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  ۱۸/۱۱/۲۰۲۰ یناسر عالطا         

   ۲/۱۲/۲۰۲۰ ات ۱۹/۱۱/۲۰۲۰ خیرات زا تامدخ هئارا و راک تاعاس رد دیدج تارییغت

 انورک یمدیپا دیدج تیعقوم رطاخ هب
 
 

 
 یرتمک دارفا اریخا و هتشاد شهاک یدودح ات شیازفا تعرس ،لاح نیا اب .دشابیم یدعاست تلاح رد زونه  دنلپال یرتخاب هنارک رد یمدیپا دشر تیعضو
 تیعضو وینروت رد هک دهدیم ناشن نیا و ،تسا هتشاد شیازفا وینروت رد نایالتبم هب تبسن یمک رهش رد نایالتبم نازیم ،ریخا یاهزور رد .دناهدش التبم
 .تسین صخشم اهتنوفع همه اشنم مه زونه اما ،تسا زیمآ تیقفوم نانچمه تنوفع یاههریجنز ینایدر هک دنچره .تسا هدش لبق زا رتهب

 

 هنیطنرق هدش التبم دارفا و هدش ییاسانش تنوفع یلصا یاههریجنز .تسا هدیسر رفن ۱۰۰۰۰۰ ره رد رفن ۶۴ نازیم هب و هتفای شیازفا یمک رد سوریو عویش
 ،دنالنف لک حطس رد .دناهتفرگ رارق هنیطنرق رد رفن ۶۰۰ز ا شیب  نونکات و ،تسا هدیسر ۱۰۰۰۰۰ ره رد رفن ۲۰۴ نازیم هب وینروت رد یرامیب عویش .دناهدش
 .دشابیم رفن ۱۰۰۰۰۰ ره رد دروم ۵۰ نازیم نیا

 

 نیمه هب .تسا هتفای شیازفا حوضو هب سوریو هب التبا رطخ و تسا شدرگ لاح رد هعماج رد سوریو ،تسا هدش رتدب لبق هب تبسن عاضوا  یمك دروم رد
 نینچمه و نانکراک ،دوخ زا ،هدش هداد یاهلمعلاروتسد تیاعر اب و ،دننک تیاعر الماک ار یتظافح تامادقا و اهلکتورپ نادنورهش هک تسا مهم یلیخ لیلد
 .دننکب تظفاحم زین نادنورهش رگید

 

 هدننک دودحم تامادقا و تساجرباپ نانچمه هدش هداد ۱۸/۱۱/۲۰۲۰ خیرات رد هک ریگەمه اهیرامیب دروم رد یاەقطنم هورگراک یاهەیصوت و لمعلاروتسد
 تامادقا .درک وغل ار  اهلمعلاروتسد ناوتب یگداس ەب ات تسا هدشن مارآ یدح هب زونه ،هقطنم رد یمدیپا دشر عاضوا .دش دهاوخن هتشاذگ رانک العف دوجوم
 .دباییم رییغت رفن ۱۰ رثکادح هب تاعامتجا یارب یمومع هیصوت و تشاد دنهاوخ همادا نانچمه یتظافح

 

 رگید هتفه ود تدم هب  ،هدش رداص هناریگشیپ تامادقا یارجا یارب ربماون ۱۳ خیرات رد هک ،یمک رهش ەژیو تیعضو تیریدم هورگ هدش رداص تامیمصت
 .دنتسه ارجالامزال ۲/۱۲/۲۰۲۰ ات ۱۹/۱۱/۲۰۲۰ خیرات زا و دناهدش رداص ازجم دنب ۱۰ رد اهلمعلاروتسد نیا هک ،دنوشیم دیدمت زین

 

 نلیو اککوی

 رادرهش لوئسم و ریدم

۳۵۸۴۰۴۰۸۶۴۱۰۱+ 
 

     Kemin kaupunki 
     Valtakatu 26, KEMI 
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 :یلعف یاهلمعلاروتسد

 
 یارجا ،ریگهمه یاهیرامیب دروم رد یاهقطنم یراک هورگ یاهلمعلاروتسد اب قباطم و تسا یدج زونه دنلپال-یرم هقطنم  رد انورک سوریو تیعضو
 عویش میناوتب اهراکهار و تیدودحم نیا یارجا اب میراودیما هک ،تفای دهاوخ همادا نانچمه یلحم نانکاس یارب یلبق هدش هئارا یاهلمعلاروتسد و تامادقا
 .میناسرب نکمم لقادح هب ار هقطنم رد ریگاو یرامیب نیا

