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 .دیدمآ شوخ ھنامیمص نیلرب تلایا نایوجھانپ و ناگدنھانپ یمومع هاگتماقا ھب
 
 
 یگدنز اجنآ رد ھک یدارفا ھمھ یارب ھک تسا هاگتماقا رد یھورگ یگدنز یزیرھمانرب ھب طوبرم نیناوق لماش یلخاد تاررقم نیا
 نودب و لباقتم مارتحا اب یھورگ یگدنز کی ھک تسا نآ فدھ .دنتسھ ربتعم ربارب تروص ھب ناگدننکدیدزاب زین و ،دننکیم راک ای

  .دوش نکمم تنوشخ
 
 ،شنابز ،شتلاصا ،شتیسنج لیلد ھب سکچیھ ھک تسا نآ ینعم ھب نینچمھ نیا .دنربارب نوناق ربارب رد اھناسنا ھمھ ناملآ رد
 ضیعبت ای تیمورحم دروم دیابن ھناتسرپداژن لیالد ھب ای شنس ،شایسنج لیامت ،شایسایس ای ینید یاھهاگدید ،شیاھرواب ،شھاگداز
 تروص نیا رد ،دنوشیم عقاو ضیعبت دروم ،تسوپ گنر الثم ،یرھاظ تاصخشم لیلد ھب طقف اھناسنا ھک یماگنھ .دوش عقاو
 .دوش مورحم شایناوتان لیلدب دیابن سک چیھ .دنراد دوجو زین یتسرپداژن لیالد
 
 یاھھنیمز ھمھ رد نادرم و نانز ،ینعی .تسا یتلود هدش نیمضت یساسا نیناوق وزج ،ناملآ رد نادرم و نانز قوقح یربارب هژیو ھب
  .دوش عقاو ضیعبت دروم دیابن تسا درم ای نز ھکنیا لیلد ھب طقف سکچیھ نیاربانب .دنراد ربارب فیاظو و قوقح یگدنز
 
 و )ھسنجود ،نز یارگسنجمھ ،درم یارگسنجمھ( دنتسھ سنج ود رھ ھب ای دوخ یاھسنجمھ ھب لیامتم ،یسنج رظن زا ھک یدارفا
 سنجانیب( دنکیمن قیبطت دوشیم سح ھک یتیسنج اب کیژولویب تیسنج اھنآ رد ای دننک نییعت ار دوخ تیسنج دنناوتیمن ھک یدارفا زین
 تیوھ ای ناشیسنج لیامت لیلد ھب دیابن اھنآ و دنکیم نیمضت اھناسنا ریاس ھمھ لثم ار ربارب قوقح ناملآ تلود ،)سنجارت ای

 دوش راتفر مارتحا اب دیاب دنراد قلعت دارفا زا هورگ نیا ھب ھک ینینکاس اب ،نیاربانب .دنوش عقاو ضیعبت دروم یور چیھ ھب ناشیسنج
 .دنریگ رارق ضیعبت دروم رگید یاھهویش ھب ای دنوش عقاو رازآ دروم هاگتماقا رد سکچیھ یوس زا دیابن اھنآ و
 
 ھب طقف ای یمئاد تروص ھب ھک یدارفا ھمھ یوس زا یلخاد تاررقم نیا ھک دنک ھجوت ھلئسم نیا ھب ھک تسا هاگتماقا تیریدم ھفیظو

 .دنوش تیاعر دنتسھ نکاس هاگتماقا رد تقوم تروص
 
 
 ھناخبحاص قح 1 هدام
 
 نانکراک ،نینکاس و دوش نآ ھطوحم و هاگتماقا دراو دناوتیم یسک ھچ ھک تسا هراب نیا رد یریگمیمصت قح ،ھناخبحاص قح�� .1
  ��.دننک راتفر دیاب ھنوگچ راکمھ یاکرش و بلطواد ناراکددم ،ناگدننکدیدزاب ،تینما نانکراک و هاگتماقا تیریدم
 
 ،راک نیا رد .دروآیمرد ارجا ھب ار یلخاد تاررقم و دنکیم هدافتسا ھناخبحاص قح زا نیلرب تلایا فرط زا ،هاگتماقا تیریدم
 .دننکیم کمک تیریدم ھب تینما نانکراک
 
  .دوش تیاعر دیاب تینما و تیریدم نانکراک یوس زا و نینکاس دوخ نایم رد نینکاس یصوصخ میرح .2
 .دنوش گنھامھ نینکاس اب و دنوش مالعا البق دیاب ،هاگتماقا تیریدم یوس زا بترم یاھیسرزاب و ریمعت یاھراک یارب تقو نییعت
 .دنوش ماجنا نینکاس یصوصخ یاضف تیاعر اب و یروضح تروص ھب ،تقفاوم و یلبق عالطا اب تسا نکمم یقافتا یاھدیدزاب
  .دنامب دورو هزاجا رظتنم دیاب هدننک ھعجارم درف و دوش هدز رد دیاب ،قاتا ھب دورو زا شیپ

