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 کنیلوئدیو

 
 کردم نودب 	زرم	زا	رذگ .دننک روبع ھیکرت و نانوی نیب هژا یایرد ریسم زا دنراد رظن رد ھک تسا یدارفا یارب تاعالطا نیا
 مدرم شالت زا یریگولج ھن ام دصق  .تسا رطخرپ رایسب و ددرگ یم بوسحم مرج ھیکرت رد روط نیمھ و نانوی رد ینوناق
 ،تارطخ دروم رد تایبرجت نتشاذگ کارتشا ھب ، ینیع تاعالطا ھئارا ھکلب ،رما نیا ھب اھنآ قیوشت ھن و تسا روبع یارب
 .دشاب	یم ایرد رد ماجنا روظنم	هب یتایح ینمیا تامادقا و ،قوقح

 رقف و اھ یریگرد ،اھ گنج لاح نیع رد .دنک یم راکنا ار نایضاقتم رثکا یارب ازیو اپورا ھیداحتا ھک تسا لاس تسیب زا شیب
 دوجو اب .دنشاب تظافح لابند ھب اپورا رد دنتسھ دنلیام اھ نآ زا یرایسب و دنک یم ناشیا یاھروشک زا ترجھ ھب روبجم ار مدرم
 رھ ھب دیریگ یم میمصت امش زا یرایسب ،ریسم نیا یناج تارطخ دوجو اب و اپورا کاخ ھب ندیسر یارب ینوناق یاھ هار نادقف
 .دینک روبع ایرد زرم زا و دینک ترجاھم لاح

 یارب تسا	نکمم مھ زونھ تاعالطا یخرب اما ،تسا زکرمتم ایرد زرم رد تیعضو رب صاخ روط ھب هوزج نیا ھچ رگا *
 .دشاب دیفم ،ھتشاد ار )سوروِا(Evros ھقطنم رد ینیمز زرم زا روبع ھب میمصت  ھک یناسک

 یرارطضا	یاھ	سامت
 :نانوی یلحاس دراگ

+30 210 41 12 500 

 :ھیکرت یلحاس دراگ

+ 903124164806 

 + 90 312 417 50 50 

( دینزب	ار	رفص	ھمکد	،دیونش	یم	ار	یا	ھیکرت	هدنیوگ	یادص	رگا ) 

 

+ 90-312-425-3337 

 112 :یللملا نیب یرارطضا سامت هرامش
 

 :دیناوخب	ار	نتم	نیا	،ندرک	تکرح	زا	لبق
 ؟دیھد	رارق	رطخ	ضرعم	رد	ار	نات	یگدنز	دیھاوخ	یم	ً◌	اعقاو	ایآ
 گرم ھلاس رھ  ؟دیھدب	رارق	رطخ	ضرعم	رد ایرد زا روبع ای و ینیمز ریسم رد ار	دوخ	يگدنز دیھاوخ	يم ھک دیراد	نیقی	ایآ
 یریگھر زا	یکاح یدایز یاھ شرازگ زین ریخا یاھ لاس رد .تسا هدش دنتسم ھیکرت و نانوی زرم دادتما رد یدایز یاھ
 نیا ھک تسا	ھتشاد دوجو  ھیکرت ھب	ینوناقریغ	روط ھب ناشیا ندنار بقع و ،نانوی یلحاس یاھ دراگ ھلیسوب ایرد رد نارجاھم
 .دزاس یم رطخرپ	لبق	زا	شیب ار هاگرذگ

 



 :دیناوخب	ار	نتم	نیا	،دیا	ھتفرگ	نتفر	ھب	میمصت	رگا
 ھب اھ قیاق زا یخرب .دنوش	یم	رپ	رفاسم	زا	دح	زا	شیب	ھک کچوک یاھ قیاق رب راوس ،دتفا یم قافتا بش رد زرم	زا	رذگ ًالومعم
 یم نوگژاو ای قرغ ،دنتسھ	یدب طیارش رد	ھکنیا و ندوب یمیدق لیلد ھب ایو ،یتشک نورد تشحو ،ییاوھ و بآ دب طیارش لیلد
 راتفر اھنآ اب تنوشخ اب ای و	دنا	هدنار	بقع ھب دنا هدمآ ھک ییاج زا ار مدرم یزرم تاماقم ھک تسا هدش شرازگ نینچمھ .دنوش
 ندرک هدھاشم زا سپ یتح	زین ایرد رد رگید یاھ قیاق بلغا .دنا هداد رارق یرتشیب رطخ ضرعم رد ار اھنآ ھجیتن رد و دنا هدرک
 نکمم نینچمھ امش .درک دھاوخن نما ار هاگرذگ ریز تاعالطا نتشاد	یّتح .دنیآ یمن بارطضا رد نارجاھم تاجن یارب ،اھ نآ
 امش قیاق ناتیپاک ھک لیلد نیا ھب لاثم یارب ،دینک یوریپ اھداھنشیپ نیا زا دیناوت یمن نآ رد ھک دیبایب یطیارش رد ار ناتدوخ تسا
 ھتشاد دیاب یتاراظتنا ھچ ھکنیا دروم رد ییاھ هدیا ،هدنھد یھاگآ	نتم نیا تروص رھ رد .داد	دھاوخن ار راک نیا هزاجا امش ھب
 نات ذوفن ،دیریگب روبع یارب یگدامآ و یھدنامزاس یهورگ روطب امش ھک یماگنھ .دھد یم امش ھب دیوش هدامآ ھنوگچ و دیشاب
 .دھد تاجن ار امش ناج تسا نکمم تاعالطا نیا .ددرگ رتگرزب دناوت یم یریگ میمصت رب

