)Farsi (Persian
زا یکی ندز تمالع اب دوخ دنزرف یگداوناخ هنازور یرادهگن/یشزومآ تبقارم هرابرد ریز تارابع هب ﻟطﻔﺎ ً"
رد ای ،تسا ""قفاوم ﮐﺎﻣﻼً"" ینعم هب  5و ""فلاخم ﮐﺎﻣﻼً"" ینعم هب ، 1دیهد خساپ ترابع زا دعب عبرم شش
"".مناد یمن"" دیهد خساپ ،دیرادن ترابع هرابرد یعالطا هک یتروص
یلک رظن
متسه یضار تسا نآ رد مدنزرف هک یهاگشزومآ زا نم یلک روط هب
تسا نئمطم و نما هاگشزومآ یلک روط هب هک منک یم ساسحا
.منک هیصوت نارگید هب ار مدنزرف هاگشزومآ مناوت یم نم

تسا هدش تیوقت یریگدای هب مدنزرف قایتشا و یواکجنک هک منک یم ساسحا
ار یریگدای و تفرشیپ ،یزاب ،مدنزرف هاگشزومآ رد )اهنآ یسرتسد تیلباق و یسرد بلاطم( یشزومآ طیحم هک منک یم ساسحا
دنک یم تیوقت
،یزاب لیبق زا( فلتخم یاه شور هب دوخ نایب و تیقالخ یارب ار دوخ ییاناوت هک تسا هدش قیوشت مدنزرف هک منک یم ساسحا
دنک تیوقت )شیامن و صقر ،یقیسوم و ندناوخ زاوآ ،تکرح
زا جراخ و لخاد رد یگنهرف یاه تیلاعف فلتخم عاونا اب ییورایور و تکرش ناکما نم دنزرف هب یشزومآ طیحم نیا نم رظن هب
)نآ لاثما و اه هزوم زا دیدزاب ای و هناخباتک اب یراکمه ،صقر ،یقیسوم ،رتائت زا دیدزاب ای و توعد اب(.دهدیم ار یشزومآ طیحم
دنکیم هدافتسا دوخ یریگدای یارب یشزومآ کمک /یکینورتکلا لیاسو زا مدنزرف نم رظن هب

اهشزرا و اهراجنه
.دنک یم تینما ساسحا مدنزرف هک منک یم ساسحا
،تیلوئسم ساسحا ،راکتبا تردق ،یلدمه سح یاقترا( دوشیم قیوشت دوخ یعامتجا یاه ییاناوت یاقترا یارب مدنزرف نم رظن هب
)نارگید هب هجوت و یرابدرب
یم هداد دشر تهج یواسم یاه تصرف ،اهنآ یناوتان ای نید ،داژن ،سنج هب هجوت نودب هاگشزومآ رد ناکدوک همه هب هک منک یم ساسحا
دوش
دوش یم راتفر هنامرتحم یشور هب مدنزرف اب هک منک یم ساسحا

هک تسا نیا ضیعبت زا روظنم ؟تسا هدش عقاو ضیعبت دروم یشزومآ طیحم نیا رد ناتدنزرف امش رظن هب
تاراهظا ای تیوه ،تیسنج ینعی ضیعبت لصا تفه زا یکی رد نانکراک فرط زا یوحن هب امش دنزرف
یتلادع یب دروم نس ای و یسنج شیارگ ،تیلولعم ،رگید تاداقتعا ای نید ،یداژن یگتسباو ،یتیسنجارف
تسا هتفرگ رارق
هلب
ریخ
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ضیعبت دروم یشزومآ طیحم نیا فرط زا ناتدنزرف هک دیدرک سح ضیعبت لصا تفه نیا زا کی مادک رد
؟تسا هدش عقاو

تیسنج
یتیسنجارف تاراهظا ای تیوه
یداژن یگتسباو
تاداقتعا ای نید
تیلولعم
یسنج شیارگ
نس
میوگب مهاوخ یمن /مناد یمن
؟دیا هتشاذگ نایم رد نانکراک اب ار عوضوم نیا ایآ .ب .
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هناخ اب یگنهامه
رایتخا رد )اه هاگنخس ریاس و ایلوا تاسلج ،دشر تاسلج قیرط زا لاثم یارب( اه تیلاعف رد ذوفن لامعا و تکرش تهج ییاه تصرف
تسا هدش هداد رارق نم
دوش یم لابقتسا نم زا هاگشزومآ هرابرد تارظن نتشاذگ کارتشا هب و تالاؤس ندیسرپ ماگنه
تسا هدش هداد رارق نم رایتخا رد هاگشزومآ راک یاه شور و فادها هرابرد یتاعالطا
دنراد نم اب هنامرتحم یراتفر هاگشزومآ نانکراک هک منک یم ساسحا
مشاب هتشاد یکینورتکلا طابترا مدنزرف یشزومآ طیحم اب مناوتیم یتحار هب نم مرظن هب

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾﺎء در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﯾط آﻣوزﺷﯽ ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد؟ ﻣﻧظور از ﺗﺑﻌﯾض اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی از طرف
ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﯾﮑﯽ از ھﻔت اﺻل ﺗﺑﻌﯾض ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺳﯾت ،ھوﯾت ﯾﺎ اظﮭﺎرات ﻓراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧژادی ،دﯾن ﯾﺎ اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﮕر ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﮔراﯾش
ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳن ﻣورد ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد.
هلب

ریخ
مهدن خساپ مهد یم حیجرت

تشادهب و کرحت ،اذغ
متسه یضار منک یم تفایرد دوش یم ورس هک ییاهاذغ هرابرد هک یتاعالطا زا نم
دوش یم هیذغت یذغم ،عونتم ییاذغ میژر کی قبط مدنزرف هک منک یم ساسحا
دهد ماجنا یندب یاه تیلاعف هک تسا هدش قیوشت مدنزرف هک منک یم ساسحا

