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 ١٦:٠٠ تعاس ١١/٢/۲۰۲١ یناسر عالطا         

   ۱٤/٣/۲۰۲١ ات ١٤/٢/۲۰۲١ خیرات زا تامدخ هئارا و راک تاعاس رد دیدج تارییغت 

 انورک یمدیپا دیدج تیعقوم رطاخ هب

 
 تعرس ەب یمدیپا )یپال یرم هقطنم( دنلپال یلحاس قطانم رد .دشابیم شرتسگ لاح رد تدش هب انورک سوریو عویش )یپپال یرم( دنلپپال هنارک هقطنم رد
 یاتسار رد دیاب اهشالت یمامت و دوب راوشد رایسب تیعضو قطانم نیا رد .دشابیم اتناراپاه و وینروت رد یریگهمه تیعضو نیرتدب .دشابیم شرتسگ لاح رد
 نیرتدب رد ایهوپ-یسنل ناتسرامیب ششوپ تحت قطانم هزوح ،یمدیپا نیا اب هطبار رد رضاح لاح رد .دشاب هعماج رد یمدیپا عویش ندرک دودحم و لرتنک

 .دراد رارق دوجوم طیارش
 

 اههیصوت
 

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

 

 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 .۲
 .دینکب هدافتسا مه کسام زا و دینک تیاعر ار یعامتجا هلصاف امتح ،دینکیم تکرش رفن ۱۰ زا رتمک تاعامتجا رد رگا

 

  .دیزیهرپب هتسبرس یاهناکم رد یگداوناخ و هناتسود یاهنشج ندید کرادت زا دوشیم هیصوت ادیدش .۳

 

 تسا رتداح اجنآ رد یرامیب تیعضو هک یقطانم هب ترفاسم زا ەژیو هب .دینک رظن فرص یحیرفت و یراک  یرورض ریغ یاهرفس همه زا دوش یم هیصوت .۴
 .دوش بانتجا ندرک رفس زا هنومن یارب ،دینک یراددوخ ادیکا

 

 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 -۵
 .دنشاب هتشاد یکیزیف

 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 .۶
 .دینک لسنک ار ناتترفاسم ،دیاهدرک هدامآ ییاهترفاسم

 

 .دننکب هدافتسا کسام زا هک دوشیم هیصوت ،دننکیم هدافتسا یمومع لقن و لمح تامدخ زا هک لاس ۱۸ یالاب دارفا  یمامت هب .۷

 

 هدافتسا کسام زا امتح ،هدیشوپرس یاهاضف هب ندش دراو و ییادتبا سرادم و اهناتسکدوک هب هعجارم ماگنه رد هک دوش یم هیصوت ناکدوک نیدلاو هب .۸
 .دننک

 

 یراک یاهتعاس و یتامدخ روما رد اهتیددحم
 

 یتظفاحم تازیهجت زا هدافتسا و ینمیا لوصا تیاعر اب ،دننکیم یگدنز تظفاحم تحت یاهناکم رگید و نادنملاس هناخ رد هک یناسک اب تاقالم ناکما .۹
 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 رد
 تفاظن و دننک هدافتسا کسام زا دیاب همه تاقالم نامز رد .دنشاب هتشاد روضح تاقالم لحم رد نامزمه دنناوتیم هدننک دیدزاب ود رثکادح لاح ره
 .دننکب تیاعر الماک ار ینمیا هلصاف و اهتسد
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 ۱۸ یالاب دارفا یارب ،دناهدش هتفرگ رظن رد فلتخم یهورگ یاهیمرگرس و شزرو یارب و ،دنتسه یرادرهش هب قلعتم هک ییهتسبرس یاهناکم یمامت  .۱۰
 .دنهدب ماجنا ار راک نیمه زین یتلود ریغ یاهناکم میراد راظتنا و ،دنشابیم هتسب لاس

 

 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 .۱۱
 .دییامن یراددوخ ،دنشاب هتشاد روضح نآ رد رفن هد زا

 

 مایا نیا رد هب یقیسوم و رتائت یاهنلاس و اههزوم هلمج زا ،یگنهرف یاهناکم یمامت ،یکیزیف هلصاف ظفح و ینمیا لوصا تیاعر زا نانیمطا یارب .۱۲
 .دوب دهاوخ وربور ییاهتیدودحم اب رهش هناخباتک رد نایرتشم روضح نینچمه و ،دنشابیم لیطعت

 

 :دنیآیمرد قیلعت تلاح هب ینامز هرود نیا رد ، دش دنهاوخ ماجنا دودحم تروص هب ریز یاهتیلاعف رضاح لاح رد .۱۳