 

 مزاول	و	تاجن	ھقیلج	کی	دیرخ
 ھب و دیشوپب ور اھنآ قیاق تکرح ضحم ھب !دراد دوجو ھمھ یارب قیاق رد تاجن	ھقیلج یفاک دادعت ھب ھک	دیدرگ نئمطم ●

 .دیشاب	ھتشاد	نت	رب	مئاد	روط
 ار نآ و هدیچیپ یکیتسالپ ھسیک کی رد ار دوخ شزرا اب ءایشا مامت .تسا دایز رایسب ندش سیخ ای ایرد ھب نداتفا رطخ ●

 تروص	رد نداد تسد زا رطخ	رد	،)دشاب	فیک	ای	ھلوک	رد(دشابن	امش	نت رب ھک زیچره .دیشاب	ھتشاد	دوخ	هارمھ
 یمھم زیچ رھ زا ییاھ ھخسن ،دنوش هدیدزد ای مگ تسا نکمم امش یصخش لیاسو ھک اجنآ زا .دشاب	یم قیاق	ینوگژاو
 .دیشاب	ھتشاد	یپک	ار ،دیراد زاین دوخ یگدنھانپ هدنورپ رد کردم ناونع ھب ھک یدانسا دننام
 .دیربب دوخ اب ار یکاروخ یرادقم و بآ ●
 .دینکن شومارف ار بآ دض تکاژ و مرگ یاھ سابل نتفرگ هارمھ و یدنب ھتسب اما ،دیشوپب لصف بسانم یاھ سابل ●

	بآ	ھک	تسا	مھم	رایسب	،دماجنا	لوط	ھب	یدایز	یاھزور	دناوت	یم	ھک	ایلاتیا	تمس	ھب	ھیکرت	زا	یاھرفس	یارب	صوصخ	ھب ●
 .دشاب	ھتشاد	یفاک	هزادنا	ھب	اذغ	و	یندیماشآ

 

 دنتسھ	دمآراک	قیاق	رد	یرارطضا	تازیھجت	ھک	دیوش	نئمطم
	نالعا یاھ کشوم !دنتسھ دوجوم قیاق رد اھ هدنھد رادشھ و یرارطضا یاھ لانگیس ھک دینک لصاح نانیمطا ●

 دایز لامتحا ھب	دناوتب ھک یزیچ رھ تروص رھ رد .دنھد تاجن ار امش ناج دنناوت یم ازدود یاھ یطوق و یناشیرپ
 ،یکیتسالپ یاھ ھسیک ،نشور یگنر یاھ سابل ،توس :دشاب دیفم دناوت یم دنک یم بلج دوخ ھب ار رگید دارفا ھجوت
 . هریغ و هّوق	غارچ ،نیبرود شالف ،هارمھ نفلت ،اھ ھنیآ

 دینک	یسررب	ار	دوخ	هارمھ	نفلت
 یارب یمھم یاھرازبا ھب دنناوت یم هارمھ یاھ نفلت نیاربانب .دنراد هارمھ نفلت ششوپ هژا یایرد یاھ شخب رتشیب ●

 .دنوش لیدبت ،ندش	هدنار بقع یلامتحا دراوم یزاس دنتسم ای کمک یارب یناوخارف
 یللملا نیب سامت نیدنچ داجیا یارب یفاک رابتعا تراک میس رد و هدرک ژراش ار نات هارمھ نفلت ھک دینک لصاح نانیمطا ●

 ،دینکن هدافتسا دوخ نفلت زا یزرم هاگرذگ لوط رد ھک دوش یم ھتفگ امش ھب الومعم .)ھیکرت	ریل	۵٠ لقادح(دیراد
 زا ار نآ ات دیچیپب بآ دض یکیتسالپ ھسیک کی رد ار نآ دیاب امش .دنتسھ شوماخ	رفس لوط رد ً الومعم اھنآ نیاربانب
 تروص رد ،لاح نیا اب  .ددرگ راوشد رایسب رفس لوط رد نتفرگ سامت دوش یم ثعاب نیا .دینک تظفاحم ایرد بآ
 یقافتا رگا ات دشاب یسرتسد لباق یتحار ھب ھک ناکم کی رد و دوش ھتشاد ھگن نات هارمھ	ھب دیاب ھشیمھ نفلت ،ناکما
 یم قافتا ھچنآ یزاس دنتسم یارب نآ زا ای و دیریگب سامت کمک یارب	و	ھتشاد	تسد	مد تعرس ھب ار نآ دیناوتب دتفیب
 .دینک هدافتسا دتفا
 هوزج نیا رد	هدش	ھئارا اھ نفلت هرامش ●
 دروم رد اھنآ ھب و ،دیشاب ھتشاد هارمھ	ھب زین ار اپورا رد ای و ھیکرت رد رقتسم نایانشآ و ناگتسب زا یدادعت نفلت	هرامش ●

