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 هچك ےئليك ےنانب رتہب وك تحص ينہذ يك پ
HTLAEH LATNEM RUOY EVORPMI OT SLLIKS GNIPOC      رنہ
_________________________________________

 انرك لاهب هكيد يك تحص ينہذ ينپا
_______________________________________
ںيرك لمع رپ لومعم كيا ےك ہّـرمزور
 ينيقي ريغ يسيج ٩١ ڈووك روا تالاح ےلاو öوانت بس مہ

 سا 2 اذہل 2 ںيہ ےترك راہظا اك لمع ِدر فلتخم رپ لاحتروص
 يرورض انهكر لايخ اك تحص ينہذ ينپا نارود ےك تقو لكشم
Ɛانرك رايت لومعم اك ہنازور .ے Ɛوباق ہدايز ےس ہدايز رپ زيچ ر 
 ہگج يك ںوزيچ مہا مامت روا ےƐ اتكسرك ددم يرامہ ںيم ےناپ
 تحص ينہذ يرامہ لومعم .ےƐ اتكسرك ددم يرامہ ںيم ےنانب
 تحص 2 ےنٹمن ےس يليدبت ںيمہ ےس سا .ےƐ اترك مہارف ددم ںيم
 لم ددم ںيم ےنرك مك وك حطس يك öوانت روا ےنانپا تاداع دنم



 دنم ہدئاف ےئل ےك تحص ينامسج روا ينہذ يرامہ وج ےƐ يتكس
Ɛے.

 ينہذ ےلاو ےنوƐ لصاح ےس ےنهكر  لومعم كيا اك ہنازور
دئاوف قلعتم ےس تحص

 قرف يئوك ےس سا .ےƐ اتيد ركنيا ںيمہ لومعم ينعي نيٹور  -
 ہي مہ رگا 2 ےƐ اƐر وƐ ايك ںيم ند ےروپ ےرامہ اتڑپ ںيہن
 2 ےگ ںيئاهك بيرق ےك ےجب 6 اناهك اك ماش مہ ہك ںوƐ ےتناج
ا ںيم تقيقح ہي وت 2 ےگ ںيئاج وس ےجب 01 تار روا

â
 ےئليك پ

 ںيمہ يناƐد نيقي يك لومعم ےرامہ .ےƐ رما شخب يلست كيا
 رك ددم ںيم ےنرك ہلباقم اك لاحتروص ينيقي ريغ يك يگدنز
.ےƐ يتكس
 وت ےƐ اتوƐ ہچناهڈ كيا اك طبض و مظن ساپ ےرامہ بج  -
ا  انرك ہلباقم اك تقو عقوتم ريغ

â
 .ےƐ اتوƐ ناس

 يرامہ وج ںيہ يتوƐ اديپ ںيتداع يك ہرمزور يرامہ ےس سا  -
 ےس يگدعاقاب ںيم سا .ےƐ يترك ددم يرامہ ںيم تحص ينہذ
 شزرو ےس يگدعاقاب روا 2 اناهك دنم تحص 2 تقو اك ےنوس
 اك لومعم ےرامہ ہو بج .ںيہ يتكسوƐ لماش ںيزيچ يسيج
ا انهكر رارقرب وك نا 2 وت ںيہ يتاج نب ہصح

â
 ےƐ اتاج نب ناس

 .ںيہ ےتاج نب 3لومعم ےئن0 ےرامہ ہو روا
 وك حطس يك öوانت ينہذ ےرامہ ےس ےنهكر لومعم اك ہنازور  -
 داي وك ںوماك روا ںوزيچ .ےƐ يتكس لم ددم ںيم ےنرك مك
 ےƐ اتكس رك راكش اك öوابد ںيمہ يعقاو انرك ششوك يك ےنهكر
 تسرہف يك 'ںوماك ےلاو ےنرك' يرامہ ںيم غامد ےرامہ روا

 يراهب ںيمہ كت دح زيگنا تريح وج 2 ےƐ يتكس رهب وك
  .ےƐ يتكسڑپ



 ينيقي ريغ روا ےناگل ےزادنا ےك رهب  ند ےرامہ نيٹور  -
 ںيزيچ ںيمہ ےس ددم يك سج 2 ےƐ يتكسرك رود وك لاحتروص
سوسحم مك öوابد مہ روا ےƐ اتوƐ ساسحا اك ےنہر ںيم وباق ہدايز
 .ںيہ ےترك

انهكر رود ےس بارطضا روا öوانت وك دوخ
________________________________________
 ںيہن رثاتم رپ روط يواسم وك كيا رƐ يهب يهبك ضارما يئابو
 يناشيرپ ہدايز ںيم ےلباقم ےك ںورسود وك ںوگول هچك . ےترك
 ےئوƐ ےئوهك دياش گول .ےƐ اتڑپ انرك انماس اك öوانت روا
 صاخ 2ےƐ تاب ماع انرك سوسحم حرط سا روا ںيرك سوسحم
ا رپ روط

â
 اك لاحتروص ينيقي ريغ روا öوانت سا مہ بج لك ج

.ںيہ ےƐررك انماس

)يٹئازگنيا( يناشيرپ ينعي بارطضا ہك ےئليك ےنهكيد ہي مرك ہارب
www//:sptth :ںيرك ہضحالم ويڈيو ہي اتگل اسيك  انوƐ اك 
c60aQx1mgCn=v?hctaw/moc.ebutuoy.

 لد ںيم نج ںيہ يتوƐ تامالع يسيا ںيم ںولمح ےك يناشيرپ
ا ہنيسپ 2انوƐ زيت اك نكڑهد يك

â
 روا 2 درد ںيم ےنيس 2 يلتم 2 ان

 داي .ںيہ يتكس وƐ لماش يهب  فيلكت ںيم ےنيل سناس اي /
 فلتخم تہب تامالع يك بارطضا روا 91. ڈيووك ہك ںيهكر
 يك ےلگ 2 يسناهك تامالع يئادتبا يك 91. ڈيووك .ںيہ
.ںيہ راخب روا درد رس 2 شزوس

:ںيرك ےسيك مظن اك يناشيرپ ينپا

 ےسيا :ںوƐ ےقيرط ےك ےنٹمن ںيم نج ںيهكل تانايب ےسيا
ا وج ںيرك رايت تسرہف كيا يك تانايب

