراوم

 کیدزن امش هب ینابرق دیهد هزاجا  3
.دیهد شوگ نانآ یاهزاین هب .دوش

 دیناوت یم روطچ ادتبا دیسرپب  3
 اهنآ یساسا و یروف یاهزاین عفر هب
 ناینابرق زا یضعب .دینک کمک
 تبقارم ای سابل هب تسا نکمم
.دنشاب هتشاد زاین یروف یحص

 ایآ هک دیسرپب ینابرق زا  3
 ساسحا نات یلعف تیعقوم رد
 هارمه یسک رگا .دنک یم یتحار
 روصت ،تسا هدمآ امش دزن ار وا اب
 دروم رد ندرک تبحص هک دینکن
 صخش نآ روضح رد وا ۀبرجت
 .درادن یلکشم

 لثم ،دینک مهارف یلمع تیامح  3
 یصوصخ یاج نیمأت ،بآ نداد
.هریغ و نتسشن یارب

 وا زا دراد ناکما هک ییاج ات  3
 وا اب هک ار یصخش ات دیهاوخب
 باختنا دنک یم یتحار ساسحا
 تبحص زاین تروص رد ات دنک
 وا هب ای و هدرک همجرت ار شیاه
 .دنک کمک

 هدش کیدزن امش هب هک یصخش هب  6
 هبرجت ار یدب زیچ هک دیوگ یم و
 یتحار هب هک یزیچ ،تسا هدرک
 ای و دنک وگزاب ار نآ دناوت¬یمن
 یب ،تسا هدش هجاوم تنوشخ اب
.دینکن ییانتعا

 هب روبجم ار وا رارصا و تلاخد اب  6
.دینکن کمک لوبق

 .دیهدن ناشن شنکاو دح زا شیب  6
.دینک ظفح ار دوخ شمارآ

 ات دینکن دراو راشف ینابرق هب  6
 نایب ماگنه هک یتامولعم زا ریغ
 تایئزج ،دنک یم یتحار ساسحا نآ
 تایئزج .دنک هئارا ار یرتشیب
 وا اب یسک هچ هکنیا و هثداح
 امش شقن هب ،تسا هدرک تنوشخ
 تامولعم ۀئارا و نداد شوگ ۀنیمز رد
 .درادن یطابترا تامدخ دروم رد

 تنوشخ یصخش ایآ هک دیسرپن  6
 هبرجت ار تیسنج رب ینتبم
 ،هتفرگ رارق زواجت دروم ،هدرک
 و هتفرگ رارق بوک و تل دروم
 .هریغ

8

 هب .دنریگ یم طابترا ایاضق صاخ عاونا زا یخرب هب هک دراد دوجو یرابجا یهد شرازگ دعاوق طیارش زا یخرب یارب 2
 .دینک هعجارم رتشیب ییامنهر و تامولعم بسک یارب تیسنج رب ینتبم تنوشخ سانشراک ای نات یطابترا صخش
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داد ماجنا دیاب هک یدراوم داد ماجنا دیابن هک یدراوم

 دیراذگب مارتحا ینابرق قوقح هب  3
.دنریگب میمصت ناشدوخ ات

 تسا نکمم هک یتامدخ مامت دروم رد  3
 یتح ،دیهدب تامولعم ،دشاب دوجوم
 طبترم یصصخت تامدخ عون زا رگا
 تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب
  .دشابن

 ًالعف ینابرق هک دییوگب رظان هب  3
 .دریگب میمصت تسین روبجم
 دنک رییغت شرظن تسا نکمم
 تامدخ نیا هب هدنیآ رد دهاوخب و
 .دشاب هتشاد یسرتسد

 ،تسود ،صخش مادک ایآ دیسرپب  3
 یدرف ره ای تسرپرس ،لیماف وضع
 دامتعا لباق هک دراد دوجو یرگید
 هب کمک یارب دناوتب رظان و دشاب
.دنک هعجارم وا

 ،درادن یرطخ دینک یم سح رگا  3
 ار نات یطابترا ۀلیسو ای نوفلت
 هک یصخش اب ات دیهدب ینابرق هب
 .دریگب سامت ،دراد دامتعا وا هب

 ینابرق زا یراک ره ماجنا زا لبق  3
.دیریگب هزاجا

 و هنارگتیامح لکش هب ار وگتفگ  3
 .دیهد همتاخ کمک ۀدعو اب

 .دینکن قارغا نات یاه تراهم دروم رد  6
 تامولعم ای دیهدن نیغورد یاه هدعو
.دینکن هئارا طلغ

 لحارم ای مادقا ریسم نیرتهب دروم رد  6
.دیهدن یصخش رظن یدعب

 صخش دیناد یم هک دینکن ضرف  6
 زاین یچ هب ای دهاوخ یم یچ رظن دروم
 صخش دناوت یم اهراک زا یضعب .دراد
 ای ماقتنا ،یماندب رطخ ضرعم رد ار
.دهد رارق رتشیب بیسآ

 هیضرف وا ۀبرجت ای صخش دروم رد  6
 زا یلیلد چیه هب و دینکن یزادرپ
 ،بهذم ،تیلولعم ،یندم تلاح ،نس هلمج
 تیوه ،یسنج شیارگ ،هقبط ،تیموق
 بکترم صخش تیوه ،یتیسنج
 وا هب تبسن هریغ و تنوشخ ۀدنوش
 .دینکن ضیعبت

 ینابرق نیب لکشم ات دینکن شالت  6
 صخش و تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 تنوشخ ۀدنوش بکترم لثم) رگید
 وضع لثم یثلاث صخش ره ای
 یربهر ،یعامتجا ۀتیمک وضع ،لیماف
 ار اهنآ ای دینک لح ار (هریغ و یعامتجا
.دیهد یتشآ

 ۀدننک اشفا دراوم و هثداح تایئزج  6
 هلمج زا یسک اب ار ینابرق تیوه
 ناربهر ،سیلوپ ،لیماف یاضعا
 هریغ و نارظان ،ناراکمه ،عامتجا
 نتخاس کیرش .دیزاسن کیرش
 بیسآ ثعاب دناوت یم تامولعم نیا
.دوش ینابرق هب رتشیب

 ینابرق زا وگتفگ نایاپ زا دعب  6
 سامت وا اب ای دیسرپن یزیچ
.دیریگن

ندرک لصتم
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دنوش هتفگ دنناوت یم هک یدراوم زا ییاه لاثم
”.دنام دهاوخ یقاب نامدوخ نیب زار کی لکش هب ام یوگتفگ“  4