 زا اھنآ ھکیتروصرد دیریگب سامت تاجن تامدخ اب دنناوتب اھنآ ھک یروط ھب ،دیھد	عالطا	نات	تکرح زا لبق دوخ رفس
 . دننکن	تفایرد	یربخ ررقم دعوم رد امش
	نالعا	طخ) Alarm Phone میت ھب پاستاو ھمانرب قیرط زا ار دوخ تیعقوم دیناوت یم دوخ دنمشوھ یشوگ اب ●

 Alarm Phone		(		هورگ	نیا نفلت هرامش اب دیاب ادتبا دیھد ماجنا ار راک نیا دیناوتب ھکنیا یارب .دینک لاسرا)رطخ
 طابترا پاستاو ھمانرب قیرط زا سپس و دینک تفایرد ار لاعف پاستاو هرامش ات دیریگب سامت )61 71 51 86 334+ 
 سپس ،دشاب نشور دیاب امش نفلت هاگتسد یامن ناکم ھنیزگ  پاستاو قیرط زا دوخ تیعقوم لاسرا یارب  .دینک رارقرب



 ،هدنز تیعقوم ھن( دینک باختنا ار تیعقوم ھنیزگ سپس و سیون شیپ رد "تسویپ" باختنا اب ار دوخ تیعقوم دیناوت یم
 .دینک	لاسرا	مایپ تروصبو )!تیعقوم	طقف ھکلب
 سامت رد	یارب ار دوخ نفلت دیناوت یم تسا هدش صخشم	امش	تیعقوم نانوی یلحاس دراگ طسوت رضاح لاح رد رگا ●

 یم ار هزاجا نیا نات تیعضو ھک یتروص رد ،دینک هدافتسا رگید یاھ نامزاس اب سامت ای و Alarm Phone اب ندنام
	دراگ	لباقم	رد	نات	نفلت	زا	هدافتسا	لیلد	ھب	طقف مھ نآ دراد دوجو یراگنا مرج گرزب رطخ ھک دیشاب هاگآ دیاب .دھد
 ھب ار راک نیا طقف  .)دنک رفس یھدنامزاس ای قیاق ھیگدننار ھب مھتم ار امش نانوی یلحاس دراگ تسا	نکمم)	ینانوی	یلحاس
  !دیھد ماجنا ار راک نیا ھک دوش یمن هدید رگا دیھد ماجنا قیقد رایسب یا هویش

 دینک	یسررب	دصقم	ناکم	و	تکرح	ھیحان	یارب	ار	ییاوھ	و	بآ	ینیب	شیپ
	بو	زا	هدافتسا ام .دشاب بوخ دصقم و تکرح طاقن رد هدنیآ زور ود یارب اوھ و بآ ھک دینک یسررب نویزیولت رد ای تنرتنیا رد
 :مینک یم ھیصوت	روظنم	نیا	یارب	امش	ھب	ار	Windy	ھمانرب	و	تیاس

https://www.windy.com/ 

 

 دینک	یراددوخ	هدش	یریگراب	دح	زا	شیب	ای	و	هدید	بیسآ	قیاق	رد	ندش	راوس	زا
 !	اوھ	دوبمک ای و یگ هراپ ،خاروس نودب .دراد رارق یبوخ تیعضو رد یکیتسال ای یبوچ ھندب ھک دینک لصاح نانیمطا ●
 !دراد رارق ینآ رطخ ضرعم رد امش یگدنز ،دراد رارق یدب طیارش رد قیاق رگا
 ھب قیاق کی یارب رفن ٣٠ ات دادعت نیا .دنک راوس ار رفن ١٠ زا شیب یتسیابن رتم هد لوط ھب قیاق کی طسوتم روط ھب ●

 !دوب	دھاوخ ندش قرغ رطخ ضرعم رد هدش	یریگراب	دح	زا	شیب قیاق .دشاب	دناوت یم رتم ٢٠ لوط
 ھب	وراپ  ھک دیوش نئمطم !تسا دوجوم هدش یزیر ھمانرب رفس	لوط ربارب ود یارب یفاک تخوس ھک دیوش نئمطم ●
 .دنتسھ یبوخ طیارش رد اھنآ ھکنیا	و ،دراد دوجو یفاک هزادنا