â
 ےنہر نوكس رپ وك پ



 رپ ںويچرپ ںيم لكش يك سٹون  ںيہنا  روا ںيہ ےتالد داي يك
ا 2رك هكل

â
 يسيا 2ںيد رك ںاپسچ رپ ےزاورد ےك جرف اي 2 ےنيئ

ا ںاہج ںيہگج
â

ا يهب بج .ںوƐ ےتكس هكيد ںيہنا پ
â

 وك پ
 ےك ےنٹمن ےس سا وت 2 وƐ يہر وƐ سوسحم تيفيك يك بارطضا
 2 اگ ےئاجوƐ كيهٹ بس 2 رپ روط ےك لاثم 2 ںيهڑپ وك نايب
.اگ ںöواج رزگ ےس يناشيرپ سا ںيم .ںوƐ اتكسرك ہي ںيم

 ےك ےنرك رود وك يناشيرپ ينپا :ںيهكر وباق رپ ںوركف ينپا
ا نا ےئل

â
ںيرك لمع رپ تامادقا ناس

ا ےنپا .١
â

 ?ےƐ ركف يك زيچ سك ےهجم 2 ںيهچوپ ےس پ
ا ںيتاب صوصخم وج

â
 .ںيل هكل ںيہنا وƐ ےƐر ہہك ےس دوخ پ

ا وج ںيرك بختنم يناشيرپ كيا ےلہپ .٢
â

 روا ےƐ يهكل ےن پ
ا ےنپا

â
 يهب هچك ںيم ںيم ےراب ےك سا ايك :ںيهچوپ ےس پ

ا رهپ وت ےƐ ںيم ںاƐ باوج اك سا رگا 2 ںوƐ اتكسرك
â

 سا پ
 يہ دوخ .ںيئانب ہبوصنم راو ہلحرم اك ےنرك لح وك ےلئسم
ا ہك ںيئاتب

â
.ےگ ںوƐ اريپ لمع حرط سك رپ ےبوصنم ےئن سا پ

ا رگا .٣
â

 ںيہ ےتكسرك ںيہن يهب هچك ںيم ےراب ےك ںوزيچ نا پ
ا ںيم ےراب ےك نج

â
:رهپ 2 وت ںيہ دنم ركف پ

 تاب ےس تسود يسك .ےسيج ںيرك ششوك يك راشفلخ -    
 ںيقشم يرہگ يك ےنيل سناس 2 اننس يقيسوم 2 انرك      
 . انرك      
 سا .ںيل رك ررقم تقو اك ےنچوس ںيم ےراب ےك يناشيرپ -    
ا ےس      

â
 رادقم يك تقو ےلاو ےنوƐ عئاض ںيم يدنمركف وك پ

 .ےƐ يتلم ددم ںيم ےنرك مك وك      
 2 تقو صاخ كيا ےئل ےك ےنرك ركف 2 ےلہپ ےس بس -    
 .ںيرك باختنا اك ہينارود روا ہگج      
 ںاسكي ند رƐ تدم روا تقو 2ہگج ہي يك ےنرك ركف -    
      Ɛٹنم 02 ركجب 6 ماش ےسيج( ےئہاچ ينو(. 
   



ا 2 درفنم وك ہگج صاخ سا -    
â

 2 ںيئانب نوكسرپ روا ہد مار
 وƐ ہن ہگج يسيا يئوك ہي .ںيرك كاپ ےس راشفلخ      
ا ںاہج      

â
 ےسيج 2 ںوƐ ےتاج ےس يگدعاقاب يہ ےسيو  پ

ا وج وƐ ہگج يسيا ہكلب .يسرك يك مور جنöوال      
â

 ےن پ
.وƐ يد رك صوصخم ےئل ےك تدم يك شيوشت فرص      
ا ہكات ےئہاچ انوƐ بسانم تقو اك سا      

â
 ےس يگدعاقاب پ

 بيرق ےك تقو ےك ےنوس روا 2 ںيكسرك لمع هتاس ہي      
  - .ںوƐ ہن يهب      

 ہلصيف روا 2 ںيرك چناج يك نا 2 ںيهكل ںايناشيرپ ينپا -   
ا ہك ںيرك     

â
 .ےگ ںيرك ايك ںيم ےراب ےك ںويناشيرپ نا پ

ا ہبترم يئك     
â

 يهب هچك ےئل ےك ےنرك رود وك يناشيرپ  پ
 وك يناشيرپ سا تاقوا ضعب نكيل .ںيہ ےتكسرك ںيہن     
ا ےس ےنيد تقو اس اڑوهت     

â
 نارود ےك ند ےك يقاب وك پ

 .ےƐ يتكس لم ددم ںيم ےنرك مك رثا اك سا     
ا بج -   

â
 متخ تقو اك ےنچوس ںيم ےراب ےك يناشيرپ يك پ

     Ɛا 2 وت ےئاجو
â

 ند ےلگا روا ںيئاج كر ںيہو ںيہ ںاہج پ
ا ےس سا .ںيہ ےتاجوƐ عورش ہرابود رپ تقو يسا     

â
 ےك پ

 ند اراس ہك ےƐ يتاجوƐ اديپ تداع كيا ےئل ےك غامد     
 رصتخم ہلباقم اك ںويناشيرپ ينپا ےئاجب يك ےنوƐ ناشيرپ     
.ںيرك ںيم ےصرع     
ا رگا -    

â
 ہوالع ےك تاقوا صتخم ےك ےنوƐ ناشيرپ ينپا پ

 روا لسنپ 2 وت ںيرك سوسحم ےئوƐ ےتوƐ ناشيرپ وك دوخ     
 بج .ںيل انب ٹسِل رپ نوف ےنپا اي 2 ںيهكر ساپ ےنپا ذغاك     
ا يهب     

â
 ںيرك عورش انچوس ںيم ےراب ےك ںويناشيرپ ينپا پ

 تقو ےك ےنوƐ ناشيرپ ےنپا فرص روا ںيل هكل ںيهنا 2 وت     
 ےƐ ہي دصقم اك ےنهكل وك نا 2 ےگ ںيركروغ  رپ نا رپ     
     



ا ہك     
â

 ترورض يك ےنچوس ںيم ےراب ےك نا يهبا وك پ
 .ےƐ ںيہن     

 وج 2 ےƐ مسق كيا يك يزاس نہذ گنڈنöوارگ :گنڈنöوارگ
 يئاہتنا اي ہديدنسپان رگيد اي 2 ےصغ 2 بارطضا 2 يگديشك 
 ےك رك زوكرم ہجوت يروپ رپ تابرجت نِا ںيم تاحمل ےك تابذج
 تابذج يفنم ےس سا .ےƐ يتوƐ لامعتسا ےئل ےك ےنرك رود ںيہنا