 هئارا امش هب مراد هک ار یتامولعم مناوت یم اما متسین رواشم کی نم“  4
 نات ۀداوناخ و امش هب دنناوتب دیاش هک دنتسه ییاه نامزاس و مدرم .منک
”؟دینادب اهنآ دروم رد دیهاوخ یم ایآ .دننک کمک

 ،زکرم ندوب زاب تاقوا ،تامدخ لحم لومش هب ،تسا تامدخ تایئزج نیا“  4
 مان و یتروپسنارت یاه هنیزگ ،(دراد دوجو هک یتروص رد) هنیزه
”.دینک تبحص وا اب دیناوت یم هک یصخش

 هعجارم وا هب کمک یارب دیناوتب هک تسه یدامتعا لباق صخش ایآ“  4
 نوفلت اب دیهاوخ-یم ایآ ؟تسود کی ای لیماف زا یوضع ًالثم ،دینک
”؟دیریگب سامت ،دیراد زاین وا هب هظحل نیا رد هک یسک ره هب نم

 ،دیشاب تحار نآ اب و دشاب امش ۀتساوخ هک هچنآ ره یدعب لحارم رد“  4
”.دوب دهاوخ هظحالم نیرتمهم

 دیناوت یم .دیرواین راشف دوخ هب میمصت نتفرگ یارب هظحل نیا رد“  4
”.دیهد رییغت ار ناترظن هدنیآ رد و دینک رکف

 یسک اب امش فرط زا مناوت یمن تیعضو نیا هب یگدیسر یارب“  4
 وگتفگ لوط رد هک تسا نیا مهد ماجنا مناوت یم هچنآ اما .منک تبحص
 ”.مهد شوگ امش یاه ینارگن هب و منک کمک امش هب

 .دیراد نالپ کی یدعب لحارم ماجنا یگنوگچ یارب هک دیآ یم رظن هب“  4
””.تسا تبثم مدق کی نیا

(continued) ندرک لصتم

داد ماجنا دیاب هک یدراوم داد ماجنا دیابن هک یدراوم

 دیراذگب مارتحا ینابرق قوقح هب  3
.دنریگب میمصت ناشدوخ ات

 تسا نکمم هک یتامدخ مامت دروم رد  3
 یتح ،دیهدب تامولعم ،دشاب دوجوم
 طبترم یصصخت تامدخ عون زا رگا
 تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب
  .دشابن

 ًالعف ینابرق هک دییوگب رظان هب  3
 .دریگب میمصت تسین روبجم
 دنک رییغت شرظن تسا نکمم
 تامدخ نیا هب هدنیآ رد دهاوخب و
 .دشاب هتشاد یسرتسد

 ،تسود ،صخش مادک ایآ دیسرپب  3
 یدرف ره ای تسرپرس ،لیماف وضع
 دامتعا لباق هک دراد دوجو یرگید
 هب کمک یارب دناوتب رظان و دشاب
.دنک هعجارم وا

 ،درادن یرطخ دینک یم سح رگا  3
 ار نات یطابترا ۀلیسو ای نوفلت
 هک یصخش اب ات دیهدب ینابرق هب
 .دریگب سامت ،دراد دامتعا وا هب

 ینابرق زا یراک ره ماجنا زا لبق  3
.دیریگب هزاجا

 و هنارگتیامح لکش هب ار وگتفگ  3
 .دیهد همتاخ کمک ۀدعو اب

 .دینکن قارغا نات یاه تراهم دروم رد  6
 تامولعم ای دیهدن نیغورد یاه هدعو
.دینکن هئارا طلغ

 لحارم ای مادقا ریسم نیرتهب دروم رد  6
.دیهدن یصخش رظن یدعب

 صخش دیناد یم هک دینکن ضرف  6
 زاین یچ هب ای دهاوخ یم یچ رظن دروم
 صخش دناوت یم اهراک زا یضعب .دراد
 ای ماقتنا ،یماندب رطخ ضرعم رد ار
.دهد رارق رتشیب بیسآ

 هیضرف وا ۀبرجت ای صخش دروم رد  6
 زا یلیلد چیه هب و دینکن یزادرپ
 ،بهذم ،تیلولعم ،یندم تلاح ،نس هلمج
 تیوه ،یسنج شیارگ ،هقبط ،تیموق
 بکترم صخش تیوه ،یتیسنج
 وا هب تبسن هریغ و تنوشخ ۀدنوش
 .دینکن ضیعبت

 ینابرق نیب لکشم ات دینکن شالت  6
 صخش و تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 تنوشخ ۀدنوش بکترم لثم) رگید
 وضع لثم یثلاث صخش ره ای
 یربهر ،یعامتجا ۀتیمک وضع ،لیماف
 ار اهنآ ای دینک لح ار (هریغ و یعامتجا
.دیهد یتشآ

 ۀدننک اشفا دراوم و هثداح تایئزج  6
 هلمج زا یسک اب ار ینابرق تیوه
 ناربهر ،سیلوپ ،لیماف یاضعا
 هریغ و نارظان ،ناراکمه ،عامتجا
 نتخاس کیرش .دیزاسن کیرش
 بیسآ ثعاب دناوت یم تامولعم نیا
.دوش ینابرق هب رتشیب

 ینابرق زا وگتفگ نایاپ زا دعب  6
 سامت وا اب ای دیسرپن یزیچ
.دیریگن
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  :ینابرق هاگدید
دراد دوجو تیامح یوجتسج رد هک یتارطخ و ایازم
 بیسآ هب رجنم دناوت یم و تسین رطخ نودب ینابرق یارب هراومه تامدخ یوجتسج
 دوجوم تامدخ دروم رد هک تسا نیا امش شقن هک دیشاب هتشاد دای هب .دوش رتشیب
 یم سح هک ار هچنآ شدوخ ات دیهد هزاجا ینابرق هب و هدرک هئارا دیدج و قیقد تامولعم
:دینک رکف ایازم ای تارطخ یاه لاثم نیا هب .دیامن باختنا ،تسا رطخ یب شیارب دنک

 طسوت یسنج رازآ و رامثتسا
 ای هناتسودرشب نامزاس دنمراک
اه نامزاس نیا هب هتسباو صاخشا