 
 دراوم ءانثتسا ھب ،دنوش اھنآ قاتا دراو نینکاس هزاجا نودب دنتسین زاجم مظن لوئسم تاماقم زین و تینما نانکراک و تیریدم نانکراک
 شریذپ زکارم یاھقاتا یارب ،اھھناخ لثم .دنک دیدھت ار ءایشا ای صاخشا یبیسآ ھک تسا دوجوم ینامز هژیوھب ،رطخ کی .رطخ
 نیا .تسا ربتعم یساسا نوناق زا 13 هدام ساسا رب یصوصخ یاضف زا تظفاحم ،زین ناگدنھانپ یمومع یاھهاگتماقا و تقوم
 رد تاقیقحت یلو .دنتسھ دوجوم تماقا نوناق رد ینوناق لوصا عون نیا .تسا ندش دودحم لباق ینوناق لوصا هار زا طقف ،تظفاحم
  .دشاب دوجوم ییاضق روتسد کی ھک تسا نکمم ینامز طقف ھنیمز نیا

 
 .دوش ھئارا هاگتماقا تیریدم دزن و قاتا رد یبتک ھیجوت کی دیاب ،نکاس درف تبیغ تروص رد ،قاتا ھب دورو زا سپ

 
 .تسا عونمم یراجت دصاقم یارب غیلبت زین و تراجت عون رھ و شورف و دیرخ ماجنا .3
 
 ھتشاد دوجو راک نیا یارب ینوناق لیلد کی ھک یتروص رد مھ نآ ،دوش ماجنا دناوتیم سیلپ یوس زا طقف اھدمک و اھفیک لرتنک .4
 .دشاب
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 رابتعا هدودحم 2 هدام
 
  .دنراد دربراک هاگتماقا یاھھطوحم ھمھ رد یلخاد تاررقم نیا
 روآمازلا تینما نانکراک و تیریدم نانکراک زین و راکمھ یاکرش ،بلطواد ناراکددم ،ناگدننکدیدزاب ،نینکاس ھمھ یارب ،تاررقم
  .تسا

 
 
 نینکاس 3 هدام
 
 )LAF( ناگدنھانپ روما هرادا صاصتخا ای ھنیزھ شریذپ ھینایب کی ،هاگتماقا نیا رد نینکاس تماقا قح نتشاد یارب زاینشیپ .1
 .تسا

 
 .دنک ھیجوت ار مئاد تماقا دناوتیمن ،تقوم تماقا .2
 
 هداد ناشن دیاب تینما نانکراک ای/و تیریدم نانکراک تساوخرد تروص رد ھک دنکیم تفایرد ناکسا تراک کی ،نکاس درف رھ .3
 .دشاب درف هارمھ دیاب ھشیمھ و دوش
 
 زا هاگتماقا تیریدم ای لوئسم یوس زا دیاب و دوریم راظتنا هاگتماقا رد یھورگ یگدنز یزیرھمانرب رد نینکاس لاعف تکرش .4
 .دوش ینابیتشپ - یراکمھ رگید لاکشا ای نینکاس یاروش کی داجیا الثم - بسانتم یاھھمانرب قیرط
 
 .دننک هدافتسا ییوجھفرص اب شیامرگ و بآ ،قرب زا دنفظوم نینکاس ھمھ .5
 
 .تسا نکمم نیلرب تلایا ربتعم تاررقم و نیناوق تیاعر اب و تیریدم یلبق تقفاوم اب طقف ینوریب نتنآ بصن .6
 زا ینیعم یاھھورگ یارب تسا نکمم اھنآ زا هدافتسا ھک دنراد دوجو نینکاس هدافتسا یارب مھ کرتشم یاھھطوحم ،هاگتماقا رد .7
 ناوتیم فلتخم یاھلکش ھب کرتشم یاھاضف زا .دنوشیم میظنت تیریدم یوس زا ،هدافتسا تاعاس .دوش ھتفرگ رظن رد دارفا
 زا دیناوت یم ار رتشیب تاعالطا .شزومآ و نویزیولت یاشامت یھورگ یاھھمانرب ،یشزرو تیلاعف ،اھرادید یارب الثم ،درک هدافتسا
 :دینک تفایرد هاگتماقا نانکراک
 
 )مھم لیالد ریاس ای یمسر تارادا رد تاقالم یاھرارق ،ناتسرامیب رد ندش یرتسب( زور کی زا شیب تقوم تبیغ تروص رد .8
 نکمم لبق زا تبیغ یزیرھمانرب رگا .دوش هداد عالطا هاگتماقا تیریدم ھب دیاب رتدوز ھچ رھ ،هاگتماقا زا ناکم لقن تروص رد و
 ،تبیغ موس زور زا سپ ،صخش دوخ یھاتوک رثا رد ندادن عالطا .دوش هداد عالطا هاگتماقا تیریدم ھب دیاب رتعیرس ھچ رھ ،دشاب
 .دوش رجنم ینونک تماقا قح نداد تسد زا ھب دناوتیم
 
 :دنربتعم ریز تاررقم ،تسین تقوم شریذپ زکرم ھک یھاگتماقا نینکاس یارب .9
 
 رد ھسلج ،ناتسرامیب رد ندش یرتسب الثم( مھم لیالد ھب تبیغ رگا ،زور ھس زا شیب تدم ھب هدش یزیرھمانرب تبیغ تروص رد
 و یراپسکاخ ،یسورع دننام هژیو یگداوناخ مسارم کی رد تکرش ،جراخ رد زاجم یراک تیلاعف ،یجراخ روما ھب طوبرم تارادا