 ےئاجب يك ےنوƐ بولغم وك درف ہكات ےƐ اتكساج ايك مك وك
 يسك رگا 2 رپ روط ےك لاثم .ےلم عقوم اك ےنيد ہجوت ہرابود
 ےس ےنركراكپ و خيچ ہو  نكيل 2وƐ سوسحم ہصغ وك صخش
 اڑوهت ںيم ےنرك ركف و روغ ينعي ےنرك  ڈنöوارگ وك دوخ ےلہپ
 ثحب رپ ںوترورض ينپا روا ےنخيچ روا 2 ےƐ اتكس اگل تقو اس
 وگتفگ ںيم زادنا يراواديپ ہدايز روا رتہب ےئاجب يك ےنرك
.ےƐ اتكسرك

ںيهكر زوكرم رپ ےحمل سا ہجوت ينپا نارود ےك گنڈنöوارگ
524232221..... 
ا وج ںيزيچ چناپ يسيا -

â
2 ںيہ ےتكس هكيد پ

ا وك نج ںيزيچ راچ -
â

2 ںيہ ےتكس وهچ پ
ا وج ںيزيچ نيت -

â
2 ںيہ ےتكس نس پ

ا وج ںيزيچ ود -
â

2 ںيہ ےتكس هگنوس پ
ا ےسج زيچ كيا -

â
.ںيہ ےتكس هكچ پ

ا نارود ےك لمع سا ہك ںيئانب ينيقي
â

 ہجوت رت مامت يك پ
 ےنپا ےكس وƐ نكمم انتج روا يگ ےƐر زوكرم رپ سِح كيا كيا
 لاثم .ںيدرك جراخ وك تابذج اي تالايخ ےرسود مامت ےس نہذ
ا رگا 2 رپ روط ےك

â
 وت ںيہ ےƐر هكيد وك لوهپ يبالگ يسك پ

 ےتكس رك داي مان ےك زڈيش فلتخم ےك گنر يبالگ ےك سا



ا رگا ?يبالگ ارہگ اي اكلہ 2 ںيہ
â

ا يك نرئاس رƐاب پ
â
 نس زاو

ا ہو ايك2 وت ںيہ ےƐر
â
ا زاو

â
ا اي ےƐ يہر هڑب فرط يك پ

â
 پ

?ےƐ رود ےس

ا رگا
â

 يلميف ےنپا 2 وت ےƐ راكش اك يناشيرپ صخش يئوك اي پ
 ِسفنب تقو سا رگا .ںيرك ہطبار ےس تايسفن رƐام اي رٹكاڈ
 تايسفن رƐام / رٹكاڈ 2 وت ےƐ ںيہن نكمم انرك تاقالم سيفن
ا
â

 ےتكسرك ددم ںيم ےنرك ہزادنا اك تلاح ينپا يهب رپ نوف وك پ
ا .ںيہ

â
 ڈرٹسجر اي تايسفن رƐام ڈرٹسجر ےسيج 2 ريشم يسك پ

 يهتليہ .ںيہ ےتكسرك تاقالم يهب هتاس ےك نكراك يجامس
ا )sdniM yhtlaeH( زڈنئام

â
 تامدخ تفم يك ےروشم نئال ن

 ےنرك لصاح يئاسر كت تامدخ يك ترواشم .ںيہ ےƐررك شيپ
ا ےئل ےك

â
 لرفير يسك ےس رٹكاڈ اي صيخشت يك يناشيرپ وك پ

.ےƐ ںيہن ترورض يك

 ےراب ےك ماظتنا ےك بارطضا روا تظافح ےس ٩١ ڈووك مرك ہارب
 كنل ليذ ہجردنم ےئل ےك تامولعم ديزم ںيم يزيرگنا ںيم
surivanoroc/ku.oc.noitcidda4baher.www//:sptth :ںيهكيد
surivanoroc-htlaeh-latnem/



  تاماظتنا ےك نارود ےك نشيرپڈ اي يگدرسفا
                                       noisserpeD gniganaM
_________________________________________

 2 تاساسحا لقتسم ےك يسادا نارود ےك نشيرپڈ ينعي يگدرسفا
 مك 2 ہمتاخ اك يپسچلد ںيم ںويمرگرس اي  يگدنز يك ہرمزور
 ےنيد نايهد 2 لئاسم ےك دنين 2 تاساسحا ےك يديماان 2 يئاناوت
 .ےƐ يتكسوƐ لماش يرادربتسد ےس ںورسود روا يراوشد ںيم
ا ںيم تروص يك ںورہل يگدرسفا

â
 فلتخم ںيم تدش 2 ےƐ يتكس

Ɛيتو Ɛيتهكر يهب تامالع يتايسفن زين ينامسج روا 2 ے Ɛے.

 ليذ ہجردنم قلعتم ےس يگدرسفا 2 ےئل ےك تامولعم ديزم
ںيهكيد ويڈيو
cYGQLinrCiX=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth



:ںيرك ےسيك ماظتنا اك ےنوƐ متخ ےك يگدرسفا ينپا
 داضتم اي / روا تامولعم يفاكان 2 ںيہر ربخاب ےس فارطا ےنپا  -
 .ںيہ يتكس اهڑب وك لمعدر تامولعم
 اي ںيل هكل ںيہك ںيہنا 2 ںيهكر نايهد رپ تابذج ےنپا  -
 يسيا .ںيرك راہظا اك نا ےعيرذ ےك ںويمرگرس فلتخم
ا ےس سج ںوƐ لماش ںيم ںويمرگرس

â
 اهچا ںيم ےراب ےنپا پ

 .ںيرك سوسحم
 روا ںيئاهك اذغ بسانم 2ںيلاڈ تاداع يك ےنہر دنم تحص  -
 ںيل دنين بسانم
-.ںيرك لمع رپ لاهب هكيد يك دوخ  -
ا وج ںيئالد داي يك ںويلمع تمكح بايماك وك دوخ  -

â
 پ

 ےترك لامعتسا ےئل ےك ےنرزگ ےس تاقوا لكشم ںيم يضام  -
 .ےهت
ا وج ںيرك لصاح ددم ےس ںوگول نا  -