 

 ۲/۱۲/۲۰۲۰ ات ۱۹/۱۱/۲۰۲۰  خیرات زا تامدخ هئارا و راک تاعاس رد دیدج تارییغت

 
 .دینک هدافتسا تروص یاهکسام زا هک دوشیم دیکات  هنارصم ،تسین ینمیا یاههلصاف تیاعر رب ینمیمضت هک یطیارش رد .۱

 

 رد یتظفاحم تازیهجت زا هدافتسا و ینمیا لوصا تیاعر اب ،دننکیم یگدنز تظفاحم تحت یاهناکم رگید و نادنملاس هناخ رد هک یناسک اب تاقالم ناکما .۲
 لاح ره رد .دوش قفاوت شخب نادنمراک اب دروم نیا رد دیاب تاقالم زا لبق و ،دشابیم یتبون ای یجنرطش تروصب  دارفا نیا اب تااقالم .دراد دوجو دازآ یاضف
 .دنشاب هتشاد روضح تاقالم لحم رد نامزمه دنناوتیم هدننک دیدزاب ود رثکادح

 

 لاس ۱۸ یالاب دارفا یارب ،دناهدش هتفرگ رظن رد فلتخم یهورگ یاهیمرگرس و شزرو یارب و ،دنتسه یرادرهش هب قلعتم هک ییهتسبرس یاهناکم یمامت .۳
 .دنهدب ماجنا ار راک نیمه زین یتلود ریغ یاهناکم میراد راظتنا و ،دنشابیم هتسب

 

 زا شیب هک یبهذم و یصوصخ تاعامتجا مامت رد ندرک تکرش زا هک ،دوشیم دیکات و هیصوت و دنوشیم قلعم یرادرهش هدش ینیبشیپ لبق زا یاههمانرب .۴
 .دییامن یراددوخ ،دنشاب هتشاد روضح نآ رد رفن هد

 

 و ،دییامن یراددوخ ،دنشاب هتشاد روضح نآ رد رفن تسیب زا شیب هک یبهذم و یصوصخ تاعامتجا مامت رد ندرک تکرش زا هک ،دوشیم دیکات و هیصوت .۵
 .دینکب هدافتسا مه کسام زا و دینک تیاعر ار یعامتجا هلصاف امتح ،دینکیم تکرش رفن ۱۰ زا رتمک تاعامتجا رد رگا

 .دینکن راذگرب ار سمسیرک یاهینامهم لاثم یارب و ،دیزیهرپب هتسبرس یاهناکم رد یگداوناخ و هناتسود یاهنشج ندید کرادت زا دوشیم هیصوت ادیدش .۶

 

 :دش دنهاوخ ماجنا دودحم تروص هب ریز یاهتیلاعف رضاح لاح رد .۷

 .دینک تاقالم ار یرادرهش نادنمراک دیناوتیم یلبق ورزر اب زاین تروص رد و ،دوشیم هتسب نایرتشم یور رب یرادرهش رتفد تامدخ -

 .دوشیم کمک اهیرتشم هب لزنم رد زاین تروص رد و ،دنوشیم لیطعت ناتسرامیب هنازور یاهتیلاعف و تامدخ -

 .دنوشیم دودحم اهنت یتامدخ یاهناکم رد انوس تامدخ -

 .دوشیم لامعا تیدودحم ،الیپآ نادنملاس هناخ رد ینامرد تامدخ نابقارم  یهورگ یاهتقالم رد -

 .دوشیم فقوتم یگداوناخ یاهتیلاعف زا تیامح -

 .درک دهاوخ راک دودحم تروص هب سادهت هپیل یاهتیلاعف زکرم -

  

 و یروضح دروخرب نارگید اب یصخش دید حالص اب اهنت و دنناسرب لقادح هب ار یروضح یاهتاقالم هک دوش یم هیصوت نانچمه لاس ۷۰ یالاب دارفا هب -۸
 .دنشاب هتشاد یکیزیف

  

 لوصا نیا دیاب زین یصوصخ یاهتکرش نینچمه  .دنوشیم قیلعت هتفه ود یارب ،هدیشوپرس یشزرو یاه نیمز زا یحیرفت هدافتسا ،لاس ۱۸ یالاب دارفا یارب .٩
  .دننک تیاعر ار