 رفس	لوط	رد	یطایتحا	تامادقا
 اھنآ نتشون اب(دینک	تبث	ار	اھنآ دینک یعس و هدھاشم	،دینیب	یم	رفس	لوط	رد	امش	ھک	ای	و		دتفا	یم	قافتا	ھک	زیچ	ھم	تقد	اب ●

 تروص رد .دشاب دیفم دناوت یم نامز و اھ ناکم دروم رد تاعالطا ھنوگرھ	یرارطضا	عقاوم	رد .)لاثم ناونع ھب ،
  .دینک تبث ار سا یپ یج تاصتخم و سکع ،دینک	یرادرب تشاددای ناکما
 !دیشاب	،دندرگ دروخرب ثعاب دناوت یم ھک رگید یاھ قیاق ای و اھ	هرخص دوجو یارب دوخ فارطا بقارم ●
 .دیراد ھگن کشخ ار ناتیاھ سابل ناکما دح ات دینک یعس و دینک تظفاحم امرس زا ار ناتدوخ ●
 !دینک	یراددوخ	،نآ لداعت ظفح روظنم ھب قیاق نورد فارطا ھب تکرح زا ●
 لاس رد .دینک تظفاحم رگیدکی ناج زا و دینک کمک رگیدکی ھب !دینک زیھرپ اھ یریگرد زا و دینک ظفح ار نات شمارآ ●

 !تسا هداد تاجن ار یرایسب یاھ ناج ،یتشک نورد رضاح مدرم نایم رد یگتسبمھ ھتشذگ یاھ
 رطخ ضرعم رد ار امش دناوت یم تشحو شنکاو ھنوگ رھ ای و یناھگان تکرح رھ .دیراد	ھگن	مکحم	ار	دوخ قیاقرد ●

  !ددرگ نوگژاو	زین	قیاق	و ،دننک طوقس	قیاق زا دنناوت یم یتحار ھب	دارفا	،هداد رارق

 ار دوخ ناج دندوب هداتفا ماد ھب نیریز نیباک رد ھک یلاح رد ناکدوک و نانز نآ رد ھک تسا ھتشاد دوجو یددعتم دراوم ●
 امش رگا نیاربانب .تسا کانرطخ زین ندوب نوریب ،دب یاوھ و بآ اب هژیو ھب یھاگ لاح نیع رد .دنا هداد تسد زا
	رد	دیناوت یم یتحار ھب امش ھک دیوش نئمطم و هدوب دتفا یم قافتا	جراخ	رد ھچنآ ھب رایشھ ،دیتسھ نیباک	نورد
 .دیوش جراخ اجنآ زا	موزل	تروص

 دینک	کمک	تساوخرد	،ایرد	رد	ینادرگرس	ای	رطخ	تروص	رد
 هدش	مگ زا ای ھتسکش نات قیاق رگا ،تسا نشخ دح زا شیب ایرد رگا لاثم ناونع ھب(دیتسھ یروف رطخ	اب	ھھجاوم رد امش رگا
 ھک ھچ رھ امش ینوناق تیعضو ای تیلم	زا	رظن فرص .دیریگب	سامت	یلحاس دراگ ھب	ھلصافالب ،(داتفا	بآ	ھب یسک رگا و	دیا
 دراگ یارب نینچمھ و فارطا یاھ قیاق یاھ ناتیپاک ھمھ یارب طرش و دیق یب دھعت کی ،ایرد رد برطضم مدرم تاجن ،دشاب
 .دشاب	یم یلحاس یاھ

 ای یلحم نابز ھب دناوتب ھک دینک ادیپ یتشک رد ار یسک دینک یعس و دیریگب سامت تاجن یاھ میت اب ریز یاھ هرامش زا هدافتسا اب
 :دینک صخشم اھنآ ھب .دنک تبحص یسیلگنا

 دیتسھ	نادرگرس بآ رد امش ھک ●
 ار دوخ GPS ناکم ●
 )ناکدوک و ،نانز ،نادرم( راوس دارفا دادعت ●
 دنتسھ	رامیب	ھک	ینارفاسم	یحص	تیعضو ●

https://www.windy.com/


 ؟دنک	یم	لمع یتسرد ھب قیاق روتوم ایآ ؟تسا	دوجوم بآ تشن ھنوگ رھ ایآ( قیاق تیعضو و هزادنا ●

WatchTheMed Alarm Phone 

+ 334 86 51 71 61 
 

 هارمھ ھب ار سامت	طخ ام .دشاب	یم تاجن تایلمع زا تیامح یارب رطخ گنز هرامش کی اما تسین تاجن هرامش کی هرامش نیا
 یارب رتپوکیلھ ای قیاق ام .میا هدرک داجیا ،دنتسھ ناگدنھانپ و نارجاھم اب یگتسبمھ رد ھک یّلمارف فلتخم یاھ ھکبش نالاعف
 .دیریگب سامت یلحاس دراگ اب لواً امتح	امش ھک دیوش نئمطم افطل نیاربانب ،میرادن تاجن تایلمع ماجنا

