
  : امدادرسان:ی   :یناسردادما و   کم:یناسردادما و ک
محل:ی    همبستگ:ی :یناسردادما و اتحاد

همبستگی              هایگتسبمه ی گرویگتسبمه یاه ه سازماندهی حایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس ل دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر کشویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر سرتاسر دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر حاضر حایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس ل دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر بسیایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ریگتسبمه ی افراد
.            :  . نگذایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ری.م  تنها یگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح را هیچک.میراذگن اهنت ار س کرونا ویرو.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک س شیو.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو ع بحرا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش ن ایا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب م ای.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر هد.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا نیا رد :ف هستند محلی
دهی.م؟-               سازما.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش ن یگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح را محلی همبستگی هایگتسبمه ی گرویگتسبمه یاه ه اپیدمی ی؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک شیو.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو ع هنگا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب م دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر میتوانی.م چگون؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه

دهی.م؟-              قرایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر توج؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه مویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح رد و باشی.م داشت؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه نظر دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر باید یگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح را نکاتی چ؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه

محل.    ۱ محد:یناسردادما ودلحم ه در کم:یناسردادما و ک
ها   همسایاه ه زندگ:ی،مثاه هیاسمه ال

از           جلوگیریگتسبمه ی و کاهزا یریگولج و ش منظویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه اپیدمی ی؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک شیو.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو ع هنگا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب م ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه
با           یگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح را خود ایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح رتباطااب ار دوخ ت ک؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه اساب ار دوخ تاطابترا هک ت مه.م بسیایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر ویرو.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک س بیشتر گستراب ار دوخ تاطابترا هک تسا مهم رایسب سوریو رتشیب ش

    . بهتر       منظویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر همی.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه دهی.م کاهزا یریگولج و ش و برسانی.م حداقرتهب روظنم نیمه هب .میهد شهاک و میناسرب ل ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه دیگرا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش ن
مرکزگرا           صویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح راب ار دوخ ت ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه امکا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش ن حد تا یگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح رسانی کم؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک ساختایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر ک؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه اساب ار دوخ تاطابترا هک ت

.         . منزیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس ل  ی؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر گروهی همکایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ریگتسبمه ی شکرتهب روظنم نیمه هب .میهد شهاک و میناسرب ل ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه مثال.لزنم کی رد یهورگ یراکمه لکش هب ، شود سازماندهی

۲. کرد.ن.      کم:یناسردادما و ک مدا:یناسردادما و.ندرک کمک م :یناسردادما ول:ی ک.ندرک کمک موادم یلو م
ک؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه                 اساب ار دوخ تاطابترا هک ت بهتر کنید کم؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک کسی ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه بچ؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه نگهدایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر و پرستایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر عنوا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش ن ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه میخواهید اگر مثایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس ل.لزنم کی رد یهورگ یراکمه لکش هب ، بطویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر

. کنید          کم؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک مشخ.دینک کمک ص خانوادیگتسبمه یاه ه ی؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه فق.دینک کمک صخشم هداوناخ کی هب ط خصو.دینک کمک صخشم هداوناخ کی هب طقف ص ای.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر

غیر.         ۳ دیگر افراد با دارد امکا.ن کاه ه جای:ی تا
کم:یناسردادما و ک        آنها باه ه میخواهید کاه ه دستاه ه آ.ن از

. باشید      نداشتاه ه تما.دیشاب هتشادن س :یناسردادما و ارتبا.دیشاب هتشادن سامت و ط کنید،
. اساب ار دوخ تاطابترا هک ت-          مه.م بسیایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر همبستگی و اتحاد ای.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن بحرانی شرای.دینک کمک صخشم هداوناخ کی هب ط دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر

. اساب ار دوخ تاطابترا هک ت-               مه.م مسولیاب ار دوخ تاطابترا هک ت احسا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک س و همدیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ردیگتسبمه ی بلک؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه نیساب ار دوخ تاطابترا هک ت.لزنم کی رد یهورگ یراکمه لکش هب ، مه.م آمایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر و تعداد منظویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر همی.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه
ایگتسبمه ی                   حرف؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه کم؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه نیاز صویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح راب ار دوخ ت دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر یگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح را آنها و باشید ایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح رتبایا هفرح کمک هب زاین تروص رد ار اهنآ و دیشاب ط دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر تلفنی خود دوستا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش ن و اطرافیا.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش ن با

. کنید      یگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح راهنمایی مناس.دینک ییامنهار ب هایگتسبمه ی آدیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک س ب؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه
 : یگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح روحی        هایگتسبمه ی نگرانی بروز صویگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح راب ار دوخ ت دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر تما.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک س ۰۸۰۰۱۱۱۰۱۱تلف.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن

 : سالمند       و مس.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن افراد برایگتسبمه ی تما.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک س ۰۸۰۰۴۷۰۸۰۹۰تلف.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن
 : خانوادیگتسبمه یاه ه        دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر خشوناب ار دوخ تاطابترا هک ت بروز موایگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح رد دیگتسبمه یاه هورگ یهدنامزاس لاح ر کم؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا ک ۰۸۰۰۱۱۶۰۱۶تلف.میراذگن اهنت ار سکچیه انورک سوریو عویش نارحب مایا ن

محل؟میهد نامزاس ار یلحم یگتسبمه یاه هورگ یمدیپا کی عویش ماگنه رد میناوتیم ه    همبستگی هایگتسبمه ی  https://bit.ly/2Qkdt6H:«گرویگتسبمه یاه ه