 .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 -

  

 :دننک تیاعر ار لوصا نیا دیاب زین یصوصخ یاهتکرش نینچمههدیشوپرس یشزرو یاه نیمز زا یحیرفت هدافتسا ،لاس ۱۸ یالاب دارفا یارب .۱۴

 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 ۱٠ 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

  یلیالد ربانب ناهارمه و ناتسرپرس هب رگا یلو .تسین زاجم یشزومآ یاهقاتا  ای و سابل ضیوعت یاه قاتا رد ناتسرپرس  ای و هارمه روضح -
 .دننک هدافتسا تروص کسام زا تقو مامت دیاب ناکم نآ رد تماقا لوط رد ،دنشاب ییاهناکم نیچمه رد  روضح هب روبجم

 .دنتسه دوخ یشزومآ یاه تفیش لوط رد یتشادهب ینمیا تاماقم یاه هیصوت و اهلمعلاروتسد یارجا لوئسم اه هاگشاب -

 یرفن )١٠( هد رثکادح یاههورگ رد دیاب یشزرو تانیرمت نیا .دنوشیمن لامعا روشک ینانرهق حطس رد یتباقر یاهشزرو یارب تیدودحم نیا -
 جراخ دارفا اب سامت زا ەک دوش یم هیصوت ناراکشزرو هب نینچمه .دننامب یقاب لکش نامه هب اههورگ بیکرت هک دشاب یا هنوگ هب و دوش میظنت
 یهدنامزاس یتشادهب مولع و شرورپ و شزومآ ترازو تاررقم اب قباطم و ینمیا یاهشور هب دیاب اهتیلاعف نیا .دنیامن یراددوخ دوخ میت زا
 .دنوش

  

 و ینمیا تاوتسد دیاب شزومآ نامز رد .دنشابیم ریاد اهسالک رد لومعم روط هب رتالاب و هطسوتم و یتامدقم شزومآ یاهسالک ،رضاح لاح رد .۱۵
 .دننکب هدافتسا کسام زا دیاب لنسرپ مه و نازومآ شناد مه ناتسریبد و ەطسوتم یاه هرود یروضح یاهسالک رد .دنوشب تیاعر الماک یتظفاحم

 شزومآ .درک یوریپ شرورپ و شزومآ و گنهرف ترازو ینمیا یاه هیصوت و اهدومنهر زا دییاب یناتسبد شیپ و ییادتبا یاهسالک یروضح یاهشزومآ رد
 .تساهدش هدناجنگ یتآ یاهیزیرهمانرب رد ،هناریگشیپ همانرب کی ناونع هب ،یشزومآ یاهسالک تفیش رد تارییغت ای رود هار زا
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 )لایسوس( یعامتجا تامدخ هرادا تاعالطا تمسق رد یسفنت یتظافح تازیهجت ناگیار روط هب ،رهظ ۳ ات ۱۲ تعاس زا  هبنشجنپ و هبنشهس یاهزور .١٦
 .دوشیم عیزوت دمآرد مک دارفا نیب

 .دنتسه ربتعم ۲۰۲۱ سرام ۱۴ ات هیروف ۱۴ زا اه لمعلاروتسد نیا

 

 یرادربهنومن و تست
 
 ،تسا هدش عقاو یروت یکیدزن رد هک (Sairaalakatu 1, Kemi)  :سردآ نیا رد سوریو ەب نایالتبم ییاسانش یارب یرادرب هنومن ،هتفه یراک یاهزور رد
 .دوشیم ماجنا یلبق تقو نییعت اب هک دشابیم ۱۵:۳۰ ات حبص ۱۰ تعاس زا هعمج ات هبنشود یاهزور رد یریگەنومن .دشابیم
 
 زکرم هب یلبق تقو نییعت اب دنناوتیم ،تست ماجنا یارب زین یمک رهش نادنورهش ۱۴ ات ۹ تعاس زا هبنشکی یاهزور و ۱۵ ات ۹ تعاس زا هبنش یاهزور
 .دننکب هعجارم ،الایار هلحم یکیدزن رد وینروت رهش تشادهب

 

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

https://mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/?fbclid=IwAR3BbYpxtYWM0nNwRFAf5USITaNg3G12sT8OTzwpf-
owqwloktwYLCq2JD8 

 

 

 

 نلیو اککوی

 یرادرهش لوئسم و ریدم

۳۵۸۴۰۴۰۸۶۴۱۰۱+ 
 

     Kemin kaupunki 
     Valtakatu 26, KEMI 

 

 