 ار یعامتجا یاھکمک ھک تسا یاهرادا تقفاوم ،نیا زاینشیپ .دوش ظفح دناوتیم هاگتماقا رد درف تیعقوم ،دشاب یرورض )هریغ
 .)ھیحان هرادا ،راک زکرم ،LAF( دنکیم اطعا

 
 یمیوقت لاس رھ رد زور 20 ات لومعم روط ھب روکذم لیالد ھب تبیغ ،دننکیم تفایرد LAF زا ار اھکمک نیا ھک ینینکاس یارب
 رگا ھتبلا ،دشاب یرورض رگید هاگتماقا کی ھب لاقتنا و دھدب تسد زا هاگتماقا رد ار شتیعقوم درف ھکنیا نودب ،دشاب زاجم دناوتیم
 زور 20 زا شیب تبیغ هزاجا ،)کینیلک رد ینالوط ندش یرتسب الثم( هژیو ءانثتسا دراوم رد .دشابن دوجوم نوناق فالخ دروم چیھ
 .دوش هداد دناوتیم زین

 
 .دوش تساوخرد LAF زا البق دیاب تبیغ
 
 .دننک کمک امش ھب دنناوتیم هاگتماقا نانکراک ،دینک ھعجارم دیاب زکرم مادک ھب زاجم تبیغ تساوخرد یارب دینادیمن رگا

 
 تینما نانکراک ای تیریدم زا لوئسم صخش کی ،)رابتنوشخ ھلمح کی ای دیدھت ،داح یرامیب الثم( ینارحب یاھتیعضو رد .10

 ،رابتنوشخ ثداوح رد نینچمھ هاگتماقا نانکراک .دناوخبارف ار تاجن تامدخ دناوتیم نینچمھ وا .تسا نینکاس تمدخ رد ھظحل رھ
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 ھئارا تیریدم ھب یرادا تاعاس رد ار رگید لئاسم و اھشسرپ دنناوتیم دارفا .دناهدامآ ندرک کمک یارب رابتراسخ ثداوح هژیوھب
 .)����beschwerde@laf.berlin.de-qs-unterkunft :لیمیا( دنتسرفب LAF تایاکش تیریدم شخب ھب ای دننک
 
 
 رگید صاخشا 4 هدام
 
 ار ،دیدزاب یاھنامز هژیوھب ،دیدزاب تاررقم ھب طوبرم تایئزج .دنشاب ھتشاد هدننکدیدزاب دوخ یاھقاتا رد دنناوتیم نینکاس .1
 یوس زا ،هاگتماقا رد دیدزاب تاررقم هرابرد .دنکیم نییعت LAF یگنھامھ اب و هاگتماقا نیناوق بوچراچ رد هاگتماقا تیریدم
 ایآ ھک تسا هراب نیا رد یاھیصوت لماش نینچمھ تاعالطا نیا .دوشیم هداد عالطا نینکاس ھب بسانم یلکش ھب هاگتماقا تیریدم
 زین بش دنناوتیم صخشم یاھزاینشیپ تحت ناگدننکدیدزاب ای دنتسھ زاجم ھنابش شمارآ تاعاس زا جراخ تاعاس رد طقف اھدیدزاب
 .دننامب هاگتماقا رد
 
 ،ییاسانش تراک ،ھمانرذگ( رادسکع ییاسانش کردم کی دیاب راکمھ یاکرش و بلطواد ناراکددم زین و نینکاس ناگدننکدیدزاب .2
 رد و دننک یسیونمان شریذپ رد هاگتماقا ھطوحم ھب دورو زا شیپ و دنشاب ھتشاد )هریغ و ھسردم ییاسانش تراک ،نامرد ھمیب تراک
 تاعالطا شزادرپ و یروآدرگ  .دننکیم تفایرد هدننکدیدزاب ییاسانش تراک کی اھنآ .دننک وغل ار دوخ یسیونمان جورخ ماگنھ
 .تسا عونمم تینما نانکراک ای تیریدم یوس زا راکمھ یاکرش و بلطواد ناراکددم ،نینکاس یصخش
 
 تیاکش اھنآ ھیلع تسا نکمم و هدش زکرم شمارآ لالخا بکترم ،دننک یم تماقا زکرم نیا رد زاجم ریغ تروص ھب ھک یدارفا .3
 .دنوش تیاعر دیاب و دوشیم بصن تانالعا ولبات رد هژیو تروص ھب ناگدننکدیدزاب و ناراکددم هژیو تاعاس .دوش
 
 
 مظن و یزیمت 5 هدام
 
  .تسا عونمم هاگتماقا ینوریب یاھھطوحم و دمآ و تفر یاھلحم رد ردخم داوم و لکلا فرصم .1
 
 نینکاس .دوشیم لماش زین ار کینورتکلا یاھراگیس و نایلق ،رما نیا .تسا ربتعم تایناخد فرصم تیعونمم ،هاگتماقا لک رد .2
 ھفیظو ،لحم نیا نتشاد ھگن زیمت .دننک هدافتسا تسا هدش نییعت ینوریب ھطوحم رد ھک ندیشک راگیس هژیو شخب زا دنناوتیم طقف
 .تسا نینکاس دوخ
 
 دوش ماجنا دیاب امرس لصف رد یتح اھاضف یفاک ھیوھت .دنتسھ لوئسم نینکاس دوخ ،نآ هرجنپ ھلمج زا ،دوخ قاتا یراکزیمت یارب .3
 .)هرجنپ نتشاذگ زاب اب یمئاد ھیوھت ھن ،دوشیم ھیصوت بوانتم ھیوھت(
 