â
 ظوفحم وك دوخ وك پ

 يرورض .ںيہ ےتالد ساسحا اك ےنرك لاهب هكيد يهچا روا
ا ےس صخش سج ہك ںيہن

â
ا ہو ںيرك تاب پ

â
 لح لئاسم ےك پ

ا فرص ںيہنا 2وƐ لباق ےك ےنرك
â

 ےس ےقيرط ےهچا لئاسم ےك پ
ا وج صخش اسيا يهب يئوك .ےƐ ترورض يك ےننس

â
 ہجوت يك پ

 ےك تقفش روا نايهد فرص ريغب ےيك ہلصيف يهب يئوك اي ےئاٹہ
ا  هتاس

â
 كيا بابحا تسود روا دارفا ےك ہبنك .ےنس تاب يك پ

 ےƐ ہي كنل اك تامولعم ديزم .ںيہ ےتكس وƐ ماظن نواعم نيرتہب
xpsa.snoitidnoc/segap/htlaeh/ac.atrebla.htlaehym//:sptth
0815gu#&90703wh=diwh?
 وك يئاسر كت öوانت ےلاو ےناكڑهب وك تاساسحا ےك öوابد  -
 ددم وت ےƐ ںيہن نكمم اناپ وباق رپ لمع در رگا .ںيرك دودحم
  لاك رپ 118 .ںيرك ہطبار ےس تايسفن رƐام / رٹكاڈ ےنپا .ںيل
.ںيرك لصاح نواعت قلعتم ےس تحص يغامد ےك رك



ےئاج اٹمن ےسيك ےس لئاسم ےك دنين
________________________________________
ا ےك دنين وك ںوگول غلاب دص يف سيت ابيرقت

â
 مئاق دنين / ےن

ا دنين )ہد نوكس( تسردنت روا راوگشوخ اي ےنهكر
â
 ںيم ےن

ا دص يف سد گهب گل روا ےƐ اتڑپ انرك انماس اك يناشيرپ
â
 يداب

ا ےس سج ںيہ لئاسم ےك دنين وك
ُ

 ںايمرگرس يك رهب ند يك ن
ا ہك ےƐ يرورض انهجمس ہي 2 اذہل .ںيہ يتوƐ رثاتم

â
 دنين وك پ

.ںيہ ںويك لئاسم ےك

:ںيہ ہي لماوع هچك
 ہدايز تہب وك ماش اي  مادقِا ہنادنم تحص ريغ ےك دنين -    
لامعتسا اك ينشور يلين      
 وج ےƐ يتوƐ اديپ ٹواكهت ےس ںوشزرو ƍيمك يك شزرو -    
ا      

â
.ےƐ يتكسوƐ لاحب ےس ےنرك مار

 ںيم ےراب ےك لبقتسم اي انچوس ںيم ےراب ےك رهب ند -    
 اتكس نب ثعاب اك يناشيرپ تقو ےتوس ےك ںوگول öوابد      
      Ɛے. 
 وك لوڈيش ےك دنين يهب ںيئاود اي لئاسم يبط -    
 .ںيہ يتكسرك رثاتم      

ںيرك يوريپ يك كنل ںاہي مرك ہارب 2 ےئل ےك تامولعم ديزم
m?php.xedni/ainmosnI/adanaC/ac.htlaehlatneme.www//:sptth
8198=DI&elcitra=

 
ا دنين

â
:يلمع تمكح يك ےن

اك تاقوا ےك ےنهٹا روا ےنوس ہنازور !ںيہر جازم لقتسم  -
 .ںيئانب لومعم يہ كيا
 .ںيئانب لومعم كيا اك ںوماك ےلاو ےنرك تقو ےتوس وك تار  -



ا ںيم سا
â

 ينپا دعب ےك ند ےراس 2 انرك فاص تناد ےك پ
 ليدبت ےڑپك ےك تقو ےك دنين ےنپا 2 انهكر فاص وك ہگج
ا لومعم ہي .ںيہ لماش ہريغو انرك

â
 رواب ہي وك مسج ےك پ

ا وك ماش حرط سا روا ےƐ ايگ وƐ تقو اك ےنوس ہك ےƐ اتارك
â

 مار
 .ےƐ يتلم ددم ںيم ےنرك
 تقو ےك تار گول هچك .ںيئاهك اذغ بسانتم 2 دنم تحص  -
ا ہك وج ےتاهك ںيہن  اناهك ہدايز

ُ
 اتوƐ تباث راگ ددم ےئل ےك ن

Ɛے. 
ا يك مسج ےنپا  -

â
ا رگا .ںينس وك زاو

â
 ںيہ ےكچ كهت وك ماش پ

ا تقو ہي ےƐاچ ںيئاج ےلچ ےئل ےك ےنوس 2 وت
â

 ےك لومعم ےك پ
ا ےنپا كت تقو صاخ يسك .ےƐ اك ےلہپ ےس تقو

â
 ےتگاج وك پ

ا انرك روبجم رپ ےنہر
â

 نب ببس اك ےنگاج ہدارا الِب ےك پ
 .ےƐ اتكس
 .ںيرك ششوك يك ےنرك شزرو هتاس ےك يدنسپ لادتعا  -
ا دنين ےس ےنوƐ اديپ ٹواكهت هچك ںيم مسج

â
 يتلم ددم ںيم ےن

Ɛے. 
.ںيدرك دنب وك سكنارٹكيلا مامت ےلہپ ےٹنهگ 1-2 ےس ےنوس  -
ا وك مسج ےس ےناہن ےس يناپ مرگ ےلہپ ےس ےنوس  -

â
 ےنرك مار

 .ےƐ يتلم ددم ںيم
 يلين .ںيرك تفايرد وك تايصوصخ يك ينشور يلين مهدم -
 رپ ےنچوس ہي وك غامد وج ںيہ ںينرك يك ينشور يسيا ينشور
 ےس ہجو يك سج 2 ےƐ تقو اك ند ہي ہك ںيہ يترك روبجم
 .ےƐ يتوƐ بارخ دنين يرامہ
 وك روش ےسيج 2 ںيرك ششوك يك ےناپهچ وك ساوح ےنپا  -
 مك وك ينشور 2 انرك دنب وك ںوناك ےنپا ےئل ےك ےنرك مك
ا ےئل ےك ےنرك

â
.انپناهڈ ںيهكن

 ےس نيٹوكين روا نيفيك وك ماش روا رہپ ہس رپ روط صاخ  -
 .ںيرك زيہرپ



 تقو ںيم ےرمك ےك ےنوس اي رپ رتسب ںيم تاقوا ےك ند  -
 ےس ےنرك ںايمرگرس يسيا رپ رتسب .ںيرك زيرگ ےس ےنرازگ
 اي انرك ماك ےسيج ںيہ ںيہن قلعتم ےس دنين وج ںيرك زيرگ
 .انليهك زميگ رٹويپمك
 يك نا روا ےنانب لومعم بس ہي ےك ےنوس ہك ںيهكر داي  -
ا رگا .ںيہ ےتكس گل ےتفہ ود ںيم ےنلاڈ تداع