 ربارب رد تظافح“ حالطصا
 یارب ”یسنج رازآ و رامثتسا
 تظافح تهج هک یلحارم هب هراشا
 ربارب رد ریذپ بیسآ دارفا
 طسوت یسنج رامثتسا و رازآ
 هناتسودرشب یاه نامزاس نادنمراک
 ماجنا نآ هب هتسباو لنوسرپ ای
 نارگراک لیبق زا ،دنوش یم
 یاهدراگ ،ناراکاضر ،یدادما
 لنوسرپ ،اه ناورتوم ،یتینما
 لنوسرپ ،دحتم للم تئیه
 ناگدنیامن ،دحتم للم سیلوپ
 نیمأت و ناگدنشورف ،حلص
 ،هریغ و سانجا و تامدخ ناگدننک
 .دوش یم هدافتسا

 بکترم هکنیا زا رظن فرص
 ،تسا یسک هچ تنوشخ ۀدنوش
 ینابرق زا تیامح هار ۀشقن
 تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 ،تسا هدش هئارا عبنم نیا رد هک
 زا یهاگآ یارب .دوب دهاوخ ناسکی
 تروص رد رگید یاه¬تیلوئسم
 دنمراک طسوت تنوشخ باکترا
 هب هتسباو صاخشا ای یدادما
 اب هناتسودرشب یاه¬نامزاس
 روما رد نات¬یطابترا صخش
 و رازآ زا یریگشیپ“ هب طبترم
 نورد ۀکبش ای ”یسنج رامثتسا
.دیوش سامت هب یروشک

ماگ هب ماگ دومنهر

 تیامح یوجتسج تارطخ
 عامتجا ای و هداوناخ ،ناتسود هک نیا لامتحا  4

 یم هک دنربب یپ عوضوم هب ینابرق
 زا ندنار نوریب ،یماندب هب رجنم دناوت
 ضرعم رد نتفرگ رارق ای عامتجا ای هناخ
.ددرگ رتشیب تنوشخ

 یپ تنوشخ ۀدنوش بکترم هک نیا لامتحا  4
 خر یزیچ هچ دنناد یم رگید دارفا هک دربب
 دناوت¬یم دوخ ۀبون هب هلئسم نیا .تسا هداد
 ندش هتشک یتح ای بیسآ ،ماقتنا رطخ
.دشاب هتشاد یپ رد ار ینابرق

 رد تامدخ ناگدننک مهارف هک نیا لامتحا  4
 ینابرق هب ندرک کمک لاح رد هکیتروص
 بناج زا تنوشخ و رطخ ضرعم رد ،دنوش هدید
 .دنریگ رارق عامتجا ای هدنوش بکترم

 یوس زا بسانمریغ دیدش شنکاو لامتحا  4
 هکیتروص رد تامدخ ناگدننک مهارف
.دنشاب هدیدن شزومآ تسرد

   کمک یوجتسج یایازم
 ماگنه شخب تاجن تیامح هب یسرتسد  4

.یگدنامرد

 هنامرحم ،نوصم یبط تبقارم هب یسرتسد  4
 هک یا هنوگب و عقومب لکش هب یکلسم و
 هتساوخان یگلماح و یو یآ چا تیارس زا
.دنک یریگشیپ

 رطاخ شمارآ هک یرگید تامدخ هب یسرتسد  4
 یم ناغمرا هب ینابرق یارب یرتشیب
 و تینما نیمأت یاه هنیزگ هلمج زا ،دنروآ
.یناور تیامح

 هب دنناوت یم هک ییاه تیامح هب یسرتسد  4
 کمک رتشیب تنوشخ عوقو زا یریگشیپ
.دننک
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 رد یتح :تسا یدیلک لصا کی یگدامآ
 یگدیسر لوئسم دنمراک هک یطیارش
 تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب
 (یطابترا صخش ای یهد عاجرا مزیناکم)
 ،دشاب هتشادن روضح نات ۀحاس رد
 لحم حطس رد یرگید تامدخ ًالامتحا
 هب یگدیسر رد دناوت یم هک دراد دوجو
 عقاو دیفم رظن دروم صخش یاهزاین
 زا رتشیب تامدخ دروم رد دیاش .ددرگ
.دینادب دینک یم رکف هچنآ

 هتشاد یهاگآ دوجوم تامدخ زا
دیشاب
 5 تاحفص) یتامولعم ۀحفص زا  4

 دروم رد تامولعم جرد یارب (6 و
 هارمه .دینک هدافتسا دوجوم تامدخ
 ینتبم تنوشخ سانشراک اب
 ناراکمه ،پورگرس ،تیسنج رب
 .دینک راک رگید یاکرش و
 یگنوگچ دروم رد ار مزال تامولعم
 هتشون تامدخ نیا هب یسرتسد
 دیاب اجک هب هکنیا هلمج زا ،دینک
 دیاب یسک هچ اب ،دوش هعجارم
 دناوت یم یسک هچ ،درک تبحص
 تامدخ نآ هب دناوت یمن یسک هچ و
 اهنت ًالثم) دشاب هتشاد یسرتسد
.(هریغ و یرورض دانسا ،نانز

 ای همانرب ریدم ،پورگرس زا  4
 ۀرابرد ناتروتکس ۀدننک گنهامه
 زا یریگشیپ یاه لوکوتورپ
 .دیسرپب یسنج رامثتسا و رازآ
 لوکوتورپ کی نات نامزاس رگا
 ۀرابرد هدش عضو لبق زا
 رامثتسا و رازآ زا یریگشیپ
 تفایرد یارب ،درادن یسنج
 یطابترا صخش هب ییامنهر
 .دینک هعجارم هنیمز نیا رد لوئسم

 ندرک رپ زا ندرک وکین راک
تسا
 7 تاحفص رد هدش هئارا یاه لاثم  4

 اب ار اهنآ .دینک نیرمت .ار 10 ات
 ناراکمه اب هارمه ای دنلب یادص
 ره .دینک نیرمت نات ناتسود و
 ،دینک نیرمت رتشیب ردقچ
 تنوشخ ینابرق اب ههجاوم ماگنه
 یارب هک تیسنج رب ینتبم
 رت هدوسآ ،دیآ یم امش دزن کمک
 .دوب دیهاوخ

 رد رتشیب تامولعم ۀدهاشم یارب  4
 نیا دیناوت یم روطچ هکنیا دروم
 دومنهر هب دینک نیرمت ار بلاطم
.دینک هعجارم ناربراک