 یاھھناخزپشآ لثم( دنوشیم هدافتسا کرتشم تروص ھب ھک ییاھقاتا و اھاضف زین و باوخ و ناکسا ،هاگتماقا یاھھطوحم .4
 زا و اروف دیاب ،دناهدش اھنآ ثعاب نینکاس ھک ییاھیگدولآ .دنوش ھتشاد ھگن زیمت دیاب ھشیمھ )کرتشم یتشادھب یاھتمسق و کرتشم
 کی رد دیاب هدافتسا زا سپ ،)یگناخ یاھراک ماجنا لحم ای یزاب قاتا دننام( یزاب یاھھطوحم .دنوش فرطرب اھنآ دوخ فرط
  .دنوش هداد لیوحت زیمت تیعضو
 
 یطخت کی ھب مزاول ندوزفا رگا .دننک ھفاضا دوخ زا ار یمزاول دوخ یاھقاتا رد دنناوتیم نینکاس ،هاگتماقا تیریدم یگنھامھ اب .5
 ای تیدودحم ثعاب ای و دھد خر تنوکس یارب هدافتسا لباق ھطوحم رد ھظحالم لباق شھاک کی ،دوش رجنم ینوناق تاررقم زا
 دوخ هدھع ھب ،نینکاس یوس زا هدش هدوزفا مزاول تیلوئسم ،تروص رھ رد .تسین زاجم راک نیا ،دوش نینکاس ریاس تیمورحم
  .دوشیم لماش زین ار هاگتماقا زا ندرک ناکم لقن ماگنھ رد مزاول ندرک فرطرب هژیوھب ،رما نیا .تسا نینکاس
 
 و دنوش عمج و دنوش وراج نینکاس یوس زا دیاب اھشرف ھتفھ رد رابکی .دنوش لصو نیمز فک ھب دیابن نینکاس دوخ یاھشرف .6
 زا تظفاحم نوناق زا 36 هدام ساسا رب( دنوش ھتسش وپماش اب دیاب اھشرف لاس رد راب کی .دوش زیمت سیخ ھچراپ اب نیمز فک
  .)یتشادھب ھمانرب - تنوفع
 
 ھتشاذگ نیمز یور یمئاد تروص ھب دیابن اھکشت تروص نیا رد ،دنوشیمن هدافتسا ندیباوخ یارب تخت یاھبوچراچ رگا .7
 یرارطضا عقاوم رد و دنزاس نکمم ار یفاک ھیوھت کی ات دنوش یرادھگن تخت یاھبوچراچ یور زور لوط رد دیاب ھکلب ،دنوش
 نیمز یور دیابن اھکشت ،فک زا شیامرگ یاراد یاھهاگتماقا رد .دننکن دودسم ار رارف هار ،دنک کرت عیرس ار قاتا دیاب درف ھک
 .دنوش ھتشاذگ
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 رد .دوش ھتخادنا ھباشم دراوم ای اذغ هدنامیقاب ،ھلابز دیابن بالضاف یاھھلول رد ،یتشادھب یاھھلول یگتفرگ زا یریگولج یارب .8
 .دوش ھتخادنا ھباشم دراوم ای یتشادھب مالقا ،کشوپ ،ھناخزپشآ ھلابز و یگناخ ھلابز ھنوگچیھ دیابن بالضاف یاھکنیس و اھتلاوت
 .دنوش ھتخادنا دناهدش نییعت اھنآ یارب روظنم نیا یارب ھک ییاھفرظ رد دیاب اھھلابز نیا

 
 نامتخاس زین و هاگتماقا رب هدش دراو یاھبیسآ دنراد ھفیظو نینکاس ھمھ .دنریگ رارق هدافتسا دروم طایتحا اب دیاب هاگتماقا لیاسو .9
 تروص ھب ھباشم دراوم و چیپ ،بالق ،خیم ندز .دنوش هداد عالطا تیریدم نانکراک ھب دیاب اروف اھبیسآ .دننک فرطرب دوخ ار
 اب دناوتیم راک نیا و دننک تبحص هاگتماقا تیریدم اب راوید یور بصن هرابرد دنناوتیم دارفا لاح نیا اب .تسا عونمم ھنارسدوخ
 .دوش ماجنا هاگتماقا سیئر تقفاوم
 

 ھتسبرس یاھفرظ ای اھھسیک رد و دنوش ادج دیاب اھھلابز - یتشادھب ھمانرب - تنوفع زا تظفاحم نوناق زا 36 هدام ساسا رب .10
  .دنوش عفد ھنازور تروص ھب و دنوش یروآ عمج
 

 یاھھفلحم ،دنتسھ یگتفھ اھھلوح .دننکیم تفایرد فرظ و ھلوح ،باوختخت ھفحلم ،هاگتماقا ھب ناکم لقن ماگنھ رد نینکاس ھمھ .11
 ھمانرب - تنوفع زا تظفاحم نوناق زا 36 هدام( دنوش ھتسش دیاب دارگیتناس ھجرد 60 لقادح بآ اب ھتفھ ھس رھ رثکادح باوختخت
 )یتشادھب