 علطم امش عضو هراب رد ام ھک مینک	نشور اھنآ یارب و ،مینک یریگیپ ار اھنآ خساپ ھک تسا نیا میھد ماجنا میناوت یم ام ھک یراک 
 نیا ھب و هدرک	هاگآ	ار	اھ	ھناسر	ام ،دیوش هدنار بقع ھب رگا ای	و دیتفای ھن تاجن گنرد یب رگا ،مینک یم هراظن ار اھنآ و میتسھ
 .مینک یم ضارتعا عوضوم

 ھجوت دینک یعس ،دیدرک هدھاشم یکیدزن رد یرگید یتشک ای و یلحاس یاھ  غارچ امش رگا ،دیتسھ تاجن راظتنا رد ھک یلاح رد
 ناکت اب ،ازدود یطوق زا یجنران دود ندرک عطاس اب ،یرارطضا	یرون	تکار کی باترپ اب(دینک	بلج	نکمم هار رھ	ھب	ار	اھنآ
 کمشچ اب  ،ندز توس ،دایرف اب ،بش رد هوق	غارچ ندز کمشچ اب ،ھنیآ باتزاب زا هدافتسا اب ،نشور یگنر یاھ سابل نداد
 .دینکن نشور شتآ قیاق یور	ھجوت	بلج	یارب	ھجو چیھ ھب .)رگید یکینورتکلا هاگتسد رھ ای و نات هارمھ یاھ نفلت ھحفص ندز

 .دیھد تاجن ار ناتیاھ نادمچ ای یتشپ ھلوک ،لیاسو زا کی چیھ دینکن یعس یرارطضا	طیارش رد

 دشاب	ندش	قرغ	لاح	رد	قیاق	ای	و	دتفایب	بآ	رد	یسک	رگا
 مشچ یو زا هدرکن ادیپ تاجن	صخش ھک ینامز ات .دینک فقوتم ار قیاق ھلصافالب دتفایب بآ لخاد ھب یسک رگا ●

 .دینک	باترپ یرگید روانش مسج رھ ای و تاجن	ھقیلج ،تاجن روانش ھقلح	ناشیا	یکیدزن	رد	تقو	عرسا	رد !دیرادنرب
 .دیھد ماجنا دیراد	ناوت	رد	ھچنآ	رھ	دیزادنیب رطخ ھب ار دوخ يگدنز ھکنیا نودب
	روانش دوخ تشپ یور رب ای و ,دنک ذاختا ینینج تیعقوم رد	ار	دوخ دیاب تاجن	ھقیلج نتشاد اب بآ رد دحاو درف کی ●

 هرگ رگیدکی ھب ار ناشدوخ دیاب تاجن	ھقیلج یاراد	و بآ رد رفن دنچ .دشاب	یم	تاجن	ھقیلج ھنوگ چیھ دقاف رگا دنامب
 و دنوش روانش دوخ تشپ ھب	یگمھ دنشاب	تاجن	ھقیلج	نودب	رگا ،دننک مرگ ار رگیدکی و هدرک	ظفح	ار	دوخ	لداعت ات دننزب
 .دنشاب هدروخ هرگ رگیدکی ھب
 رگا .دیچیپب وا رود ار ییوتپ و دینک کشخ ار وا ،دیروایب رد ار شیاھ سابل ،ددرگ یم	قیاق راوس هرابود درف یتقو ●

	نداد	یعونصم	سفنت(دینک دراو اوھ یو ھب شا ینیب زا ،دیراد ھگن ھتسب ار شناھد ،تشادن ندرک سفنت زا یا ھناشن
 .دینک لامعا یبلق ژاسام و )ینیب	زا
 .دینامب	نازیوآ نآ روانش شخب رھ ھب ای و نآ ھب دینک یعس ،تسا هدش نوگژاو قیاق لک رگا ●

 !دینک	ظفح	ار	دوخ	شمارآ	:تاجن	لوط	رد
 نیا	اریز	دیھدن	ماجنا قیاق رد یناھگان تکرح چیھ و دنامب یقاب ھتسشن ،دیوش یم هداد تاجن رگید قیاق کی طسوت ھک یماگنھ
 .دنک رت نوگژاو ار نآ دناوت یم رما

 ھب یسرتسد امش ھک ددرگ نئمطم دیاب امش تاجن ناتیپاک .دینک	نایب	ار	نآ حوضو ھب ،دینک یگدنھانپ تساوخرد دیھاوخ یم رگا 
 نما روشک کی رد هاگردنب کی ھب ار امش و ،دیشاب ھتشاد	ار	دشاب	امش	تساوخ	ھک	یتروص	رد یگدنھانپ تساوخرد ھسورپ کی
 .دناسرب دش دیھاوخن دیدھت امش نآ رد ھک