 هک یسک ره یارب هارمه دومنهر  4
 ،دنک یم یرپس ار یراوشد تیعضو
 راکمه هک یدعب ۀعفد .تسا دیفم
 تروشم ای کمک یارب نات تسود ای
 اب ار بلاطم نیا ،دیآ یم ناتدزن
 هئارا تالمج و تالاوس زا هدافتسا
.دینک نیرمت عبنم نیا رد هدش

 زا دوخ ۀبرجت یصخش هاگ ره
 اب ار تیسنج رب ینتبم تنوشخ
....دزاس یم کیرش امش

دینک یفرعم ار دوخ
 ار دوخ ۀفیظو و شقن ،مان  4

 یم روطچ دیسرپب .دییوگب
.دینک کمک دیناوت

 یروف و یساسا یاهزاین هب
دینک یگدیسر ینابرق
 ،دراد یتوافتم یاهزاین یصخش ره    4

 ،بآ ،لجاع یحص تبقارم لیبق زا
 کی ندرک ادیپ ای وتپ ،سابل

:یگدامآ

:ندرک هاگن
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 تنوشخ ناگدنامزاب .هدشمگ زیزع
 صاخ روط هب تیسنج رب ینتبم
 ظفح و رتشیب یتحار یارب
 هب لجاع زاین تسا نکمم ناش نأش
.دنشاب هتشاد سابل

 رد هک دیوگب ینابرق دیراذگب  4
 یسح هچ شا یصخش تینما دروم
 ساسا رب یزادرپ هیضرف زا .دراد
.دینک یراددوخ دینیب یم هچنآ

 هک یفلتخم یاه هویش زا
 ،دنتسه تیامح لابند هب مدرم
دیشاب هتشاد یهاگآ
 تاساسحا ات دیهد هزاجا صاخشا هب  4

 دنهاوخ یم هک یلکش ره هب ار ناش
 یاه هقیرط هب مدرم .دننک زاربا
 نارحب و سرتسا هب فلتخم
 یخرب .دنهد یم ناشن شنکاو
 و دنوش مارآ تسا نکمم دارفا
 یخرب ؛دنناوتن هدرک تبحص
 دنوش نیگمشخ تسا نکمم رگید
 رطاخ هب ار دوخ ؛دنشکب دایرف و
 هیرگ ؛دننک تمالم قافتا کی
 دراوم ای تنوشخ هب ای ؛دننک
  .دنروایب یور رگید

 یدارفا ،تیلولعم یاراد دارفا  4
 یم تبحص توافتم نابز هب هک
 یوجتسج ماگنه ،نارگید و دننک
 هجاوم یتوافتم عناوم اب تیامح
 هویش یوجتسج ماگنه .دنوش یم

 ندرک تیامح و نداد شوگ یاه
 زکرمتم لوصا هب دارفا نیا
 یصوصخ میرح و ینابرق رب
 رداق رگا یتح .دیشاب دنبیاپ
 اما ،دیشابن یصخش کرد هب
 تیامح و تبقارم دیناوت یم هراومه
 .دینک مهارف ار

 نادنمراک هک دینک لصاح نانیمطا    4
 هژیوب تیامح نیمأت یارب ثانا
 نارتخد و نانز هک ییاه هنیمز رد
 اب لماعت هب رداق یگنهرف ظاحلب
.دنراد روضح ،دنتسین نادرم

 یزیچ هچ هک دیهد صیخشت
 ار یزیچ هچ و دیناوت یم ار
دینک تیریدم دیناوت یمن
 یروآ مهارف اه تیعضو زا یضعب    4

 رتارف ار یرت یصصخت تیامح
 لثم .دنک یم باجیا نات شقن زا
 ،لافطا هب طوبرم یاه تیعضو
 رد  ،یرابجا یهد شرازگ طیارش
 عوقولا بیرق رطخ دوجو تروص
 هک یطیارش رد ای ینابرق یارب
 ای دوخ هب تسا نکمم ینابرق
 دیاش .دناسرب بیسآ نارگید
 دوجو یرگید یزکرم صاخشا
 تیفرظ زا هک دنشاب هتشاد
 تیامح یروآ مهارف یارب یرتهب
 .دنشاب رادروخرب ویرانس نیا رد
 تاحفص) یتامولعم ۀحفص هب هب
.دینک هعجارم (6 و 5

 .دنریگ یم طابترا ایاضق زا یصاخ عاونا هب هک دراد دوجو یهد شرازگ یرابجا دعاوق هلسلس کی طیارش یخرب یارب 3
 .دینک هعجارم تیسنج رب ینتبم تنوشخ سانشراک ای یتظافح یطابترا صخش هب رتشیب ییامنهر و تامولعم یارب

 نادنمراک ریاس ای رظان کی زا دیهاوخب رگا هک دیشاب هتشاد دای هب
 ادتبا دیاب هشیمه ،دینک تیامح تساوخرد هناتسودرشب یاه نامزاس
 هچ اب دیهاوخ یم هک دییوگب رظان هب .دیریگب هزاجا ینابرق زا
 هچ و دینک تبحص اهنآ اب دیهاوخ یم ارچ ،دینک تبحص یسک
 تشادن دعاسم رظن رظان رگا .دیزاسب کیرش دیهاوخ یم ار یتامولعم
 زا هدافتسا اب ،درک تفلاخم تامولعم یزاس کیرش اب ًامیقتسم ای
 .دینک کمک اهنآ هب نکمم یاج ات دومنهر نیا جردنم یاهرازبا

!
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 یساسا یاهزاین هک دیدش نئمطم هاگره
 یروف رطخ و هدیدرگ هدروآرب ینابرق
.دیهدب شوگ ،درادن دوجو یو یارب

 و تحاران رایسب تسا نکمم ینابرق
 تسا مهم امش یارب اما دشاب هتفشآ ای
 یاج ات هدننک کمک کی ناونع هب هک
 دیهد هزاجا صخش هب .دیشاب مارآ نکمم
 .دهدب تامولعم دراد تسود ردقچ ره ات
 تروشم هک تسین نیا امش شقن
 یتامدخ زکارم هب ار درف ای دیهدب
 لصفم ۀبحاصم کی ای دیربب
 ماجنا تسا هداد خر شیارب هچنآ ۀرابرد
 تالاوس ندیسرپ یاج هب هکلب .دیهد
 یور رب دیاب هثداح ۀرابرد لصفم
 یم هک یتامدخ ۀرابرد تامولعم ۀئارا
 .دیوش زکرمتم ،تسا دوجوم دیناد