 
 .دنیوشیم دوخ ار دوخ یاھسابل ،هاگتماقا نینکاس .12

 
 رب دیاب ییوشسابل یاھنیشام .تسا نینکاس رایتخا رد ناگیار تروص ھب ییوشسابل نیشام ،اھسابل یوشتسش یارب .آ
 .دنوش هدافتسا ییوشسابل نیشام بسانم یوشتسش داوم اب طقف و دنوش یزادناهار طایتحا اب هارمھ هدافتسا تاروتسد ساسا

 
 اھهاگتسد نیا زا .تسا دوجوم هدافتسا یارب ناگیار تروص ھب نککشخ هاگتسد ،هدش ھتسش اھسابل ندرک کشخ یارب .ب
 یاھسابل ندرک کشخ ،کپک لیکشت زا یریگولج یارب .دوش هدافتسا طایتحا اب هارمھ هدافتسا تاروتسد ساسا رب دیاب

 .تسا زاجم سابل نککشخ ھیاپ اب نکلاب رد اھسابل ندرک کشخ .تسا عونمم تنوکس لحم لخاد رد هدش ھتسش
 
 .تسا دارفا دوخ هدھع رب کرتشم ییوشسابل یاھنیشام زا هدافتسا تارطخ تیلوئسم .پ
 
 .دنرادن تقرس ای اھبیسآ ربارب رد یتیلوئسم نیلرب تلایا ای تیریدم .ث
 
 .دننک ھعجارم تیریدم نانکراک ھب دنناوتیم دارفا ،اھشسرپ هرابرد .ت

 
 .تسین زاجم یگناخ تاناویح زا یرادھگن .13

 
 .دنھد عالطا هدنھدتامدخ نانکراک ھب اروف دیاب ،دنوش )شوم ،شپش ،ساس الثم( تارشح موجھ ھجوتم دارفا رگا .14

 
 
 ادص و رس زا زیھرپ 6 هدام
 
 یادص .دنریگب رظن رد ار دوخ یاھقاتامھ و اھھیاسمھ طیارش دیاب نینکاس .دوش زیھرپ ادص و رس داجیا زا دیاب یلک روط ھب .1
 .تسا زاجم قاتا دح رد طقف یقیسوم
 
 .دوش ماجنا دیابن ادص و رس رپ تیلاعف ای راک چیھ تاعاس نیا لوط رد .تسا حبص 6 ات 22 تعاس زا اھبش ،شمارآ تاعاس .2
 یادص یاراد یاھتیلاعف و اھراک ،لیطعت یاھزور و ھبنشکی یاھزور رد .تسا زاجم قاتا دح رد یادص و رس اب اھتیلاعف ماجنا

 .درک هدافتسا قاتا دح رد یادص اب ناوتیم ھظحل رھ ،یقیسوم لیاسو و ادص هدننک دیلوت یاھهاگتسد زا .دنوش ماجنا دیابن الوصا دایز
 
 ھک دوش ماجنا یروط دیاب هارمھ نفلت اب تبحص و دارفا نیب وگتفگ ،زاب یاھھطوحم رد زین و اھهرجنپ ندوب زاب تروص رد .3

 .دوشن رواجم یاھھناخ نینکاس رازآ ثعاب دح زا شیب دنلب یادص
 
 ھب دیاب نیدلاو یلو .دنوش لمحت ھمھ یوس زا دیاب یزاب ھب اھھچب یعیبط یاھزاین .دنتسھ لوبق لباق اھھچب یداع یادص و رس .4
 .دنریگب رظن رد ار )هریغ و اھھیاسمھ ،رگید نینکاس( نارگید طیارش زین اھھچب ھک دننک ھجوت عوضوم نیا

 
 



 ناگدنھانپ روما هرادا
 )LAF( نیلرب

 یلخاد تاررقم
  و ھیلوا شریذپ زکارم یارب

 نیلرب تلایا یمومع یاھهاگتماقا

 ��7 زا ��5 ھحفص
 07.12.2020 :زا ربتعم

 
 

5 
. 

 

 رگید ءایشا و نتفر هار یکمک لیاسو ،اھھخرچود ،ناکدوک یاھھکسلاک ندرک کراپ 7 هدام
 
 ھمھ .تسا عونمم اھورهار و اھھلپهار رد رگید ءایشا و نتفر هار یکمک لیاسو ،اھھخرچود ،ناکدوک یاھھکسلاک ندرک کراپ .1
 .دنشاب دازآ و عنام نودب دیاب بش و زور تاعاس ھمھ رد یرارطضا جورخ یاھهار
 
 .دنوش ھتشاذگ هدش صخشم یاھتمسق رد طقف دیاب نتفر هار یکمک لیاسو و ناکدوک یاھھکسلاک ،اھھخرچود .2
 
 ،نیلرب تلایا ای هدنھدتامدخ .تسا هریغ و نتفر هار یکمک لیاسو و هدش کراپ یاھھخرچود ینمیا لوئسم ،نکاس درف رھ .3
 .دریگیمن هدھع ھب ھنیمز نیا رد یتیلوئسم
 
 
 ینمیا 8 هدام
 
 یزوسشتآ یاھنیرمت رد و دننک تفایرد ییامنھار هدنھد تامدخ زا یزوس شتآ نامز رد راتفر هرابرد دنتسھ فظوم نینکاس ھمھ .1
 .دننک تکرش دنوشیم رازگرب هاگتماقا رد ھک
 