 )ندنار	بقع	ھب(	Push-backs	فیرعت
 تسا یمادقا رھ یعمج جارخا .دنتسھ عونمم یللملا نیب نیناوق ساسا رب حوضو ھب ھک دنتسھ یعمج یاھ جارخا ،اھ ندنار بقع
 ار یروشک ،هورگ زا  درف رھ صاخ دروم ینیع و للدم یسررب زا لبق ،هورگ کی ناونع ھب ،دنک یم راداو ار ناگناگیب ھک
	ینعی	دریگب	تروص Push-backs یتقو .دنک یم عونمم ار یعمج جارخا اپورا ھیداحتا یساسا قوقح روشنم ١٩ هدام .دننک کرت
 رد یعمج جارخا تیعونمم .دنتسھ مولعمان تیعضو اب ھک یناسک ھلمجنم �تسا	قح	نیا	لماش	یسکرھ .تسا	هدش	ضقن قح	نیا
 .دنک یم قدص نآ یزرم یاھ بآ ھلمج زا رظن دروم تلود ورملق لک دروم

 

Push-backs 



 .)دینک	هدھاشم	اھ	ندنار	بقع حیضوت یارب ار الاب	فارگاراپ(دراد دوجو ھیکرت ھب اھ	ندنار	بقع دروم رد یدایز یاھ شرازگ
 ینوناق ریغ اھنت ھن ندنار	بقع .دشاب زین زیمآ تنوشخ رایسب دناوت یم ھک ،دنتفیب قافتا فلتخم تاھج یرایسب زا دنناوت یم اھنآ
  .دنھد	یم	رارق رطخ ضرعم رد یدج روط ھب ار مدرم یگدنز و هدوب  کانرطخ رایسب الومعم ھکلب ،تسا

 نات یگدنز یارب یرطخ رگا .دینک	تظفاحم قیاق رد رگید	دارفا و دوخ یگدنز زا و هدرک	ظفح	ار	دوخ شمارآ دینک یعس نیاربانب
 نات یریگتسد یانعم ھب نیا ھک تسین مھم ،دینکن غیرد کمک تساوخرد زا دیتسھ	یرارطضا تیعضو رد ای دشاب ھتشاد دوجو
 نکمم ھک یتاعالطا .دینک یروآ عمج و دیشاب ھتشاد دای ھب	ار	تایئزج	ھنوگ	رھ دینک یعس ،نینچمھ  .دشاب ھیکرت تاماقم طسوت
 ای و قیاق گنر ،قیاق هرامش دننام ،دنا هدرک ھلمح امش ھب ھک ریگرد یزرم تاماقم نارسفا و )اھ( قیاق ییاسانش ھب کمک تسا
 .دنک ار نارسفا یکیزیف رھاظ فیصوت یزیچ رھ

 امش هک دینک مالعا اھنآ ھب ھلصافالب دیاب ،دیا	هدش	سامت	رد یکشخ رد ای و ایرد رد نانوی سیلپ ای و نانوی یلحاس دراگ اب امش رگا
 .دشاب	یم امش دصق نیا رگا	ھتبلا	،دینک	تساوخرد یگدنھانپ یارب دیھاوخ یم

 .دوش	یم	ھتفرگ	هدیدان اھ تقو یلیخ اما ،تسامش قح یگدنھانپ تساوخرد

 و	)158:هرامش(ھیکرت	یلحاس	دراگ ھب ،درک اھر ھیکرت یاھ بآ رد روتوم ای تخوس نودب ار امش نانوی یلحاس دراگ رگا
	یم رادشھ تاماقم ھب ام اما ،میھد تاجن ار امش و میایب میناوت یمن ام :مییوگ یم مھ زاب .دینزب	گنز Alarm Phone نینچمھ
 .دنیایب امش تاجن ھب ھک میھد

	ار	قیاق	نورد نارفاسم مامت دلوت خیرات و ،اھ تیلم ،اھ مان زا یتسرھف ھک میھاوخیم امش زا ،دیراد یگدنھانپ تساوخرد دصق رگا
 عالطا اھنآ ھب و	میتسرفیم دحتم للم نامزاس ناگدنھانپ یلاع یایراسیمک و ينانوی تاماقم ھب ار تسیل نیا ام .دیتسرفب	ام	یارب
 .دیتسھ یگدنھانپ	تساوخرد ھب لیام	و هدوب وجهانپ امش ھک میهد یم

 روط ھب و	نات	قوقح ضقن رطخ ندناسر لقادح ھب یارب اّما .درک	دھاوخن نیمضت ار نانوی رد امش تماقا لحارم نیا زا یوریپ
 .ددرگ	عقاو	دیفم	،نانوی ورملق	رد امش روضح زا سکع و دانسا و نادھاش دوجو	دناوت یم ،ندش هدنار بقع ھب ینوناقریغ

 