 تسا نآ رتهب ًالومعم :دومنهر
 بانتجا لاوس ندیسرپ هک
 هک یتالاوس هژیوب ،دوش
 ،دنوش یم عورش ”ارچ“ اب
 یتالاوس نینچ نوچ
 رصقم ساسحا دنناوت¬یم
 نیقلت ینابرق رد ار ندوب
 شوگ طقف ،ضوع رد .دننک
 زاین تروص رد ای دیهدب
 :لثم دیسرپب یتالاوس
 دروم رد مناوت¬یم ایآ“
 امش تیامح یارب هک یتامدخ
 ”مهدب تامولعم ،تسا دوجوم
 هب یکمک هچ دیهاوخ یم“ ای
”؟منکب امش

 یم کمک ینابرق هب هک یماگنه
 یدعب لحارم دروم رد ات دینک
...دریگب میمصت

 هک دیسرپب ینابرق زا
 یدامتعا لباق صخش ایآ
 وا هب تیامح یارب هک تسه
.دنک هعجارم
 ،تسیچ امش رظن دیسرپ رگا  4

 میمصت ات دینک قیوشت ار وا
 هعجارم یسک هچ هب هک دریگب
.ارچ و تقو هچ ،دنک

 یصخش رظن تیعضو دروم رد  4
 .دیهدن

:ندرک لصتم

:نداد شوگ :نداد شوگ تردق

 رد تسا نکمم تاقوا یهاگ
 چیه ًالصا هک دیشاب یتیعضو
 هتشادن دوجو یعبانم ای تامدخ
 نایم رد ینابرق اب ات دشاب
 ساسحا دیاش .دیراذگب
 تسا مهم .دینک زجع و یگدنامرد
 ،دیشاب قداص ینابرق اب هک
 ار شا هبرجت نایب رد وا تعاجش
 یمن هکنیا زا ،دینک کرد
 دینک یرتشیب کمک دیناوت
 لوط رد و دینک فسأت زاربا
 نکمم یاج ات ار وا نأش وگتفگ
 نتشاد روضح .دیربب الاب
 هتفگ هب لاعف نداد شوگ نمض
 کی دوخ ۀبون هب ینابرق یاه
.تسا هنارگتیامح رما
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 رد ،تشاد دوجو یتامدخ رگا
 هنیزگ ای دوجوم تامدخ دروم
 قیقد تامولعم رتشیب یاه
 .دینک هئارا
  زا .تسا یدیلک لصا کی یگدامآ  4

 (6 و 5 تاحفص) یتامولعم ۀحفص
 لصاح نانیمطا و دینک هدافتسا
 دوجوم تامدخ دروم رد هک دینک
 اهنآ هب یسرتسد یگنوگچ و
 رایتخا رد دیدج و قیقد تامولعم
 .دیراد

 صاخ تامدخ تیدوجوم دروم رد رگا  4
 هک دییوگب ،دیدوبن نئمطم
 ..دیتسین نئمطم

 همتاخ ینابرهم اب ار وگتفگ
.دیهد
.دینک ظفح ار تیمرحم 4

 ینابرق طسوت هک ار یمیمصت ره  4
.دیشخبب دوبهب ،دوش یم هتفرگ

 شقن هک دیشاب هتشاد دای هب  4
 رد ینابرق زا ندرک تیامح نات
 هنیزگ باختنا و میمصت نتفرگ
 یمیمصت ینابرق رگا یتح ،تساه
 اه تاقالم ،تاسلج زا .دنکن ذاختا ار
 ای ینابرق هب ررکم نداد تروشم و
 هیسود تیریدم یارب ررکم شالت
.دینک یراددوخ

وگتفگ زا دعب
 دای هب تسا مهم :دوخ زا تبقارم و لمأت
 یراک ره دیناوت یم هک دیشاب هتشاد
 دیهاوخ یمن اما دیهد ماجنا تسرد ار
 جنر و درد ای دینک تسرد ار عاضوا
 هب نداد شوگ .دینک فرطرب ار وا
 رد ار امش دناوت یم نارگید براجت

 هدنهد ناکت ،کاندرد براجت ضرعم
 تحت هک دهد رارق اهنآ روآ¬جنر ای
 دای زین یوناث ناکت ۀبرجت ناونع
 هک دیشیدنایب نیا هب .دوش یم
 نیا نوچ دینک تبقارم دوخ زا روطچ
 .دنبای یم هار امش نورد هب تاساسحا
 ناتدوخ یویامح ۀکبش و متسیس هب
 ،ناراکمه هلمج زا ،دینک هعجارم
 تنوشخ سانشراک ای پورگرس
 ظفح نمض) ات ،تیسنج رب ینتبم
 هداد شرازگ ار عوضوم (ینابرق رارسا
 .دینک تیامح تساوخرد و

 زا یصوصخب عاونا هک اجنآ زا
 تنوشخ ،لاثم یارب) تنوشخ
 یا هخرچ لکش هب دنناوت یم (یگناخ
 ار صخش نیا ًاددجم دیاش ،دننک لمع
 رد مه زاب هک دیوش علطم ای دینیبب
 هتفرگ رارق رگید یتنوشخ ضرعم
 ار وا ۀبرجت دیناوت یمن امش .تسا
:دیناوت یم اما دیهد رییغت

 هتفگ هب ،ندرک تواضق نودب  4
 شوگ هثداح ره دروم رد وا یاه
 تبحص وا اب ًالبق هاوخ ،دیهد
 تبحص هاوخ و دیشاب هدرک
.دیشاب هدرکن

 روطچ هک دیشیدنایب نیا هب  4
 نات یزیر همانرب دیناوت یم
 نات تامدخ ،دیشخبب دوبهب ار
 طیحم و دیزاسب رت نوصم ار
 هبرجت یارب ار یرت¬بولطم
 رب ینتبم تنوشخ ناگدننک
.دینک مهارف تیسنج
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 یدیلک یاه مایپ
 تنوشخ سانشراک اب ادتبا هشیمه  4

 سانشراک ای تیسنج رب ینتبم
 ۀحاس ای روشک رد لافطا تظافح
 :هک دیمهفب ات دینک تبحص نات
 دوجوم یتامدخ هچ امش ۀحاس رد (1)
 لمعلازرط و اه لکوتورپ (2) و تسا
  4.دنمادک یلحم یاه