â
 ںوتفہ نيت وك پ

ا يلمع تمكح لقتسم كت
â
 يئوك ںيم دنين يهب دعب ےك ےنامز

ا ںيہن رظن يليدبت
â
 .ںيرك ہطبار ےس رٹكاڈ ےنپا 2 وت ےƐ يت

 لامعتسا اك تايشنم رگيد اي / روا بارش
________________________________________
 öوانت گول ےس تہب روا 2 ےƐ تقو اك öوابد كيا يراميب يئابو
 ےƐر ڈنوهڈ ےقيرط ےئن ےئن ےئل ےك ےنانب رتہب وك يئاہنت روا
 ےك ےنرك مك وك öوانت ينہذ ےن ںوگول هچك ہك ےƐ نكمم .ںيہ
ا اشن اي وƐ يك يشون بارش رپ عقوم يسك ےئل

â
 اك ںوزيچ رو

 اك تايشنم اي بارش يك نا با نكيل 2 وƐ ايك عورش لامعتسا
ا رگا .ےƐ اƐر اج اتوƐ ہدايز ےس ہدايز لامعتسا

â
 وت ںيہ دنم ركف پ

 ےنپا ےئل ےك ددم اي ںيرك لامعتسا لئاسو ےئگ ےئيد ےچين 2
.ںيرك ہطبار ےس رٹكاڈ

ا رگا
â

ا ہك ےƐ اتگل وك پ
â

ا لامعتسا اك ےشن / انيپ بارش ےك پ
â

 پ
ا 2 وت ےƐ اƐر نب ببس اك يناشيرپ ےئل ےك

â
 گننيركسا دوخ پ

:ںيہ ےتكسرك لمكم ںاہي ٹسيٹ
stset-fles-gnineercs/ac.cb.plehotereh.www//:sptth
ںيرك لصاح ےس ںاہي تامولعم ديزم
ksir-wol/spit-esnesknird/ac.baesnesknird.www//:sptth
dilcg?/senilediug-
Aba81ISEPWhak7NV61dDTHakRw0boRhbVOAsIRAgDRB97bnAiQCK0jC=
 Bcw_wLAEBsmAagvx0lyOoQsZU_0Z1SnxDgSGJ



Ɛاتكس و Ɛا ہك ے
â

ا رگا ںوƐ ےƐر رك لامعتسا طلغ اك بارش پ
â

:پ
-  Ɛےئل ےك نيتاوخ( تابورشم ےلاو بارش ہدايز ےس 01 ےتفہ ر( 
.ںيہ ےتيپ  )ےئل ےك ںودرم( تابورشم ےلاو بارش 51 ےتفہ رƐ اي
 اي تابورشم ےلاو بارش ہدايز ےس 3 ںيم ند كيا رگا نيتاوخ -
 رگا رپ روط صاخ 2 ںيہ ےتيپ تابورشم 4 ہنازور تارضح درم
ےƐ اتوƐ ےس يگدعاقاب ہي

 يك ےنرك لصاح ددم ےئوƐ ےترك لامعتسا اك ںوطبار ليذ جرد
:ںيرك ششوك
  )ےئل ےك ںوناوجون( ربمن نوف ےئل ےك ددم يك ںوچب -
 8686-866-008-1 
  ںيم ںونابز فلتخم 2ےئل ےك كيا رƐ( نئال پليہ يك ےشن -
1-668-233-2232 )ںيہ رسيم تامدخ
 تامدخ ںيم ںونابز فلتخم 2ےئل ےك كيا رƐ( كنل هتليہ -
 8-1-1  )ںيہ رسيم
    eniL pleH htlaeH latneM  نئال پليہ هتليہ يغامد -

)Ɛںيہ رسيم تامدخ ںيم ںونابز فلتخم 2ےئل ےك كيا ر( 
 2462-303-778-1 

انهكر رارقرب وك تاقلعت دنم تحص
_________________________________________

 ہي نكيل 2 ےƐ راكش اك öوابد يئوك رƐ ےس ہجو يك ضرم يئابو
 اتكسوƐ تباث تقو لكشم ےئل ےك ےنهكر تاقلعت رپ روط صاخ
Ɛيرفس اي ےس ہجو يك ےنہر ہدحيلع ہدحيلع ےتشر هچك .ے 
 فرط يرسود ہكبج 2 ںيہ ےئگ وƐ ادج ےس ہجو يك ںويدنباپ
 رپ ےنرك ماك رك ہر بيرق بيرق روا گنت وك ںوگول هچك
 نزاوت ےك يگدنز روا ماك رپ ہگج يسا روا ےƐ ايگ ايك روبجم



ا ےƐاچ .ےƐ يہراج يك ششوك يك ےنهكر رارقرب وك
â

 ےنپا پ
 انرك عقوت ہي 2 ںوƐ ےƐر لم مك اي ہدايز ےس لومعم وك يهتاس
ا öوانت ديزم ںيم تاقلعت ہدايز ےس لومعم ہك ےƐ لمران

â
.ےƐ اتكس

:ںيہ ہي تاكن هچك ےئل ےك ےنال يرتہب ںيم öواچهك ےك تاقلعت

 ےن ٩١ ڈووك .ںيلاكن تقو ےئل ےك لايخ ہلدابت رپ تاقلعت  -
 ےس يهتاس ےنپا .ےƐ ايد لدب ہقيرط اك ےنرك رسب يگدنز يرامہ
ا ہو ہك ںيهكيد روا ںيلاكن تقو ےئل ےك ےنلم

â
 ےنپا روا ےك پ

 اك ےنرك تاب .ںيہ ےƐررك سوسحم اسيك ںيم ےراب ےك ےتشر
 يك ضرم يئابو . ںيہر رادناميا ںيم سِا روا ںيرك ےط تقو كيا
 رهگ ےسيج 2 ںيرك ہلازا اك ںويناشيرپ يلاو ےنوƐ اديپ ےس ہجو
 ںوچب روا انرك ماظتنا اك ماك 2 انرك يگدحيلع 2 انرك ماك ےس
.ہريغو ںايراد ہمذ وليرهگ 2 انرك لاهب هكيد يك

ا ہك ںيرك روغ رپ سا  -
â

 لح حرط سك وك لئاسم پ
ا بج .ںيہ ےترك

â
 ےنخيچ رپ يهتاس ےنپا وت ںوƐ سويام پ

 ددم ںيم ےنرك لح لئاسم ےس ےنہر شوماخ اي ےس ےنالچ
 ےترك راہظا اك ترورض ينپا اي ےنرك تساوخرد .ےƐ يتلم ںيہن
ا ينپا تقو

â
ا ےس ظافلا ہدرك بختنم ےنپا روا ےجہل ےك زاو

â
 ہاگ

ا يهب ںيم يضام  ےƐاچ .ںيہر
â

 لح  حرط يسا وك لئاسم ےن پ
 لكشم ہدايز روا انرك لح ہلئسم öوابد اك ضارما يئابو 2 وƐ ايك
ا ےس سا اذہل 2 ےƐ اتكس انب

