
 ،اجنیا زا جراخ مدرم ھمھ یارب ام یاھوزرآ نیرتھب و ناگدنھانپ هاگودرا اساکلم )یمیدق(پمک زا مالس

 اھر اھنت ار اسآکلم پمک مدرم ام ھک میھاوخب ناشیا زا ات ھتشون ،دنتسھ دنمزاین مدرم ھب کمک ھئارا یارب شالت رد ھک ییاھنآ ھب ار ھمان نیا ام
 !COVID-19 ھنیطنرق لوط رد صوصخ ھب ،دینکن

 لاح رد ھک ،مینک یم رکذ ار اھنآ زا یمک دادعت طقف اما ،میراد یدایز تالکشم ام .تسا راوشد رایسب یلک روط ھب نانوی یاھ هاگودرا رد یگدنز
 :هدروآ دراو ام رب یدایز راشف رضاح

 و نمزم یاھ یرامیب ھک یناسک ،دنراد ار Covid-19 مئالع ھک یناسک یارب صوصخ ھب ،هاگودرا لخاد رد یحص تامدخ دوبمک .1
 دنراد وراد و یکشزپ تبقارم ھب زاین مظنم روط ھب ھک یناور و یحور نارامیب ای و دنراد یدج

 
 زا جورخ ھبزاجم ام ھنیطنرق یط رد .لوماتساراپ ، نیلیس یسکومآ ، Depon :لاثم ناونع ھب ،هاگودرا رد یفاک یوراد دوبمک .2

 نامدوخ ھنیزھ ھب ار نامیاھوراد تسیابیم ھک دش یم ھتفگ ام ھب  ,سوریو ندش ریگ ھمھ زا لبق زین اھ تقو یرایسب .میتسین پمک
 هدوب ھجاوم توافتم تالکشم اب پمک ندرک ھنیتنرق زا لبق یتح  مدرم زا یرایسب .میرادن AMKA ام زا یرایسب .مینک یرادیرخ
 ،رضاح لاح رد .دنتسھ و دندوب یدقن کمک تراک تفایرد راظتنا رد ھکیلاح رد ھیلوا یاھزاین دیرخ یارب لوپ نتشادن نوچمھ ،دنا
 طسوت تسا نکمم ھک ییاھوراد ھب ھتسباو لماک روط ھب ام .میوش جراخ پمک زا ھناخوراد ھب نتفر تھج میناوت یمن یتح ام
 دوجو اجنیا رد یرتکد چیھ ھتفھ رخآ تالیطعت یط و رھظ زا دعب !تسا دایز رایسب اھدوبمک یلو میتسھ ،دوش هداد هاگودرا ناکشزپ
 .مینک یم ندوب حالس علخ ساسحا ،تمالس یارب ناھج رسارس ی هزرابم نیا رد ام .دراد
 
 

 حیضوت ام ھک یا ھناریگشیپ تامادقا میناوت یم ھنوگچ .یندیماشآ بآ مدع و هاگودرا لخاد رد یراج زیمت بآ ھب نمیا یسرتسد مدع .3
 ؟ میرادن یسرتسد زیمت بآ ھب یتح ام ھک یتقو ،مییامن لابند ار دنا هداد

 
 جراخ ھب ام نتفر زا تعنامم تھج ھب هاگودرا زا جراخ رد سیلپ .بش رد صوصخ ھب ،هاگودرا رد ھمھ یارب تینما و ینمیا مدع .4

 ھب ام .میا هدنام یقاب اھنت ، درادن دوجو ھتفھ رخآ تالیطعت و بش لوط رد نامزاس چیھ ھک ینامز ام لخاد رد اما ،دراد روضح
 یمن ام و تسا هدش لبق زا رتدب مدرم یناور تالاح ،میا هدش سبح ام !میراد نام ناکدوک تینما یارب یدایز ینارگن صاخ روط
  .مینک ھعجارم یسک ھچ ھب یرارطضا دراوم تروص رد ھک میناد
 