 :دنوش تیاعر دیاب ریز طیارش ،دننکیم تکرش هنازور یاهتیلاعف رگید ای و یشزرو یاهنلاس رد هک ،لاس ۱۸ زا رتمک دارفا یارب
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 سابل  ضیوعت یاهقاتا رد روضح زا أدیکا و دنوشب یشزرو یاهنلاس دراو یشزرو تازیهجت ابً امیقتسم هک دور یم راظتنا ناگدننک تکرش زا -
 .دننک یراددوخ یمومع یوشتسش یاهناکم هب نتفر زا هک دنوشیم هیصوت اهناکم نیا ناگدننکهعجارم هب ،بیترت نیمه هب .دنیامن یراددوخ

 .دنشاب هتشاد روضح نک تخر رد مه اب نامزمه رفن ۱۵ زا رتشیب دیابن -

 .دنشاب هتشاد روضح اهناکم نیا رد نامزمه دنناوتیم ناراکشزرو زا یصخشم و دودحم نازیم -
 .دننک یوریپ ،دناهدش رداص یشزرو یاهنویساردف طسوت  هک یتظافح یاهلمعلاروتسد زا دیاب یگمه تانیرمت  ماجنا ماگنه رد -

 صخشم یاهتیاس بو زا ای و اهناکم رد رضاح یشزرو نیلوئسم زا دنناوتیم ار رتقیقد یاه لمعلاروتسد یشزرو تاناکما زا ناگدننک هدافتسا -
 .دننک تفایرد یشزرو
 

 یارب ار دوخ لبق زا لیالد نیا هب رگا و ،دینک یراددوخ تاشیامن و تاقباسم یمامت رد ندرک تکرش زا هک دوشیم هیصوت نالاسگرزب و ناناوج هب ادیدش.١۰
 .دینک لسنک ار ناتترفاسم ،دیاهدرک هدامآ ییاهترفاسم

 

 هتفه ود تدم هب یقیسوم و رتائت یاهنلاس و اههزوم هلمج زا ،یگنهرف یاهناکم یمامت ،یکیزیف هلصاف ظفح و ینمیا لوصا تیاعر زا نانیمطا یارب .۱۱
 .دوب دهاوخ وربور ییاهتیدودحم اب رهش هناخباتک رد نایرتشم روضح نینچمه و ،دنشابیم لیطعت

 

 .دننکب هدافتسا کسام زا هک دوشیم هیصوت ،دننکیم هدافتسا یمومع لقن و لمح تامدخ زا هک لاس ۱۸ یالاب دارفا  یمامت هب .۱۲

  

 یتظفاحم و ینمیا تاوتسد دیاب شزومآ نامز رد .دنشابیم ریاد اهسالک رد لومعم روط هب رتالاب و هطسوتم و یتامدقم شزومآ یاهسالک ،رضاح لاح رد .۱۳
 .تساهدش هدناجنگ یتآ یاهیزیرهمانرب رد ،هناریگشیپ همانرب کی ناونع هب ،یشزومآ یاهسالک تفیش رد تارییغت ای رود هار زا شزومآ .دنوشب تیاعر الماک

 

 )لایسوس( یعامتجا تامدخ هرادا تاعالطا تمسق رد یسفنت یتظافح تازیهجت ناگیار روط هب ،رهظ ۳ ات ۱۲ تعاس زا  هبنشجنپ و هبنشهس یاهزور .۱۴
 .دوشیم عیزوت دمآرد مک دارفا نیب

 

 
 تعاس زا هعمج ات هبنشود زا یریگەنومن .تسا هدش عقاو یروت کیدزن رد (Sairaalakatu 1)  :سردآ نیا رد سوریو یرادرب هنومن ،هتفه یراک یاهزور رد
 .دوشیم ماجنا یلبق تقو نییعت اب هک دشابیم رهظزادعب ۲:۳۰ ات حبص ۸
 
 رهش تشادهب زکرم هب یلبق تقو نییعت اب دنناوتیم ،رهظزادعب ۳ ات حبص ۹ تعاس زا تست ماجنا یارب زین یمک رهش نادنورهش هبنش کی و هبنش یاهزور
 .دننکب هعجارم ،الایار هلحم یکیدزن رد وینروت

 
 :دشابیم وینروت رهش رد هتفه رخآ یاهزور رد و یمک رهش رد یداع یاهزور رد تاشیامزآ رد هک ،دینکب هدافتسا ریز کنیل زا دیناوت یم تقو نییعت یارب
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