â
ا ہك ںيہر ہاگ

â
 ےس يهتاس ےنپا پ

 .ںيہ ےترك عوجر حرط سك

 اك ضارما يئابو .ںيہر نابرہم روا ںينس وك ےرسود كيا  -
 ےنپا روا ےنپا نكيل 2 ےƐ اتكس نب ثعاب اك يجازم رصتخم öوابد



ا شيپ ےس ربص هتاس ےك يهتاس
â
 ںيرك روغ يهب ہي روا 2 ںيئ

ا اذہل 2 ےƐ اترك رثاتم ےس حرط فلتخم وك ںوگول öوانت ہك
â

 پ
ا ہبرجت اك يهتاس ےك

â
 كت ںاہي 2 ےƐ اتكسوƐ فلتخم ےس پ

ا بج ہك
â

 .ںوƐ ےƐر رازگ هتاس كيا تقو اراس انپا پ

ا ہك ےƐ اتكسوƐ .ںيرك ہطبار ہرابود -
â

 كيا تقو اراس انپا پ
 سا ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا نكيل 2 ںوƐ ےƐر رازگ هتاس
 قباطم ےك لومعم ےنپا .وƐ هتاس ےك ہدارا ہصح هچك اك تقو
 يمدق لہچ ہو ےƐاچ 2 ںيرازگ هتاس ےك يهتاس ےنپا تقو هچك
 ےنليهك ليهك اك شات هتاس كيا اي انرك ںيتاب روا اناج  ےئل ےك
ا اسيج

â
ا رگا .وƐ ہن ںويك يہ ماك ناس

â
 ےس ہجو يك ٩١ ڈووك پ

ا ےئل ےك ےنرك ہطبار 2 وت ںيہ ےئگوƐ گلا
â

 ےقيرط نئال ن
ا ميگ ڈروب ےسيج 2 ںيرك شالت

â
 ےسيا اي 2 انليهك نئال ن

ا وج مراف ٹيلپ
â

 ٹين ےسيج 2 ںيد ےنهكيد ںيملف رك لم وك پ
.سكلف

ا ترواشم 2 تاقوا ضعب .انرك بلط ددم  -
â

ا نيرتہب اك پ
â
 نشپ

Ɛيتكسو Ɛك راك ہبرجت كيا .ے
َ

 )ريشم اك ںوڑوج( رلسنöواك لپ
ا
â

ا روا پ
â

 لح وك لئاسم ےك رك تيچ تاب ےس يهتاس ےك پ
 .ےƐ اتكسرك ددم ںيم ےنرك رود وك يناشيرپ يسيا روا ےنرك
 

ہقيرط اك ےنٹمن ےس )esubA( يكولسدب
________________________________________
 .ےƐ يتاج يك ںيہن تشادرب يتدايز 2 ںيم اڈينيك" :ںيهكر داي
ا
â

.اگ ےڑپ انہر ںيہن ںيم لاحتروص يك يكولسدب وك پ
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
ylimaf/ad anac-etargimmi/secivres/pihsnezitic-
 lmth.esuba/pihsrosnops-



:ماسقا يك يكولسدب

:يتدايز ينامسج
 ےس ےطبار ےلاو ےنيد فيلكت اي يكمهد  ےك مسق يهب يسك  -

:يتدايز يسنج
ا وج يئاورراك اي ہطبار يسنج اك حرط يهب يسك

â
 يضرم يك پ

وƐ فالخ ےك

:يكولسدب يتابذج
ا نيہوت

â
 ترورض 2 اناكمهد انارڈ 2 انرك ںاسارƐ 2 انرك ليلذ 2 زيم

 ےس ںوقيرط ےرسود 2 انراكپ مان 2 ہضبق / دسح ہدايز ےس
 اي اناج ےل وك روناج وتلاپ ےنپا اي ںوچب ےنپا ےسيج انيد يكمهد
ا اي / روا 2 اناچنہپ فيلكت

â
 انكور ےس ےنلم وك ہبنك ےنپا وك پ

:لاصحتسا يلام
ا وج ہقيرط يهب يئوك اسيا

â
 ےئل ےك ےناچنہپ فيلكت وك پ

ا
â

ےƐ اتكسرك دودحم يئاسر كت مقر يك پ

:انرك لورٹنك وك لمع زرط
ا وج كولس اسيا يئوك  -

â
ا يك پ

â
 2 ےرك دودحم وك يداز

ا ہك ےسيج
â

 تازيواتسد رگيد روا ڈراك يتخانش 2 ٹروپساپ ےك پ
ا كت

â
ا اي .انيد ےنوƐ ہن يئاسر يك پ

â
 انهكر ںيم ينارگن وك پ

ا ےس نج انرك دودحم وك ںوگول نا روا
â

 روا ںيہ ےتكس لم پ
.ےتكس لم ںيہن

:يداش يربج
 ےعيرذ ےك öوابد ےك ںوقيرف ہدايز اي كيا يدنماضر ےئل ےك يداش
 .ےƐ يتاج يد



:ںيرك لصاح ددم
 لاك وك سيلوپ يماقم ےنپا اي 9-1-1 ںيم لاحتروص يماگنہ  -
ںيرك
 EFAS-432-304 )3327( ےئل ےك نئال پليہ سنلئاو يلميف  -
 يرورض رگا روا ےƐ اتكسرك ايہم لئاسو ربمن ہي 2ںيرك لاك رپ
Ɛاتكسرك تسبودنب اك ہگج ںيم ہاگ ہانپ وت و Ɛہانپ ہي .ے 
ا ںيہاگ

ُ
 ےئل ےك ںوروناج وتلاپ ےٹوهچ روا ںوچب ےك نا 2 نيتاوخ ن

 .ںيہاچ انچب ےس يكولسدب وج ںيہ يتكسرك ايہم ہگج ظوفحم
 وج ےƐ يهب ےئل ےك ںوناوجون روا نيتاوخ يسيا ربمن ہي
 ترواشم( سورس گنلسنöواك ںيہنا روا ںوƐ راكش اك يكولسدب
ا روا وƐ راكرد )يئاسر كت تامدخ يك

ُ
 ےئل ےك تارضح درم ن

 .ںوƐ ےتہاچ انلدب وك جازم ےك يكولس دب ينپا وج يهب
ا رگا   -

â
 تيثيح يك نشيرگيما اي تيرہش ںيم ےلماعم ےك پ

 . ںيرك ہطبار رپ  رٹنيس ٹروپس ٹنئالك وت ےƐ لماش
 0012-242-888-1

 ےك تالايخ ےك ےناچنہپ ناصقن وك دوخ
ںيتاب هچك ںيم ےراب
________________________________________