 نانوی	کاخ	زا	ندش	هدنار	بقع	ھب	زا	بانتجا
 یارب .دنراد دوجو دنا هدیسر نانوی کاخ ھب	رضاح لاح رد مدرم ھک	ینامز یتح ندش	هدنار	بقع	ھب زا یددعتم یاھ شرازگ
 .دینک ربص زور ییانشور ات ،میھد لیوحت نالوئسم ھب ار ناتدوخ ھکنیا زا لبق ،تسا کیرات اوھ زونھ رگا ،رما نیا زا یریگولج
 یم سامت سنالوبمآ اب ھلصافالب ،تسین بوخ ناشلاح ای و	دنتسھ حورجم ھک دنتسھ امش هورگ رد یدارفا رگا لاح نیا اب
 نیاربانب ،درادن ینادنچ تیعمج ھک دنراد دوجو ینانوی ریازج رد یگرزب قطانم ھک دیشاب ھتشاد رطاخ ھب .)166 :هرامش(دیریگب
 رد ھک شوج	و	بنج رپ	یناکم	ھب	ار	دوخ دینک یعس .تسا ناسآ تعاس نیدنچ یارب یسک ھب ندیسر نودب ینادرگرس و نتشگ	مگ
 هدنار بقع رطخ	ھنوگنیا ھک یروط ھب ،دننیبب ار امش مدرم زا یرایسب ھک تسا مھم نیا .دیناسرب دنراد دوجو یرایسب	مدرم نآ
 طابترا دنتسھ هریزج نیا رد ھک یتاماقم اب یا هدنزرس ھقطنم رھ ھب ندیسر زا سپ تسیاب	یم امش .دسر یم لقادح ھب نات ندش
 یصخش یوردوخ ای یسکات ،سوبوتا رد امش ندرک	راوس ،دیشاب هدشن مان تبث و ریگتسد سیلپ طسوت  ھک ینامز ات .دینک رارقرب
 .تسا عونمم نادنورھش یارب نوناق قبط

 تاجن یاھ قیاق ای اھ قیاق ھب ندش راوس زاب ھب روبجم	،دورو	زا	دعب	تسرد	 ار مدرم نانوی یلحاس دراگ ھک میا هدوب دھاش ام 
 Alarm هرامش اب دیناوت یم ،دیتسھ ینانوی هریزج کی رد امش رگا .دنا هدنار ھیکرت یاھ بآ ھب هرابود ار اھنآ و هدرک ناش

Phone دیریگب سامت زین. 

 دیسرب	نانوی	ورملق	ھب	رگا
 دیھد ماجنا دیناوت یم امش ھچنآ و دنک کمک امش ھب دناوت یم یسک ھچ	هکنیا دروم رد عماج یامنھار کی ھب یسرتسد یارب
 بو رد ار "دیدمآ شوخ	اپورا ھب" Welcome To Europe یامنھار تاعالطا	هوزج ،دیسر یم نانوی ھب امش ھک یماگنھ
 یاھ نابز ھب زین امنھار هوزج(  :guide.en.html-ecehttp://w2eu.info/greece.en/articles/greدینک	هدھاشم	لیذ تیاس
 .(دشاب	یم دوجوم یوسنارف و یبرع ،یسراف

 یگدنھانپ قح
 ھک یدرف رھ دروم رد »هدنھانپ« حالطصا ھک تسا بلطم نیا یاراد ناگدنھانپ تیعضو ھب طوبرم ونژ ����	نویسناونک
 زا جراخ ،یسایس	هدیقع ای صاخ یعامتجا هورگ کی رد تیوضع ،تیلم ،بھذم ،داژن لیالد ھب تیذا و رازآ زا سرت« لیلد ھب
 	،درادن	ار	شروشک		زا	تظافح		تفایرد	و	ندوب	رضاح	ھب	یلیامت	،اھ	سرت	لیبق	نیا	ھب	ھجوت	اب	ھک �دشاب	یم دوخ تیلم روشک
 رداق و ،تسا	هدش	جراخ تسا یثداوح نینچ ھب	انب  دوخ قباس تماقا لحم روشک زا و هدوب تیلم دقاف ھک ای و دوش یم لامعا
 .(١	فلا	هدام) ".درادن نآ ھب تشگزاب ھب یلیامت ،سرت نینچ ھب ھجوت اب ای و تسین

http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-guide.en.html


 یگدنھانپ تساوخرد ھب زاجم امش لاح رھ ھب .تسا عونمم نوناق قبط ھک دییا هدرک روبع زرم کی زا یمسرریغ روط ھب امش
 ربارب ردً  اصخش دیاب امش نانوی رد یگدنھانپ تساوخرد یارب .دشابیم بسانم یگدنھانپ شور کی ھب یسرتسد و ینامز رھ رد
 هاگودرا رد ،نتآ رد ،یلامش و یبونج سوروِا قطانم ،سِدوُر هریزج ،سُوزِل هریزج رد( تسا	یگدنھانپ رتفد ھک ،حالصیذ ماقم
 .دینک یگدنھانپ تساوخرد )سارتاپ رد و یکینولاسِت رد ،از ِھلادغیمآ تشادزاب

