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 !دیدمآ شوخ هدحتم تالایا ھب
 
 هدش هدامآ اکیرما هدحتم تالایا رد نات دیدج یگدنز نتخاس راگزاس رد امش ھب کمک یارب دنس نیا
 یارب هدحتم تالایا رساترس رد یعافتنا ریغ ددجم ناکسا یاھ نامزاس زا یکلسم نانکراک .تسا

 ترجاھم یازیو عفنیذ دارفا و ناگدنھانپ یلصا یاھ ینارگن لیاسم دروم رد یدیلک طاقن ییاسانش
 نیا ،نآ زا سپ .دنا هدش راکمھ مھ اب ،دنشابیم نیزگ نکسم اکیرما رد لبق زا ھک )SIV( صاخ
 عمج رازبا کی روطب ناگدنھانپ و نیرجاھم ،تعیمج هرادا ،ھجراخ روما ترازو طسوت تاداھنشیپ
 اھنآ اب امش ھک دنھد تامولعم امش ھب دیدج یاھ ھبرجت هرابرد و هدرک کمک امش اب ات هدش یروآ

  .دیوشیم نیزگ نکسمً اددجم نات دیدج ھناخ ھب امش ھک انامھ دش دیھاوخ وربور
   

 
 :اھ کمک رگید و اھ تعفنم )R&P( ینیزگیاج و شریذپ

 
 تقو رد ھک دنراد دودحم عبانم نآ یلحم و لاردف تلود یاھ کیرش و امش ددجم ناکسا نامزاس )1

 فلتخم لماوع ھب امش یارب دوجوم عبانم رادقم .دننک یگدیسر نات ییادتبا یاھزاین ھب امش دورو
    .دنشاب یم مھم رایسب یئافک دوخ لیاوا رد لوپ ھنالقاع ھجدوب و رتدوز لغش .دراد یگتسب

 ھک یکمک .تسا توافتم هدحتم تالایا رساترس رد یمومع تیامح تیدوجوم و یگدنز فراصم )2
 تیعقوم کی رد امش ناتسود رگا .تسین ھباشم رگید یاج ھب یاج کی زا دوشیم هداد امش ھب
 امش ھک تسین انعم نیدب نیا ،دنروآ یم تسدب ار اھ تعفنم یضعب اھنآ ھک دنیوگب هدحتم تالایا

     .دروآ دیھاوخ تسدب ار اھ تعفنم نیع
 یازیو اب نیرجاھم هدعنآ فرص ،دودحم لزانم تیدوجوم و لزانم دنلب رایسب خرن ھب ھجوت اب )3

 ،ردام و ردپ ،رسمھ اب ھک دش دنھاوخ اجباج یلامش یاینیجریو قطانم رد صاخ ترجاھم
  .دنوشیم اجکی ناش نالک ردپ و نالک ردام ای ،دنزرف ،ردارب و رھاوخ

 یتمیق رایسب قطانم شیاھر یارب اینروفیلاک رد اھرھش یضعب و یس ید نتگنشاو یورتیم ھقطنم )4
 ھک ار ددجم ناکسا یاھ تعفنم .دناوتیم هدوب لکشم قطانم نیا رد راک و ھناخ ندرک ادیپ و دنا

 تحت یمارآ ھب ار قطانم نیرد امش یگدنز فراصم تسا نکمم ،دیروآ یم تسدب اجنآ رد امش
 کیدزن براقا امش ھکنیزا زجب ،دیھدیم ماجنا ناتدوخ ار رفس تابیترت امش رگا .دھدن رارق ششوپ
 ھک دنشاب ینامز ات امش یارب نکسم و یلام تیامح ھئارا ھب رداق ھک دیراد قطانم نیرد ناتسود ای

 ھک دوب دھاوخ رتھب ،دریگب ششوپ تحت ار نات یگدنز فراصم ھک دینک ادیپ راک دوخ یارب امش
 .دینک رفس هدحتم تالایا رد فلتخم ھقطنم کی رد

 ھب نتفر زا راکنا نانچمھ و رگید تیعقوم ھب ندرک ناکم لقن ،هدحتم تالایا رد دورو زا دعب )5
 .دشاب نگفاریثات امش ددجم ناکسا یاھ تعفنم یالاب نکمم امش یارب هدش هداد صاصتخا لحم
 کمک ای و تامدخ رادقم نیع ھئارا ھب رداق تسا نکمم دیدج تیعقوم رد ددجم ناکسا نامزاس
 اب نات هروکفم نیا هرابرد ھک دیشاب ھجوتم ناکم لقن یارب نالپ ھیھت زا لبق .دشابن امش اب یدقن