 و ،ھتشگ علطم ھنازور رابخا دروم رد دنناوتب مدرم ھک یروط ھب ،پمک رد )تنرتنیا( رادیاپ یاف ھکبش ھب یسرتسد هدرتسگ نادقف .5
 ناھج ھب دوخ طابترا ظفح ھب زاین نینچمھ ام .دندرگ سامت رد هاگودرا تیریدم طسوت هدش ھیارا سناژروا یاھ هرامش اب دنناوتب ای

 یارب امش ھک ھنوگنامھ هدوب نارگن نامز نیا رد ناشیا یارب ھک نام یاھ هداوناخ اب صاخ روط ھب ،میشاب یم اجنیا زا  جراخ
  .دیتسھ نارگن دوخ نازیزع

 
 ار هاگودرا زا جورخ هزاجا ام ھب اھنآ ھنیطنرق لوط رد .اھ هزاغم و نوینوی نرتسو و زادرپدوخ یاھھاگتسد ھب یسرتسد مدع  .6

 نیرخآ تسا نکمم و دننک تشادرب اھ کناب زا ار لوپ دنناوت یمن دنراد یدقن کمک یاھ تراک ھک یناسک نیاربانب ،دنھد یمن
 نودب ام زا یرایسب .دننک تفایرد لوپ رگید یاھروشک رد ناشیا  ناگتسب زا دنناوت یمن نارگید و دنھدب تسد زا ار اھ تخادرپ
 نامز عورش زا اھ هزاغم .مینک یرادیرخ هاگودرا لخاد رد اھ هزاغم زا ار یزیچ میناوت یمن نینچمھ ام .میا هدنام یقاب دقن لوپ
  .دنا هدرک ربارب ود ار دوخ یاھ تمیق ،ھنیتنرق

 
 مینک یم تفایرد ھتفھ رد راب کی ام ھک ییاذغ داوم یاھدبس .ھیلوا ییاذغ تالوصحم یفاکان ھضرع و ھنیماتیو ییاذغ داوم دوبمک .7

 ربارب رد لقادح ات ھتشاد نارامیب و دنملاس ,نام یاھ ھچب یارب اھ نیماتیو ھب زاین ام .دشاب یمن هزات تاجیزبس و هویم یواح
 ھک هدرکن تفایرد درآ و غرم مخت ,نغور دننام یفاک یساسا تالوصحم ام ,نینچمھ .دننک تمواقم ای و هدوب یوق و ملاس سوریو
 .مییامن ھیھت یفاک ییاذغ هدعو کی  میناوتب
 

 ندش هدولآ ربارب رد نامدوخ زا تظفاحم تھج تشادھب داوم عون چیھ ام .ینوفع دض یاھ یرپسا و شکتسد ،کسام دوجو مدع  .8
  و مینک یم یگدنز مھ رانک رد و هدش سبح مھ اب اجکی رفن ١,٨٠٠ زا شیب ام ھک تسا یلاح رد نیا ,تسا هدشن ھیارا سوریو طسوت
 ,نادنملاس :دنشاب یم یدج یریذپ بیسآ یاراد دارفا یرایسب ام نایم رد .میشاب یم سوریو ھب نایالتبم زا یمولعمان دادعت یاراد
 یرپسا ای شکتسد و کسام ھب زاین ام .نمزم یاھ یرامیب رگید و یبلق تالالتخا اب دارفا ,تباید ھب التبم دارفا ,ناناوجون و ناکدوک

  .ام نایم رد ریذپ بیسآ دارفا زا تظفاحم یارب لقادح- میراد ینوفع دض
 

 :دنتسھ وربور یرتشیب تالکشم اب یتح ،دننکیم یگدنز رداچ رد ھک یناسک
 

 
 ضرف ام رگا یتح .دنباوخ یم یناتسبات یاھ ھمیخ رد )کدوک یرایسب اھنآ نایم رد( رفن ۴٠٠ زا شیب .یفاک هانپرس نتشاد مدع  .9

