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  :هلمج زا ،درادن 8̂ا1 و مظنم ،تJاث یاج و ،تسه نکسم نودJ هک درVاش
 دوش qن ەدافتسا نآ زا ًالومعم اm و تسlن ەدامآ تحاijسا و باوخ یارب هک fوصخcdومع ناaم •
• rیاdپم1 لحم ،لتوه، mت اu;رل Jلد هwم دوجو مدع و نکسم نداد تسد زا لaو دوب نا Jشا 
 {اقتنا اm یرارطظا ەاzهانپ همانرب کm رد •
 ا�نآ هJاشم اm و راطق ،سو��تا یاها�داتس�ا ،ەدmدنس� ان یاه نکسم ،هکوijم یا�ترامع و اه نامتخاس ،cومع یاهاضفdاه کرا~ ،اه رتوم •
 )ە�iغ و ،هفwظو نداد تسد زا ،جارخا ( {ام تالaشم اm و نکسم نداد تسد زا لwلد هJ یرگmد �خش هناخ هJ ناaم لقن •
�دنز رکذلا قوف طئا�r رد هک رجا�م لافطا و ،ەدش اهر لافطا ،یرارف ،تسر�r نودJ ناناوج •

�
 c دننک.  

 لح و رارقتسا ،مان ت ث رد نکسم �� همانرب روتانیدروک :)دن�سlن �8وناق ظفاحم d نیدلاو ت�قارم تحت هک �8اوج( (UY) تسر�r نودJ ناناوج
  .درک دهاوخ کم1 فالتخا

                                                                                                                                                                                                    

مان تبث قوقح  
 انب .دهد همادا مان تbث هY اe و دنک مان تbث ار درWاش دeاY ،مان تbث شخY فراعم ت%$یدم ،نکسم نودY درWاش عفانم رب انب :بتکم باختنا
 اe ظفاحم ،تسر~{|نیدلاو لyم فالخرب هکنیا رگم ،دراد هگن دوخ uصا بتکم رد ار درWاش ناsما دح ات دeاY بتکم ،تحلصم klmیعت رب

  .دشاY تسر~{ نودY ناناوج
�دش نکسم �� نامز تدم یارب ار درWاش :uصا  تنوکس بتکم .1m صا بتکم ردu هد همادا دوخyرد هک تسا ��تکم نامه نیا .د 

  .تشاد روضح نآ رد ار ەام ەدزنا� ن%$خآ اe و ،مان تbث ن%$خآ ،uصا تنوکس تروص
 � درWاش ،)ەدش� صخشم زونه ات ناش فنص( دشاY اه فونص klmب لاقتنا لاح رد درWاش رWا :)لوکسا ردyف( یویذغت بتکم .2

  )باyغ و روضح بتکم (تسا ەدننک هeذغت اد�م یوقطنم بتکم و دهد همادا ار دوخ yuصحت بتکم دناوت
 ،سردآ هY رظن و تسا کeدزن باyغ و روضح هحاس رد هک دنک مان تbث ��لود بتکم رد دناوت � درWاش :uعف تنوکس بتکم .3

  .تسا نآ رد روضح طئا { دجاو مه درWاش
 :تفاe تنوکس مئاد روط هyu Yصحت لاس لوط رد درWاش رWا .4

  .دهد همادا دوخ uصا بتکم رد yuصحت لاس رخآ ات تسا نکمم :) K-8 (تشه فنص ات ناتسکدوک زا §
  .دهد همادا دوخ  بتکم نآ رد لyصحت تغارف لاس ات تسا نکمم :) 12-9 ( ەدزاود فنص ات ون فنص زا §

 
 
 

  :دشاY هتشادن ار لeذ جرد مزاول|دانسا رWا ��ح دوش مان تbث دeاY ¥اروف درWاش :یروف مان ت@ث
 ،klmس¬او قیدصت اe و لesدyم قباوس ،تنوکس قیدصت ،yuصحت قباوس دننام ،تسا زاyن دروم مان تbث یارب ًالومعم هک Y�̈اوس •

 زا m°عY هک دن¯سوی®یم ط { هY ار ناش مان تbث اe و دنک � رداص تلهم کe درWاش یارب مان تbث شخY .رگeد دانسا ریاس اe و
 .تسا لyمsتان ناش قباوس

   .بتکم ره زا ̧ ان لوپ اe و ،دراوم رگeد ا%و ،مروفyنوی ،تاµlmهجت ،y³لعت باصن یاه باتک ،اه هم%$ج ،اه س±ف •
 
 :بتکم { رب فالتخا تروص رد :مان ت@ث تافالتخا

 نودY ناناوج ا%و ،ظفاحم|نیدلاو فرط زا و دنک مان تbث دوش � باختنا اه بتکم ملا¹ رد هک بتکم رد ¥اروف دeاY درWاش •
  .تسا نآ رد تک�r طئا�r دجاو درVاش و  ەدش هتفرگ یار (UY) تسر~{

 و ،دوش لح ناش بتکم باختنا تالaشم ات دنامĵ JاJ بتکم نآ رد هک دراد ەزاجا درVاش ،تشاد همادا بتکم فالتخا رVا •
امزال بوتکم کm (UY) تسر�r �� ناناوجون اm و ،تسر�drنیدلاو

¤
 نکسم �� همانرب روتانیدروک ەارمه و دنک هض;uع هک دنک c تفا;رد 

 .دزاس¨ لصفو لح ار لaشم نیا و دنک §ر رب ار بتکم فالتخا ع�ضوم
 

  :هک دراد قح درWاش :بتکم یا6 تKلاعف
 ،y³لعت یاه همانرب لثم دن¯سه قحتسم نادرWاش همه و دنهد � ماجنا نادرWاش همه هک ار یاه تyلاعف مامت رد تک { •

 .ەµlغو همانرب قوف یاه تyلاعف ،ەداعلا قوف همانرب ،تامدخ
 دyنک ەدروآرب ار همانرب قوف یاه تyلاعف و بتکم رد ن%$مت|شزرو یارب تماقا طئا { دeاY ¥اروف •
• Yاeفتسم بتکم رد تفم یاذغ زا دyما تروص رد و ،دوش دsارجا ناش یارب بتکم رد همادا یارب لمحو لقن مزال یاه کم¹ ،نا 

  .داد دهاوخ
6.16.22 