 لافطا لابند هب .ندناسرن بیسآ  4
 راک .دیشابن تنوشخ زا هدنامزاب
 یبایزرا ای ندرک قیقحت امش
 کی ایآ هک تسین هتکن نیا
 لاح رد ناوجون صخش ای لفط
 نیا ماجنا .تسا تنوشخ ۀبرجت
 تنوشخ هب رجنم دناوت یم راک
 ای لفط یارب رتشیب تارطخ و
 کی ای لفط رگا .دوش ناوجون
 امش زا تساوخ یم ناوجون صخش
.دیشاب سرتسد رد ،دریگب کمک

 هتشاد دای هب ار نات شقن  4
 صخش ای لفط کی رگا .دیشاب
،دمآ ناتدزن کمک یارب ناوجون

 شوگ تقد هب وا یاه هتفگ هب  .1 
 ندرک تواضق زا و دینک
.دینک یراددوخ

 ار ناوجون صخش ای لفط  .2 
 صخش کی هب نداد عاجرا اب

 دامتعا لباق هک لاسگرزب
 نیا .دینک تیامح ،دشاب یو
 ،ردام ای ردپ دناوت¬یمن صخش
 لیماف زا یوضع ای تسرپرس
.دشاب ینابرق

 .دیریگن میمصت وا یاج هب  .3 
 ات دینکن روبجم ار وا
 امش اب ندرک تبحص ماگنه
 ار یرگید صخش ای تسرپرس
.دروایب دوخ هارمه

  .دیهدب رطاخ نانیمطا وا هب  4
 ناوجون ای لفط ات دیهد هزاجا
 ،دربب شیپ ار وگتفگ
 توکس هب روبجم رگا یتح
 دیریگب رارق یروط.دیشاب
 نامشچ اب نات نامشچ هک
 اب و دشاب حطس مه ینابرق
 دیهد ناشن نات ندب تاکرح
 ناوجون صخش ای لفط هک
 رد دناوت یم دهاوخب هچنانچ
 زا .دنک تبحص شدوخ دروم
 هکنیا ۀرابرد لاوس شسرپ
 هچ طسوت ،هداد خر یقافتا هچ
 .دینک یراددوخ ،ارچ و یسک
 شخب شمارآ تالمج زا ضوع رد
 یا هنوگب و دینک هدافتسا
 لباق شیارب دینک تبحص
 .دشاب مهف

 یگدیسر لوئسم دنمراک نات ۀحاس رد رگا هک دیشاب هتشاد دای هب
 ای لافطا تظافح لوئسم دنمراک ،تیسنج رب ینتبم تنوشخ هب
 ای لفط ۀنامرحم و نوصم عاجرا دنور ،تشاد دوجو یهد عاجرا مزیناکم
 .دییامن لیهست رتهب یناسر کمک تهج سانشراک هب ار ناوجون

 نیا زا ،تشادن دوجو اه مزیناکم ای نالوئسم نیا نات ۀحاس رد رگا
 .دینک هدافتسا دومنهر

!
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 هب طبترم روما رد یزکرم صاخشا (2) و تیمرحم دودح (1) هلمج زا اه لمعلازرط و اه لکوتورپ زا یهاگآ یارب 4
.دینک هعجارم ناتروشک رد لوئسم یطابترا صخش هب ،لافطا تظافح و تیسنج رب ینتبم تنوشخ



 راتفر هنافصنم یلفط ره اب  4
 رظنفرص ،لافطا مامت .دینک
 تیعضو ،نس ،سنج زا
 تسرپرس تیعضو ،یگداوناخ
 ،ناش تیوه زا یشخب ره ای
 و ناسکی تیامح زا دیاب
 .دنوش رادروخرب هنافصنم
 تنوشخ ۀبرجت هک یلفط اب
 هتشاد تیسنج رب ینتبم
 صخش کی ناونع هب ،تسا
 دروخرب هراچیب و هدنامرد
 تیفرظ یلفط ره .دینکن
 و درفبرصحنم یاه توق و اه
 لفط اب .دراد رگنامرد ییورین
 تبحص یمسق هب ینابرق
 و نأش هب و دمهفب هک دینک
 .دیراذگب مارتحا شهاگدید

 .دینک تیاعر ار تیمرحم  4
 نتفرگ سکع ،نتشون زا
 ندرکدنتسم عون ره ای
 لفط اب نات لماعت تایئزج
 یراددوخ ناوجون صخش ای
 ای رتویپمک ،نوفلت .دینک
 نکمم هک ار یرگید یزیچ ره
 تبث یارب دوش روصت تسا
 ،دوش یم هدافتسا وگتفگ
 کیرش یارب .دیراذگب رود
 هب طبترم تامولعم نتخاس
 اهنآ ۀبرجت ای ناوجون/لفط
 یتح ینعی .دیریگب هزاجا
 دامتعا وا هب هک یدارفا دروم رد
 ایآ هک دوش هدیسرپ دیاب دراد
 اب ار تامولعم نیا دیناوت یم
.دیزاسب کیرش رگید صخش

 لمعب نانیمطا لفط تینما زا  4
 و یکیزف تینما .دیروآ
 ام هیلوا ینارگن لفط یفطاع
 نات تالماعت رسارس رد .تسا
 ۀلحرم ره اب طابترا رد و وا اب
 ،دوش یم هداد ماجنا هک یدعب
 دم ار لفط تینوصم و تینما
 .دیهد رارق رظن

/لفط هک دیشاب هتشاد یهاگآ  4
 روطچ اهنآ تسرپرس ای ناوجون
 .دنوش تیامح یایوج دنناوت یم
 یاه¬هویش هب ناناوجون و لافطا
 یایوج نالاسگرزب زا توافتم
 تردن هب و دنوش یم کمک
 ًامیقتسم ار ناش تالکشم
 لافطا یارب .دننک یم نایب
 ای ندرک تبحص تسا نکمم
 نالاسگرزب هب ندرک دامتعا
 هژیوب ،دشاب راوشد
 یبوخ هب هک ینالاسگرزب
 تسا نکمم اهنآ .دنسانش یمن
 ای دنشکب تلاجخ ای دنسرتب
 ناساره ناش تاساسحا نایب زا
 (1) :تسا نکمم امش .دنشاب
 یتاعیاش لافطا رازآ دروم رد
 ینالاسگرزب اب (2) ،دیونشب
 لفط کی یارب هک دیوش هجاوم
 ساسا رب (3) ای دنهاوخب کمک
 هب لفط یاهراتفر ای مئالع
 رازآ ۀیضق نتشاد تقیقح
.دینک کش لفط
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 نشور دیاش دراوم یخرب رد
 زا ناوت یم روطچ هک دشابن
 تمالس و لفط عفانم نیرتهب
 .درک تیامح وا یناور و یکیزف
 نئمطم عاضوا تینما دروم رد رگا
 دیهدب عالطا لفط هب ،دیدوبن
 اب هنامرحم روط هب دیاب هک
 ناگدننک¬مهارف زا رگید یکی
 دروم رد هک میت وضع ای تامدخ
 یرتشیب شناد وا تینما نیمأت
 .دینک تبحص ،دراد رایتخا رد