 يك توم يلاو تگال يترشاعم روا يتابذج نك ہابت يشك دوخ
 اكور رپ روط ماع ےسج ےƐ ہجو يسيا كيا يڑب ےس بس
ا رگا .ےƐ اتكس اج

â
ا ہك ےƐ ہبش ہي وك پ

â
 اي ےلاو رهگ ےك پ

 ينہذ ےئوƐ ےتهكر تالايخ ےك يشكدوخ بابحا تسود
 يلاو ےنرك ہبنتم ےس تاب سِا 2 وت ںيہ راكش اك دہجودج
 ےنرك شالت ےقيرط ےك ےنرك ددم يك ںوگول نا روا ںايناشن



ںيهكيد كنل ليذ ہجردنم مرك ہارب ےئل ےك
edicius/secivres/htlaeh-cilbup/ne/ac.adanac.www//:sptth
 lmth.sngis-gninraw/noitneverp-

:تمالع يك يشكدوخ ںيم صخش يسك
 .يرادربتسد ےس ںويمرگرس اي 2 ںوتسود 2 ہبنك -
ا ےسيج انرك سوسحم اسيا -

â
 اي دصقم يئوك اك يگدنز يك پ

 ےƐ ںيہن ہجو يئوك يك ےنرازگ يگدنز
 ےك ںودام رگيد روا بارش 2 تايشنم ےئل ےك ےنٹمن ےس يگدنز -
 ہفاضا ںيم لامعتسا
 ےك ےنوƐ ںيم فيلكت تشادرب لباقان اي ےننب هجوب رپ يسك -
   انرك تاب ںيم ےراب
 انرك سوسحم ريغب ےك )ٹروپَـس( تيامح روا گلهت گلا -
 روا اناج سنهپ اي انرك سوسحم ديماان ںيم ےراب ےك لبقتسم -
 ہتسار يئوك اك ےنلكن ےس تالاح ےسيج انرك سوسحم اسيا
 .ےƐ ںيہن

 ےƐ ہدايز ناكما اك ےنرك ششوك يك يشكدوخ ےك صخش يسك
:رگا
 ےƐ اكچ رك ششوك يهب ےلہپ ہو -
 ےƐ اƐر ےد يكمهد اي ںيہ ےƐر رك تاب يك يشكدوخ ہو -
 ہقيرط 2 تقو 2 خيرات .ےƐ ہبوصنم صاخ كيا اك نا -
 هتاس ےك تارثا يفنم ےس يليدبت يڑب كيا ںيم يگدنز  ہو -
ا 2 اناج وهك اك زيزع يسك ےسيج ےƐ ارزگ

â
 2 يمك ںيم يداز

 صيخشت يك يراميب نيگنس

ا رگا
â

ا اي پ
â

 ںيم ےراب ےك يشكدوخ الاو ےنناج يئوك اك پ
:ںيرك لصاح ددم 2 وت ےƐ اƐر چوس



 secivreS sisirC :)ےئليك كيا رƐ( اڈينيك تامدخ نارحب
adanaC    54654 txet ro 6654-654-338-1

 يك لاس  ٩٢ ےس۵ ںيم اڈينيك ( ربمن نوف اك ددم يك ںوچب
)ےئل ےك رمع
 868686  ںيرك ہطبار ےس ٹسكيٹ اي 8686-866-008-1

 ںيم اڈينيك ےروپ( نئال پليہ يك ديما يك دوبہب و حالف
 roF( eniL pleH ssenlleW rof epoH : )ےئل ےك ماوع يسيد
)selpoep suonegidnI
ا اي رپ 0133-242-558-1 

â
 ٹيچ سينليو راف پوƐ نئال ن

 )tahc ssenlleW rof epoH enilno( طوبرم ےس Ɛںو.

 ےلاو ےنرك دہجودج هتاس ےك تحص يغامد
انرك ددم يك ںوچب
_________________________________________

ا رگا
â

 ہو 2 وت ےƐ راكش اك يبارخ يك تحص ينہذ ہچب اك پ
 ےرسود اي 2 ہذتاسا ےك سا .ےƐ اتكسوƐ لہا اك تامدخ يرورض
 ںيئاگل ہزادنا اك تاب سِا ےكرك تاب ےس ںولاو ےنرك تشادہگن
ا يهب ہو ايك ہك

â
 ےتهكر تاشدخ ےسيا ںيم ےراب ےك ےچب ےك پ

  ںيہ

 ہطبار ےس رٹكاڈ ےنپا ےئل ےك ےروشم قلعتم ےس تحص يغامد
.ںيرك لاك رپ 118 اي ںيرك

ا يزيرگنا رگا
â

ا 2 وت ےƐ نابز يرسود يك ےچب ےك پ
â

 ےچب ےك پ



 ےكسرك مہارف نامجرت كيا ےئل ےك ددم ںيم لمع سا لوكسا اك
.اگ

 ليذ جرد مرك ہارب 2 ےئل ےك ےنرك شالت تاماقم ےك تمدخ
:ںيرك ہظحالم ٹئاس بيو
ecivreS/htlaehdnif/ac.secivreshtlaehatrebla.www//:sptth
4847=di?xpsa.
 ماقم دزمان انپا روا ںيرك لوركس رپ تاماقم ےك تمدخ ےچين
.ںيرك شالت

:ےƐ ہي تسرہف يك تامدخ بايتسد
تنواعم روا ہجلاعم 2 جالع 2 صيخشت -
 ےك ںويسنجيا يترشاعم اي ہنارو ہشيپ رگيد رپ ےنوƐ بسانم -
 تاج ہلاوح
 ےك تحص يغامد روا تامدخ يلاو نشيس كيا 2 نِا-كاو -
 ںيم يگدنز يترشاعم رپ ےنوƐ غراف ےس ںولاتپسا وك ںوضيرم
تامدخ  ےئل ےك ددم ںيم يسپاو

ا
â

 ےئل ےك لاهب هكيد يك تحص يتابذج يك پ
:ےقيرط ےرسود
_________________________________________
ںينس ںيربخ فورعم ںيم ےراب ےك ٩١ ڈيووك  -
sesaesid/secivres/htlaeh-cilbup/ne/ac.adanac.www//:sptth
lmth.noitcefni-surivanoroc-levon-9102/
ا تامولعم رگا  -