 »یزوسشتآ عقاوم رد راتفر« یولبات رد دوجوم تاروتسد زین و یناشنشتآ و کمک یاھورین تاروتسد ،یزوسشتآ عقاوم رد .2
 بش و زور تاعاس ھمھ رد یرارطضا جورخ یاھهار .دراد دوجو عمجت لحم کی ،هاگتماقا ینوریب ھطوحم رد .دنوش تیاعر دیاب
 .دنشاب ھتشادن یزوسشتآ ھب طوبرم ریگاپ و تسد دراوم و دنشاب دازآ و عنام نودب دیاب

 
 یزوسشتآ رادشھ و صیخشت تازیھجت ،نکشوماخشتآ ،دود هدنھدرادشھ هاگتسد و دود صیخشت هاگتسد ھب ندزبیسآ ای نتشادرب .3
 .تسا عونمم و دزادنایم رطخ ھب ار نینکاس ھمھ رادتیلوئسم لکش ھب ،ینمیا تازیھجت ریاس و
 
 طقف ،اھقاتا رد رگید یکیرتکلا تازیھجت زا هدافتسا .دنوش هدافتسا اھقاتا لخاد رد دیابن ،نینکاس دوخ یزپشآ ای شیامرگ لیاسو .4
 یاھزیرپ زا هدافتسا .دوش یریگولج اھنآ زا هدافتسا ھمادا زا تسا نکمم ،فلخت تروص رد  .تسا زاجم هدنھدتامدخ اب یگنھامھ اب

 .تسا عونمم زاب شتآ عون رھ ندرک نشور ،ھباشم روط ھب .تسا عونمم هدننکزارد یاھلباک ای رایس ھناگدنچ
 
 .دنک دراو بیسآ یسک ھب و دنتفیب تسا نکمم نوچ ،دوش ھتشاذگ دیابن زیچ چیھ اھهرجنپ ینوریب یاھھبل یور .5
 
 ،دنشاب ھتسب دیاب ھشیمھ ھلپهار و نیمزریز یاھهرجنپ .دنشاب ھتسب دیاب 22.00 تعاس زا ،طایح و نیمزریز ،هاگتماقا یاھرد ھمھ .6
 .دشاب هدشن عضو یرگید نوناق چیھ - تنوفع زا تظفاحم یارب هژیوھب - هاگتماقا تیریدم یوس زا رگا ھتبلا

 
 تسا نکمم بویعم یاھغارچ نوچ ،دوش هداد عالطا هدنھدتامدخ ھب دیاب اروف ،دنشاب ھتشاد داریا ھلپهار و نلاس یاھغارچ رگا .7
 .دنوش ثداوح نداد خر ثعاب

 
 و یزاب قاتا( روظنم نیا یارب هدش نیعم یاھتمسق رد دنناوتیم اھھچب .تسا عونمم ینمیا لیالد ھب ،ھلپهار رد ندرک یزاب .8
 .دننک یزاب )ینوریب یاھھطوحم ،یزاب یاھنیمز
 
 .دننک تیاعر ار یلخاد تاررقم اھنآ ناکدوک ھک دنتسھ رما نیا لوئسم نیدلاو .تسا دوخ ناکدوک رب تراظن لوئسم نیدلاو .9
 

 رادشھ ھمانرب ،)II تسویپ( یزوسشتآ نامز رد راتفر ،)I تسویپ( ثداوح نامز رد راتفر هدش لیمکت یتاعالطا یاھروشورب .10
 زا ای دنناوخب تقد اب ار اھنآ دیاب نینکاس ھمھ و دنتسھ یلخاد تاررقم ءزج )IV تسویپ( یرارطضا جورخ ھمانرب ،)III تسویپ(
 .دنوش هداد حرش هدنھد تامدخ یوس زا و دنوش هدناوخ ناداوسیب یارب هدنھدتامدخ یوس
 
 
 تیلوئسم 9 هدام
 
 .تسا ینوناق تاررقم ساسا رب اھنآ تیلوئسم و دنوشیم ثعاب ناشدوخ ھک دنتسھ ییاھبیسآ لوئسم ،هدننکدیدزاب و نکاس درف .1
 .دنوشیم جارختسا )BGB( ناملآ رد ربتعم یدنورھش نوناق باتک زا ،ینوناق تاررقم نیا

 
 تیلوئسم نیا و دننتسھ بیسآ لوئسم نانکراک ،دننیبب بیسآ تینما نانکراک ای هدنھدتامدخ نانکراک یوس زا نینکاس لاوما رگا .2
 .تسا )BGB( ینوناق تاررقم ساسا رب
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 .دنوش تفایرد نینکاس زا تسا نکمم ھطوبرم یاھھنیزھ ،ردناپسنرت ای هاگتماقا دیلک ررکم ندرک مگ تروص رد .3
 
 
 لئاسم ھب ییوگخساپ لوئسم 10 هدام
 
 :دننک ھعجارم ریز زکارم و ییوگخساپ نالوئسم ھب ھظحل رھ ،دوخ تایاکش ای تالکشم ،لئاسم هرابرد دنناوتیم نینکاس
 

 ھک یسامت درف ای هاگتماقا تیریدم ھب ،هاگتماقا رد یگدنز هرابرد ار دوخ تایاکش و تاداھنشیپ ،اھشسرپ دنناوتیم دارفا •
 .دننک ھئارا تسا هدش یفرعم وا یوس زا