  .دینک تبحص دوخ ددجم ناکسا نامزاس



 تلود اب ھک ناگدنھانپ ای )SIV( صاخ ترجاھم یازیو عفنیذ دارفا یارب یحیجرت راتفر چیھ )6
 و اھ تعفنم یارب ندوب طیارش دجاو .درادن دوجو ،دندوب راکمھ ای هدرک راک اکیرما هدحتم تالایا

  .دریگیمن رارق ریثات تحت تیسنج ای و بھذم ،داژن ،تیلم تلع ھب ددجم ناکسا تامدخ
 رد ار امش ھک دیزادرپب لوپ نامزاس مادک ای ،براقا ،ناتسود نوچ سک رھ ھب ھک دیرادن زاین امش )7

  .دننک رسناپس هدحتم تالایا
 زا دعب هام شش فرظ رد )IOM( ترجاھم یللملا نیب نامزاس رفس ھضرق تخادرپزاب ھب امش )8

  .درک دیھاوخ عورش هدحتم تالایا رد نات دورو
 
 لغش
 
 رد نات یساسا تایرورض اب امش ھب کمک یارب اکیرما هدحتم تالایا ناگدنھانپ شریذپ ھمانرب )9

 راک ندرک ادیپ ،نات ندیسر زا دعب .تسا هدش حرط اکیرما ھب نات دورو لوا یاھ ھتفھ نارود
 یسیلگنا ھک تسا مھم نات هداوناخ یاضعا و امش یارب نیا .دوب دھاوخ امش فادھا نیلوا زا یکی
 رد راک نیلوا ھک تسا مھم هزادنا نامھ ھب اما ،)دیتسین طلسم نابز نیا ھب لوا زا رگا( دیریگب دای
 یسیلگنا نابز نیرمت یارب یلاع رایسب تصرف کی راک لحم رد ندوب .دینک لوبق ار هدمآ تسد
 ھب رداق امش رتدوز ردقنامھ دینک عورش ار ندرک راک امش ھک رتدوز ردق رھ .دنکیم مھارف ار
 رھوش و نز ھک دنا رواب نیا ھب اھ هداوناخ زا یرایسب .دیشاب یم نات یگدنز فراصم تخادرپ
 .دوش افک دوخ یداصتقا ظاحل زا ناش هداوناخ ات دننک راک دیاب ود رھ

 مھم نیا ،دش دھاوخ کمک امش اب راک تفایرد یارب و دش دیھاوخ یفرعم راک ھمانرب کی ھب امش  )10
     .دیوشیم نیزگ نکسم اجک رد امش ھک تسین
 عقوت امش ھک نآ ھب تبسن دریگ ربرد ار رت ینالوط تدم راک کی ندرک تفایرد تسا نکمم )11

    .دناوتیم هدوب تخس ادتبا رد یمیاد فیاظو ای زور هروپ راک تفایرد نانچمھ .دیراد
 رد ھک دشابن امش یراک ھحاس ای و امش کلسم نیعً الامتحا هدحتم تالایا رد امش ھفیظو نیلوا )12

 ار اکیرما رد راک رھ اکیرما هدحتم تالایا تلود ای ودرا اب یلبق ھفیظو .دیتشاد ناتدوخ روشک
 ھفیظو الامتحا و یکلسم ریغ و ییادتبا حطس ھب یراکً الامتحا امش راک نیلوا .دنکیمن نیمضت
 تفایرد ناتدوخ کلسم رد ھفیظو کی هرخالاب امش تسا نکمم .دناوتیم هدوب تقو ھمین ای یتقوم
 نابز رد ،دینک داجیا نات یارب یراک ھقباس کی اکیرما هدحتم تالایا رد امش ھک نآ زا دعب دینک
 نآ ات .دینک لصاح ار ھمزال شزومآ ای ددجم قیدصت عون رھ و ،دیروآ تسدب تراھم یسیلگنا
 ندروآ تسدب و اکیرما یراک طیحم اب ندش انشآ یارب ھقیرط نیرتھب ییادتبا حطس ھب ھفیظو تقو
  .تفرگ دیھاوخ رارق ینادردق دروم نات هدنیآ یاھ هدننک مادختسا طسوت امش ھک تسا ھبرجت

 
  رچینرف و لبوم و ،سابل ،نکسم
 

 رایسب دینکیم تفایرد رچینرف و لبوم و ھناخ مزاول ،ھناخ یارب امش ھک ار ییادتبا یاھ کمک  )13
 ای و مود تسد ،لمعتسم تسا نکمم رچینرف و لبوم و سابل لثم اھزیچ یرایسب .دنا یساسا
  .دوب دنھاوخ یحص و کاپ هدش مھارف یایشا مامت اما ،دنشاب نازرا رایسب