 یدرف هب دوجوم تامدخ دروم رد  3
 ،تسا هتساوخ کمک امش زا هک
.دیهدب دیدج و قیقد تامولعم

.دینک تیاعر ار تیمرحم لصا 3

 ای دینکن قیقحت هعیاش کی دروم رد  6
 ادیپ ار ناوجون/لفط ات دینکن ششوک
.دینک هبحاصم وا اب ای دینک

 اب دیا هدرب یپ هچنآ تایئزج دروم رد  6
.دینکن تبحص یسک
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 یدرف هب دوجوم تامدخ دروم رد  3
 ،تسا هتساوخ کمک امش زا هک
.دیهدب دیدج و قیقد تامولعم

.دینک تیاعر ار تیمرحم لصا 3

 ای دینکن قیقحت هعیاش کی دروم رد  6
 ادیپ ار ناوجون/لفط ات دینکن ششوک
.دینک هبحاصم وا اب ای دینک

 اب دیا هدرب یپ هچنآ تایئزج دروم رد  6
.دینکن تبحص یسک

 دنهاوخ یم ایآ هک دیسرپب ناوجون/لفط زا  3
 تبحص یارب ار یصوصخ و مارآ یاج کی ات
 هک دینک لصاح نانیمطا .دننک ادیپ ندرک
 امش ندید هب رداق نارگید هک تسا ییاج نیا
.دنونشب ار نات یادص دنناوت یمن اما دنتسه

 و هتسشن اهنآ لباقم هک دینک لصاح نانیمطا  3
 زا .دراد رارق حطس کی رد ینابرق و امش نامشچ
 .دینک هدافتسا اریذپ و زاب ندب تاکرح

 یم ایآ هک دیسرپب نارسپ و نارتخد زا  3
 لاسگرزب درم ای نز کی اب ات دنهاوخ
.دننک تبحص

 اهنآ دندوبن لیام رگا  6
 ای رت مارآ یاج هب ار
 ییامنهر یصوصخ
 هشوگ ای دینکن
.دینکن

 لغب ،ندرک سمل زا  6
 یکیزف سامت ای ندرک
 نیا نوچ دینک یراددوخ
 یو یارب دناوت یم راک
 تحاران و هدنهد ناکت
.دشاب هدننک

ندرک هاگن

 مئالع هب و دینک شوگ تقد هب  3
 هجوت یندب تاکرح و یمالکریغ
 .دیشاب هتشاد

 هک ار هچنآ ،دیشاب روبص و مارآ  3
 تواضق هکنآ نودب دوش یم هتفگ
.دیریذپب ،دینک

 شتاساسحا ناوجون/لفط دیراذگب  3
 شدوخ تاملک زا و دنک نایب ار
.دنک هدافتسا

 چیه .دینکن یبایزرا ای هبحاصم  6
 سکع ،دینکن هتشون ار یزیچ
 ای وا هب هطوبرم تامولعم ای دیریگن
 یسک هب یهافش روط هب ار شا هبرجت
 .دینکن نایب

 ،مشخ لثم ییاه لمعلا سکع زورب زا  6
 نکمم هک یگدز تفگش ای یروابان
 ،دوش ناوجون/لفط یتحاران ببس تسا
 .دینک یراددوخ

 ای دینکن هدافتسا تخس تاملک زا  6
 تبحص ناوجون/لفط زا رتشیب
.دینکن

نداد شوگ

تساوخ کمک امش زا دنمزاین ناوجون ای لفط کی یارب یصخش رگا

تساوخ کمک امش زا ناوجون/لفط رگا

داد ماجنا دیاب هک یدراوم DON’TS
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ندرک مارآ
 اب هک دیهدب نانیمطا ناوجون/لفط هب  3

 هدرک یبوخ راک ،تسا هداد خر هچنآ نتفگ
 .تسا

 مارتحا لفط راکفا و دیاقع ،اه هاگدید هب  3
.دیراذگب

 تاظحالم اب هک یشخب شمارآ تالمج زا  3
 هدافتسا ،دشاب هتشاد بسانت یگنهرف
 :زا دنترابع اه لاثم یخرب .دینک

دامتعا داجیا یارب -”منک یم رواب ار تفرح“
 یارب -”یتفگ میارب هک متسه لاحشوخ“
لفط اب طابترا داجیا
 نم اب ار نات ۀبرجت هکنیا زا رکشت“
یلدمه زاربا یارب -”دیدرک کیرش
 تبحص نم اب هک دیتسه عاجش یلیخ امش“
هدننک تیوقت و شخب نانیمطا -”دینک یم

 دیناوت یمن هک ییاه هدعو نداد زا  6
 ،دینک یراددوخ ،دینک یلمع
 زیچ همه“ هکنیا نتفگ لثم
 هک یماگنه ”دش دهاوخ تسرد
 رد لفط تمالس زا نداد نانیمطا
 .دشابن نات لورتنک ۀدودحم

 یتروص رد ار ناوجون ای لفط  6 
 ۀمادا هب روبجم ،تسین لیام هک
  .دینکن دوخ اب تبحص

نداد عاجرا
 هب هک تسه یصخش ایآ دیسرپب  3

 دهاوخ یم ایآ و دشاب هتشاد دامتعا وا
 دورب صخش نآ دزن ات دینک شکمک
.دبایب ار وا ات دینک شا یهارمه ای

 هدرکن تینما ساسحا هک ینامز ات  3
 هتفرن یدامتعا لباق صخش دزن ای
.دینامب یقاب وا رانک ،تسا

 یگنوگچ و دوجوم تامدخ دروم رد  3
 ناوجون ای لفط هب نآ هب یسرتسد
 ناشدامتعا لباق نالاسگرزب و
 .دیهدب تسرد و قیقد تامولعم