	نیب رد ھعمج ات ھبنشود زا اھنت( دیریگب سامت رتافد نیا اب دیناوت یم امش ،یگدنھانپ ھسورپ دروم رد تاعالطا بسک یارب 
  )!یرادا تاعاس

 : دحتم للم نامزاس ناگدنھانپ یلاع یایراسیمک :لاثم ناونع ھب

 +30 216 200 7800 

 :نانوی ناگدنھانپ یاروش ای 

 +30 210 3800990-1  

 امش تساوخرد ،ھیلوا شریذپ یاھ نامزاس ای	هدننک تشادزاب تاماقم ،ھیلوا شریذپ زکرم کی رد ندوب ای تشادزاب تروص رد
 قیقد تسیل کی یارب .دنھد یم عاجرا حالصیذ ھنیاعم عجرم ھب ار امش و دننک یم تبث یللملا نیب تظافح تساوخرد یارب ار
 www.w2eu.info :دینک ھعجارم ریز بو ھحفص ھب ،یگدنھانپ یاھ ھیور ھب طوبرم تاعالطا و اپورا رد اھ نامزاس زا

 

 دیتسھ	ھیکرت	ورملق	رد	تیاھن	رد	امش	رگا
 ھیکرت	رد	ندش	تشادزاب	دروم	رد	ویدیو	ھب	کنیل

 

 	یارب تشادزاب هاگودرا کی رد	تسا	نکمم امش دیدرگ	ریگتسد ھیکرت یلحاس دراگ طسوت ای و دیوش هدنار ھیکرت ھب امش رگا
 ھب یگتسب یدایز دح ات تشادزاب هرود .)تسا هاتوک الومعم اما تسا توافتم تشادزاب تدم(دینامب تشادزاب اھ ھتفھ ای اھزور
 .ھن ای دیا هدرک مان تبث یگدنھانپ یارب امش رگا نینچمھ و دیا هدش ریگتسد ھیکرت تاماقم طسوت البق امش ایآ ھک دراد نیا
 ھب ار مدرم ھیکرت یلحاس دراگ نآ رد ھک تسا ھتشاد دوجو یدراوم .دیتسھ تشادزاب نآ رد امش ھک دراد ییاج ھب یگتسب نینچمھ
 لابند ھب اجنیا رد دیناوت یم ،دیتسھ تشادزاب رد رگا .دنا هدرک دازآ ار ناشیا نآ یاج ھب ھکلب ،دنا هدرکن لقتنم اھ هاگتشادزاب
 نفلت دیوش تشادزاب رد ھک یماگنھ ً الامتحا ای	، Multeci Der Ismir, Turkie (+90 232 483 54 21) :دیشاب ینوناق کمک
	تاقالم	یارب دناوت یم دشاب ھتشاد ار امش لماک مان لیکو رگا و تشاد دیھاوخ ار ینفلت سامت قح اما ،دنریگ یم امش زا ار نات
 .دنک ھعجارم نات

 نات قوقح ضقن	ھنوگرھ ای و ریم و گرم	نداد شرازگ

 یم و دیا هداد تسد زا ار دوخ هداوناخ یاضعا امش رگا ای ،دنا هدش مگ ای دنا هداد تسد زا ار دوخ ناج امش قیاق زا مدرم رگا
 رد خرس بیلص نینچمھ و دنا هدرک ریگتسد ار امش ھک یتاماقم ھب ار بلطم	نیا دیاب ،دینک یبایدر ار اھنآ دیھاوخ
 UNHCR)+30 216 200 7800(دحتم للم نامزاس ناگدنھانپ یلاع یایراسیمک و Athens)+30 210 36 13 848 (نتآ
 .دینک شرازگ

 یارب دوخ ھفیظو ماجنا ھب قفوم	تسا	هدوب	نات	تیعضو	زا	هاگآ	ھک	یلاح	رد قیاق کی و دیا هدوب یرارطضا	طیارش رد امش رگا
 کاخ ھب دیا هدش هدنار نانوی یاھ بآ زا یللملا نیب یزرم سیلپ ای و نانوی یلحاس دراگ طسوت امش رگا ای و هدشن امش تاجن
 info@watchmed.net ای contact@w2eu.info : دیسیونب یتنرتنیا	یاھ	سردآ	نیا	ھب ،ھیکرت

 رارکت رگید طیارش نیا ھک ات مینک موکحم دنتسھ لوئسم ھک ار یناسک و مینک یروآ عمج ار امش  یاھ تداھش میھاوخ یم ام
 .دیراد ناتروبع زا ھک ویدیو ای و سکع دادعت رھ ،دینک لاسرا ام یارب دیناوت یم ھک	رتشیب	ھچرھ تایئزج دینک یعس .دندرگن
 .دنام	دھاوخ سانشان امش	تداھش و ددرگ يمن شاف نات	تیوھ

 

http://www.w2eu.info/