 
 ،نآ رب هوالع .دننک ھئارا هاگتماقا تیریدم ھب ار هاگتماقا رد تنوکس لحم تیعضو ھب طوبرم تایاکش دنناوتیم دارفا •

 ھب - راک ھب زاغآ زا سپ - زین و )LAF( ناگدنھانپ روما ھیحان هرادا ھب - مانیب تروص ھب یتح - ار تایاکش دنناوتیم
 .دنھد عاجرا نیلرب تایاکش لقتسم زکرم

 
 .دنھدیم تاعالطا ناگدنھانپ یارب ھیحان رد دوجوم یکمک یاھھمانرب هرابرد ھلمج زا ،ھیحان رد ناگدنھانپ ناگدننکگنھامھ •

 
 ،هداوناخ قاحلا ،تماقا قوقح هرابرد ھلمج زا ار یعماج هرواشم و تاعالطا ،ترجاھم و یگچراپکی یانس هدنیامن •

 و شریذپ ھب طوبرم بناوج ریاس و ھسردم ،یراجت تیلاعف ،ھناخ یوجتسج ،یعامتجا یاھکمک ،یگدنھانپ دنیارف
  .دنکیم ھئارا ناگدنھانپ یگچراپکی

 
 تالکشم ندرک لح رد الثم ،دننکیم ھئارا هدننکتکراشم نادنورھش هار زا ار ناگدنھانپ ھب کمک ،ھنابلطواد یاھهژورپ •

 .رگید لئاسم و ھناخ و راک یوجتسج ،یمسر تارادا ھب ھعجارم رد ،هرمزور
 
  .دنکیم بصن تسا دید لباق نینکاس یارب ھک هاگتماقا رد یلحم رد هدنھدتامدخ ار ھطوبرم سامت تاعالطا
 ھنامرجم یاھراتفر و یلخاد تاررقم زا یطخت 11 هدام
 
 رد تیعقوم نداد تسد زا ثعاب �� و دوش رجنم هاگتماقا ھب دورو تیعونمم ھب دناوتیم یلخاد تاررقم نیا زا یطخت�� .1
 ھب دورو تیعونمم یبتک روتسد .دوشیم مالعا ھطوبرم لیالد هارمھ ھب یبتک تروص ھب هاگتماقا ھب دورو تیعونمم .دوش هاگتماقا
 .دوشیم رداص لومشم درف یارب ،هاگتماقا

 
 طقف یلک روط ھب .دنوش تیاعر دیاب LAF یوس زا هدش نییعت لمع یاھهویش ،هاگتماقا ھب دورو تیعونمم مالعا ماگنھ رد .2
 رد هژیو ھب زین و )نانکراک ای نینکاس یارب رطخ( ءانثتسا دراوم رد .دنک مالعا ار دورو تیعونمم کی دناوتیم هاگتماقا تیریدم
 ،دنک مالعا ار دورو تیعونمم کی دناوتیم زین تینما نانکراک تفیش سیئر ،نییاپ رد 3 فیدر ساسا رب ،تاررقم زا یطخت دراوم
 .دشابن نکمم وا اب عیرس سامت ناکما زین و دشابن لحم رد هاگتماقا تیریدم رگا ھتبلا
 تیعونمم کی ،موس رادشھ اب اھنت .دشاب ھتشاد دوجو یبتک رادشھ ود دیاب الوصا ،دوش مالعا دورو تیعونمم کی ھکنآ زا شیپ
 ھب دورو تیعونمم .تسا ربتعم ینونک هاگتماقا یارب طقف و دشکیمن لوط هام 3 زا شیب دورو تیعونمم کی .دوشیم رداص دورو
 .دوشیمن هداوناخ ءاضعا ھمھ لماش هاگتماقا

 
 عضو تسا نکمم هاگتماقا ھب دورو ����یروف�� تیعونمم کی ،یلخاد تاررقم نیا دافم ھیلع دیدش یاھیطخت دراوم رد .3
 رد تیعونمم نیا رودص و دنوش تظفاحم تالمح زا دارفا ریاس ھک تسا نآ هژیو ھب یروف تیعونمم کی زا فدھ�� ��.دوش

 ��:تسا زاجم ھنامرجم لامعا ای عونمم ادیدش یاھراتفر ررکم زورب تروص
 

 )یھافش تروص ھب ھلمج زا( دیدھت زا لکش رھ •
 دیدھت طقف ای )تظفاحم قح یاراد دارفا ریاس و یبھذم یاھتیلقا ناوریپ ،ناکدوک ،نانز ھیلع هژیو ھب( تنوشخ زا لکش رھ •

 اھنآ
 ھلمج زا( اھحالس نیا زا هدافتسا ای ،دنوریم رامش ھب حالس ،حالس نوناق ساسا رب ھک ،حالس ھیبش ءایشا و اھحالس تیکلام •

 دوجو یدیدرت رگا .)یندرکورف و یندیرب صخشم یاھحالس نینچمھ و ،عون رھ زا مرگ اھحالس زا دنترابع هژیو ھب اھنآ
 .دھد تاعالطا ھنیمز نیا رد دناوتیم سیلپ هرادا نیرتکیدزن ،ھن ای تسا ھعونمم حالس ئیش کی ھکنیا هرابرد دشاب ھتشاد
 .دیسرپب هاگتماقا تیریدم زا دیناوتیم ار سیلپ هرادا لحم