 و دیناد یم ار یزیچ هچ هک دییوگب  3
 تامولعم رگا .دیناد¬یمن ار یزیچ هچ
 دییوگب ،دیتشادن ار هدش تساوخرد
 .”مرادن ار تامولعم نیا “ ای ”مناد یمن“

 ات دینکن روبجم ار ناوجون ای لفط  6
 ره ای تسرپرس امش اب تبحص ماگنه
 دشاب هدروآ دوخ اب ار یرگید صخش
 بکترم دوخ تسا نکمم دارفا نیا نوچ
 ای لفط دیاش ای دنشاب هدوب تنوشخ
 رد اهنآ اب ار شا هبرجت دهاوخن ناوجون
.دراذگب نایم

 یتحاران ماگنه هب ار ناوجون ای لفط  6 
 هیرگ ماگنه لاثم یارب) دینکن اهر
(کوش تلاح رد ای مشخ ،ندرک

 تیعضو هب ناتدوخ ات دینکن یعس  6
 هیهت نالپ کی .دینک یگدیسر
 میمصت ناوجون/لفط دروم رد ای دینک
 .دیریگب
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 هب هک تسه یصخش ایآ دیسرپب  3
 دهاوخ یم ایآ و دشاب هتشاد دامتعا وا
 دورب صخش نآ دزن ات دینک شکمک
.دبایب ار وا ات دینک شا یهارمه ای

 هدرکن تینما ساسحا هک ینامز ات  3
 هتفرن یدامتعا لباق صخش دزن ای
.دینامب یقاب وا رانک ،تسا

 یگنوگچ و دوجوم تامدخ دروم رد  3
 ناوجون ای لفط هب نآ هب یسرتسد
 ناشدامتعا لباق نالاسگرزب و
 .دیهدب تسرد و قیقد تامولعم

 و دیناد یم ار یزیچ هچ هک دییوگب  3
 تامولعم رگا .دیناد¬یمن ار یزیچ هچ
 دییوگب ،دیتشادن ار هدش تساوخرد
 .”مرادن ار تامولعم نیا “ ای ”مناد یمن“

 ات دینکن روبجم ار ناوجون ای لفط  6
 ره ای تسرپرس امش اب تبحص ماگنه
 دشاب هدروآ دوخ اب ار یرگید صخش
 بکترم دوخ تسا نکمم دارفا نیا نوچ
 ای لفط دیاش ای دنشاب هدوب تنوشخ
 رد اهنآ اب ار شا هبرجت دهاوخن ناوجون
.دراذگب نایم

 یتحاران ماگنه هب ار ناوجون ای لفط  6 
 هیرگ ماگنه لاثم یارب) دینکن اهر
(کوش تلاح رد ای مشخ ،ندرک

 تیعضو هب ناتدوخ ات دینکن یعس  6
 هیهت نالپ کی .دینک یگدیسر
 میمصت ناوجون/لفط دروم رد ای دینک
 .دیریگب

 و نس دروم رد یا هتکن
  لفط یریگ میمصت ییاناوت

 دنمراک کی هک دیشاب هتشاد دای هب
 و لافطا اب ًالبق هک یصصخت
 ضرعم رد هتفرگ رارق ناناوجون
 هدرک راک تیسنج رب ینتبم تنوشخ
 ات دراد رارق یرتهب هاگیاج رد ،تسا
 ای لفط رد یریگ میمصت ییاناوت
 ای ناشدوخ اب یگنهامه رد ار ناوجون
 .دهد صیخشت اهنآ ناتسرپرس

 ریغ درف کی ناونع هب امش شقن
 شوگ اهنآ هب هک تسا نیا صصختم
 ار اهنآ .دیهدب رطاخ نانیمطا و هداد
 لباق هک دیهدب عاجرا یصخش هب
 دوجوم تامدخ دروم رد و دشاب ناشدامتعا
 ینس یاه یروگتک .دیهدب تامولعم
 تسا نکمم و هدوب عاجرا یارب اهنت لیذ
 و دشر حطس ،غولب ۀجرد ،نس بسح رب
 .دنشاب توافتم رگید لماوع

 و یگلاس 15 نس ات رتگرزب ناناوجون
 دنا هدیسر غولب زا یدح هب ًامومع رتالاب
 دنریگب میمصت ناشدوخ دنناوتب هک
 .دنمهفب ار ناش براجت و

 و ناوجون هب (1) :امش شقن  4
 وگزاب نات یارب هک یا هبرجت
 هب (2) ،دینک شوگ ،دنک یم
 ۀمادا یارب ات دینک کمک ناوجون
 لباق صخش کی اب اه تیامح
 (3) و دنک رارقرب طابترا دامتعا
 یگنوگچ و دوجوم تامدخ دروم رد
.دیهدب تامولعم اهنآ هب یسرتسد

 رتکچوک ناناوجون و هلاس 9 ات 6 لافطا
 تسا نکمم لاس 14 ات 10 نینس نیب
 تنوشخ زا ناش ۀبرجت ات دنشاب رداق
 ییاناوت نیا دیاش ای دننک وگزاب ار

 تسا نکمم اهنآ .دنشاب هتشادن ار
 ناشدوخ دنناوتن تسا نکمم ای دنناوتب
 .دنریگب میمصت

 ای لفط هب (1) :امش شقن  4
 صخش کی دینک کمک ناوجون
 دبایب ار دامتعا لباق لاسگرزب
 تیامح یدعب لحارم ماجنا ار وا ات
 دوجوم تامدخ دروم رد (2) ،دنک
 اهنآ هب یسرتسد یگنوگچ و
 ار تامولعم نیا .دیهدب تامولعم
 صخش هب مه و ناوجون/لفط هب مه
 هئارا دامتعا لباق لاسگرزب
 .دینک

  هلاس 5 ات 0 ناراوخریش و نادازون
 یطابترا یاه تراهم نتشادن لیلد هب
 زا ار ناش ۀبرجت دنتسین رداق
 تسا نکمم .دننک وگزاب تنوشخ
 ،تسود کی لثم یرگید صخش
 زا عامتجا ای هداوناخ وضع ،تسرپرس
 .دهاوخب کمک لفط بناج

 دوجوم تامدخ دروم رد :امش شقن  4
 نآ هب یسرتسد یگنوگچ و
 لفط ۀدننک یهارمه صخش هب
 .دیهدب تامولعم

 UNHCR, Best Interest :زا هتفرگرب
Determination Guidelines, 2008. 
IRC/UNICEF, Caring for Child 
Survivors of Sexual Abuse, 2012. 
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