 شیب و رثکادح ات اھ سکناک تیفرظ ھک یلاح رد و ،دراد دوجو نادراو هزات یارب اھ ھمیخ نیا زا ریغ یرگید لح هار چیھ ھک مینک
 تظفاحم اوھ و بآ تالوحت زا دنناوتب اھنآ ھک ییاج .درادن دوجو زین اھ ھمیخ نیا یارب بسانم یاج یتح اما ،دشاب یم رپ هزادنازا

 رد ھک ییاھ ھمیخ رد رفن نیدنچ ،ریگ ھمھ یرامیب نیا لوط رد و رضاح لاح رد .دنریگ رارق رگیدکی زا نما ھلصاف رد و دنوش
 ریز رد زین نارگید .دنا هدش هداد رارق رگید نامتخاس کی و گرزب ی ھمیخ کی لخاد رد ،دنتسھ رگیدکی ھب کیدزن رایسب ھلصاف
 یعامتجا ھلصاف تیاعر یاھ هویش ھب اجنیا رد میناوت یمن ام .دنرب یم جنر نافوط و یگدنراب راب رھ زا و دنا هدز ھمیخ دازآ نامسآ

 دنتسھ ضیرم ام زا یرایسب !مینک تظفاحم ھنوگنیا امرس زا ار نامدوخ میناوت یمن ام !)سوریو عویش زا یریگشیپ یارب(مینک لمع
  .میا هدش هدولآ سوریو طسوت ھکنیا ای و میا هدروخ )امرس(کنخ ام ھک میمھفب میناوت یمن ،اجنیا رد دب یگدنز طیارش ھب ھجوت اب ام و

 



 نتشاد نودب ار نام یاھ سابل ای و فورظ دننام ییاھزیچ میناوت یم ھنوگچ .بآ یاھ ریش و کرتشم یاھ مامح رد مرگ بآ دوبمک .10
 دیاب ام ھنوگچ ؟ددرگ یم عطق بآ موادم ھک یماگنھ ،مینک یم هدافتسا نوباص زا میناوت یم ھنوگچ ؟مییامن ینوفع دض مرگ بآ
 ؟دنا هدش هداد رارق رگیدکی رانک رد و اجکی رد ھمھ بآ ی اھریش ھک ینامز مینک تیاعر ار رگیدکی زا ھلصاف
 

 عبنم کی دننک یم هدافتسا کارتشا ھبار اھنآ بسانم هانپرس نودب مدرم ھک فیثک یاھ تلاوت .هدافتسا لباق و زیمت یاھ تلاوت دوبمک  .11
 .دشاب یم تیارس و تنوفع زا رتشیب

 ,زیمت ,نما ار نام یاھ هداوناخ ھک میشاب رداق ھک ات .دنتسھ پمک زا نتفر نوریب ناھاوخ و ھتشذگ ناج زا ام زا یرایسب ،کمک ھب زاین لیلد ھب
 .میتسھ هزرابم لاح رد سوریو کی ربارب رد طقف زا رت یساسا یاھزیچ یارب ام ھک تسا ینعم نادب نیا ,مینک تظفاحم یگنسرگ زا و ,ملاس

 ام اب یگتسبمھ رد ، میتسھ ھتسباو دوش یم هداد ام ھب ھک ھچنآ رب لماک روط ھب و میورب نوریب میناوت یمن ام ھک ینامز ات میھاوخ یم امش زا ام
 .دیتسیاب

 :میراد زاین ریز دراوم ھب لجاع روط ھب ام

 )ریذپ بیسآ و التبم دارفا یارب لقادح( کسام •
 ینوفع دض یاھ یرپسا ای و شکتسد •
 )اھ ھچب یارب( Depon تبرش و Depon صرق دننام ناکدوک و نالاسگرزب یارب بت دض یاھوراد •
 )اتدمع یگنرف ھجوگ ، زایپ ، }ینیمز بیس{ولاچک( هزات تاجیزبس و اھ هویم •
 غرم مخت ، درآ ، نغور •
• Pampers ھچب ریش و 

 ،رکشت اب
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