  ینوریب یاھھطوحم رد و هاگتماقا رد ینوناقریغ ردخم داوم زا هدافتسا •



 ناگدنھانپ روما هرادا
 )LAF( نیلرب

 یلخاد تاررقم
  و ھیلوا شریذپ زکارم یارب

 نیلرب تلایا یمومع یاھهاگتماقا

 ��7 زا ��7 ھحفص
 07.12.2020 :زا ربتعم
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  دارفا زا یھورگ ای دارفا قیرط زا صخش کی ھب ندز بیسآ و رازآ ،ییوگروز ینعی ،»یردلق« زا لکش رھ •
 دورو یروف تیعونمم کی ،دنتسھ نایرج رد سیلپ یاھیسررب ھک ینامز ات .سیلپ یوس زا هدش شرازگ ھنامرجم لامعا •

  .دشاب مزال هاگتماقا نانکراک ای نینکاس ھب تبسن یلامتحا رطخ زا تظفاحم یارب ھک تسا زاجم ینامز طقف هاگتماقا ھب
 هاگتماقا رد )یزوسشتآ ،کانرطخ یندب بیسآ ،یسنج تنوشخ دننام( دیدش ھنامرجم لامعا •
 لمع تدش لیلد ھب هدیدبیسآ صخش تشاد راظتنا ناوتن ای دشاب ھتشاد دوجو رارکت رطخ رگا ،هرابود یراگزاس رارکت •

 دنک یگدنز یھورگ تروص ھب ھنامرجم

 تسد زا ھلصافالب هاگتماقا رد ار دوخ تیعقوم ھطوبرم صخش ھک ھجیتن نیا اب هاگتماقا ھب دورو یروف تیعونمم کی عضو رانک رد
 لامعا نینچمھ ،ءایشا/مالقا نیا اب تراجت زین و ینوناقریغ ردخم داوم ای حالس تیکلام اب دنویپ رد یلخاد تاررقم زا یطخت ،دھدیم
 مرجم صخش ھیلع ییاضق دنیارف کی و ینوناق تیاکش ھب دنناوتیم نانکراک ای نینکاس ھیلع تنوشخ زین و هاگتماقا رد دیدش ھنامرجم
 .دنوش رجنم

 دیاب زکرم مادک ھب دننادب ات دننک ھعجارم هاگتماقا نانکراک ھب دنناوتیم ،دنتسھ هاگتماقا ھب دورو تیعونمم کی لومشم ھک ینینکاس .4
 .دننک تفایرد دیدج هاگتماقا کی رد ار یتیعقوم ات دننک ھعجارم

 .دننک تیاکش )BuBs( نیلرب تایاکش لقتسم زکرم ای LAF دزن نآ ھیلع دنناوتیم ،هاگتماقا ھب دورو تیعونمم لومشم دارفا .5
LAF دوش ھتفرگ سپ دیاب ای تسا هدش رداص ینوناق تروص ھب دورو تیعونمم ایآ ھک درک دھاوخ لرتنک سپس.  

 
 
 هاگتماقا کرت 12 هدام
 
 زا لبق ھتفھ 2 لقادح ،رتدوز ھچ رھ دیاب نامز نیا ،دشاب هدشن نیعم LAF ای هدنھدتامدخ یوس زا هاگتماقا کرت نامز رگا .1
 .دوش هداد عالطا هاگتماقا تیریدم ھب ھطوبرم نکاس درف یوس
 
 .دوش هداد لیوحت اروف هاگتماقا کرت ماگنھ رد دیاب نکاس درف ییاسانش تراک و هاگتماقا دیلک .2
 
 .دنوش هداد لیوحت لماک روط ھب دیاب هاگتماقا ھب قلعتم ءایشا ھمھ ،هاگتماقا کرت ماگنھ رد .3
 
 رگا - دناهدش بصن هاگتماقا رد اھنآ تساوخ ھب ای اھنآ یوس زا ھک ار یمزاول ھمھ هاگتماقا کرت ماگنھ رد دنتسھ فظوم نینکاس .4
 رود ناوتیم ار اھنآ ھک دوب دھاوخ نآ رب ضرف ،دنراذگب یقاب ار روبزم مزاول نینکاس رگا .دنربب دوخ اب - دشابن دروم 3 زا رتمک
 یوس زا هدناماجھب یتمیق ءایشا و کرادم ،دشابن یسرتسد لباق کلام رگا .دوش ماجنا نکاس درف ھنیزھ اب تسا نکمم راک نیا .تخیر
 هدروخنتسد )BGB زا ھمادا و 965 هدام( هدشمگ ءایشا هرابرد ینوناق تاررقم .دنوشیم طبض هدنھدتامدخ یوس زا ،نکاس درف
 درک دھاوخ شالت هدنھدتامدخ و دنوشیم یرادھگن هام شش یارب هدنامیقاب یتمیق ءایشا و دانسا ھک تسا ینعم نآ ھب نیا .دننامیم
 مالقا نیا دناوتیم هدنھدتامدخ ،دشابن نکمم ینامز تلھم نیا رد کلام ھب ندنادرگزاب رگا .دنک علطم ار وا و دنک صخشم ار کلام
 .دزادنیب رود ار هدشمگ