 و لبوم و ھناخ یساسا مزاول ددجم ناکسا یاھ نامزاس ھک دھاوخیم اکیرما هدحتم تالایا تلود  )14
 ید یو ید ،نوفلیت ،ویدار ،نویزیولت لیبق زا سکول مالقا مزاول نیا رد .دننک نیمات ار رچینرف
 تسا نکمم مالقا نیا .تسین لماش نشیدنک ریا ای و رتوم ،لکیسیاب ،یقرب یوراج ،رتویپمک ،ریئلپ
  .دننکیم تفایرد رگید عبانم زا ھیریخ کمک روطب ار اھنآ ددجم ناکسا نامزاس رگا دنشاب دوجوم



 ،تسا اھ ییاکیرما زا یرایسب یارب نکسم لکش نیرت نازرا و نیرت سرتسد لباق اھ نامتراپا )15
 دارفا .دیشاب ھتشاد عقوت هدحتم تالایا رد دوخ ھناخ نیلوا روط ھب دیاب امش ھک تسا یزیچ نیا و
 دنوش اجباج ھناخ کی رد سنج نیع رگید یاھنت/درجم رفن دنچ ای کی اب تسا نکمم اھنت ای درجم
 رد ینعی راک نیا ماجنا امش رگا .دنناوتب هدمآرب رتھب قیرطب یگدنز فراصم هدھع زا ھکنیا ات
 ھک هراجا دادرارق ھنوگ رھ ھب مارتحا اب و ،دینک یم باختنا ار اھنت دارفا رگید اب ندوب ھناخ کی

 زا و دینکیم ندرک راک ھب عورش امش ھکنآ زا دعب ،دیشاب هدرک ءاضما ار نآ تسا نکمم امش
 هدرک ناکم لقن نات یکیرش لزنم زا امش ،دیناوتیم هدمآرب ناتدوخ باختنا ھناخ فراصم هدھع
   .دیناوتیم

 
 
 یحص یاھ تبقارم
  

 تحت تسا نکمم مشچ و نادند تبقارم ؛تسا دودحم یمومع یحص یاھ تبقارم ششوپ )16
 رد ار ھتفھ نیدنچ رتکاد کی اب لومعم تاقالم یارب نتفرگ تقو تسا نکمم .دریگن رارق ششوپ
 زا دعب .تفرگ دنھاوخ رارق روغ دروم بسانم عقوم ھب یحص یدج تایرورض ھچرگا ،دریگ رب
 ،دیناوتیم هدرک یرادیرخ ار یصوصخ یحص ھمیب و دینکیم عورش ار ندرک راک امش ھکنآ
    .دبای یم شیازفا امش یحص یاھ تبقارم یارب اھ باختنا

 امش و ،تسین گنن یعامتجا یناور تامدخ ای باصعا/یناور یضیرم اکیرما هدحتم تالایا رد   )17
 کمک امش ھب تامدخ نیا ھک دینک یم رکف امش و دنتسا دوجوم رگا دینک هدافتسا تامدخ نیا زا دیاب
 اب بسانم یحص یاھ تبقارم تامدخ ندرک ادیپ رد امش ددجم ناکسا نامزاس رسناپس .دننکیم
     .دنک یم کمک امش

 
 
  یگنھرف یراگزاس

 
 یگدنز دیدج ھعماج کی رد امش .تسا یاگزاس هرود کی اکیرما هدحتم تالایا رد امش لوا لاس )18

 تسود و ،درک دیھاوخ راک دیدج ھفیظو رد ،درک دیھاوخ تعاطا ار دیدج نیناوق ،درک دیھاوخ
 شالت و یعس رد امش ددجم ناکسا نامزاس نانکراک ،لوا هام دنچ یارب .تخاس دیھاوخ دیدج یاھ
 ندش افک دوخ رتدوز ھچ رھ یارب و درک دنھاوخ کمک نات دیدج یگدنز ددجم رامعا یارب نات

  .داد دنھاوخ ماجنا ار کمک نیرتھب امش ھب یداصتقا ظاحل زا امش
 یاھ نامزاس و تسا یموق و یداژن فلتخم قباوس اب دارفا زا لکشتم اکیرما هدحتم تالایا )19

 رھ زا امش سیک نادنمراک .دنتسا عونتم هزادنا نامھ ھب دننکیم کمک ناگدنھانپ اب ھک ددجم ناکسا
  .دنراد دوخ نھذ رد ار امش عفن اھنآ و دنناوتیم هدوب تیسنج ای تیموق ،بھذم ،داژن
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