â
 ںيربخ وت ےƐ يترك ہفاضِا ںيم öوانت ےك پ

.ںيد رك مك اننس / انهكيد / انهڑپ
ا .ںيرك قشم يك ےنرك يدردمہ ےس دوخ-

â
 ںيہن ماك وج پ

 ےئاجب يك ےنانب ہناشن اك ديقنت وك دوخ ےئل ےك سا ںيہ ےƐررك
ا نا .ںيرك فيرعت يك ںوماك ےئوƐ ےئك ےنپا 2

â
 ںيم تاقوا يشئامز

ا ےنپا 2
â

 .ںيرك رايتخا يمرن ںيم تاعقوت يئوƐ يهكر ےس پ
ا 2 راهبك يهبك

â
 روا تحص ناظفح يداينب فرص ںيم ند ےروپ پ



ا ےنپا
â

 روا 2 ںيہ ےتكس رك يہ ماك ےسيج ےنالهك اناهك وك پ
noissapmoc-fles//:sptth :كنل .ںيہن تہابق يئوك ںيم سِا
/2-noissapmoc-fles-fo-stnemele-eerht-eht/gro.
 ہنزاوم انپا 2رپ ايڈيم لشوس رپ روط صاخ 2 ےس ںورسود  -
 روا لكش نيرتہب ينپا وك ںوگول وك ايڈيم لشوس .ںيرك تم
 روا 2 ےƐ ايگ ايانب ےئل ےك ےنيد تزاجا يك ےنرك شيپ نژرو
 رپ ايڈيم لشوس .ےƐ يتوƐ ںيہن يهب لصا نژرو ہي تاقوا ضعب
ا انهكيد وك ںوگول ےسيا روا اناج

â
 يئاهكد ہاورپال وج ےƐ ناس

 ےك يناشيرپ روا فيلكت 2دہجودج يسك ريغب روا ںيہ ےتيد
ا رظن ےترك لصاح فادƐا ےك حرط رƐ نارود ےك ضرم يئابو

â
 ےت

ا وج ےس ريوصت سا .ںيہ
â

ا ےنپا ںيہ ےتهكيد پ
â

 تم ہنزاوم اك پ
ا اك سا اي 2 ےƐ ںيہن يلصا ہو 2  ںيرك

â
 يئوك ےس ےبرجت ےك پ

 2 ےٹوهچ ےٹوهچ ےئل ےنپا 2 ےئاجب ےك سا .ےƐ ںيہن انيد انيل
 يسيا 2 ںيد ہجوت رپ ےنرك بترم وك ںوماك ہنادنسپ تقيقح
ا وج ںيزيچ

â
ا روا ںوƐ پسچلد ےئل ےك پ

â
 .ںيرك كرحتم وك پ

 .ںيركرايتخا  ےفقو ےس ايڈيم لشوس وت وƐ يرورض رگا
 ہبرجت يناسنا ريگملاع كيا انرزگ ارُـب اك ند ہك ںيهكر داي -
Ɛا .ے

â
 يساكع يك سا ہي ںيہ نوك ےس تيثيح يك درف كيا پ

 .ےƐ يتوƐ هتاس ےك كيا رƐ وج ےƐ تاب يسيا ہي 2 ےƐ ںيہن
 ہلدابت رپ ںوربخ هتاس ےك نا 2 ںيرك تاب ےس ںوچب ےنپا  -
 رظن رپ حطس يك يگتخپ روا رمع يك نا نكيل ںيرك لايخ
 قباطم ےك حطس يك ميہفت يك نا وك تامولعم .ےئوƐ ےتهكر
 ںيرك يوريپ يك كنل .ںيئانب
efil-yliad/vocn-9102/surivanoroc/vog.cdc.www//:sptth
sptth=laVfer_AA_CDC?lmth.nerdlihc-htiw-gniklat/gnipoc-
vocn-9102F2%surivanorocF2%vog.cdc.wwwF2%F2%A3%
nerdlihc-htiw-gniklatF2%eracdlihc-sloohcsF2%ytinummocF2%
lmth.
 يفاك روا ںيرك شزرو ہنازور روا ںيئاهك اذغ شخب تحص  -
ا ںيم رادقم

â
 سنٹف روا زنئال ڈيئاگ ڈوف ےك اڈينيك .ںيرك مار



 .ںيرك لمع رپ نالپ
/tohspans-ediug-doof/ne/ac.adanac.ediug-doof//:sptth
 .ںيرك تاب ےس درف رو ہشيپ قلعتم ےس تحص يغامد  -
 ےنرك ہروشم و حالص .ںيرك كب ٹنمٹنئاپا ےئل ےك ترواشم
 زا دلج روا يئاہنت 2 بارطضا ö 2وانت قلعتم ےس ضارما يئابو ےس
 ںيم روما ہدوجوم ےسيا ہي .ےƐ يتكس لم ددم ںيم ےنٹمن دلج
 روا نارود ےك ضارما يئابو وج ںيہ ےتكسوƐ تباث راگددم يهب
 يك ںوچب ےس نواعت يمہاب ےسيج ںيہ ےئگوƐ نيگنس يهب
 رئيريك ö 2وانت اك ماك 2 يمك ںيم تمزالم 2 انرك تشادہگن
 .ہريغو öوانت ںيم تاقلعت 2 لدبودر ںيم
 روا 2 ںيناج ںيم ےراب ےك )ssenlufdniM( يزاس نہذ  -
 روا تالايخ ےنپا .ںيرك قشم يك يزاس نہذ ےس يگدعاقاب
 ٹنرگيما " ےئل ےك ےنهكيس انيد ہجوت حرط سا رپ تابذج
 ssenlufdniM پاشكرو سنلفڈنئام يك يٹئاسوس نشيكوجيا
pohskrow" ا ےس سج ںيل

â
 ےنلاهبنس وك تالاح لكشم يك پ

 ےنرك باختنا ہنادنمشناد روا اگوƐ ہفاضا ںيم تيحالص يك
.يگ ےلم ددم ںيم
 :ںيهكيد )رڈنليك( ميوقت ہنازور اك يزاس نہذ سا -
secruoser-ssenlufdnim/moc.mlac.golb//:sptth
 
:لئاسو ےئل ےك ددم ديزم
 كيا اك ےنرك مظنم وك تحص ينہذ ينپا نارود ےك ٩١ ڈيووك
htlaeH latneM ruoy gniganaM  سروك تفم
91-divoc-htlaeh-eganam/nrael/gro.aresruoc.www//:sptth
سروك تفم 2 ماظتنا اك ينيچ ےب روا يگديشك
)yteixnA dna ssertS gniganaM(
latnem-eerf-91divoc/moc.sdnimgnilrats.ofni//:sptth
htlaeh-
)sdniM yhtlaeH lufdniM(   غامد دنم تحص
/gro.lufdnim.www//:sptth


