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یربخ ھیمالعا  
 

 

  یتسرپ داژن دض یاھ تیلاعف رد اھ ییاتربلآ یھد تکراشم
 یا ھناسر یاھ شسرپ ٢٠٢٢ ربماتپس ٢٢

 ھلباقم یاھ تیلاعف ھیھت یارب تلود ھب یناسر عالطا رد دنناوت یم اھ ییاتربلآ
 .دننک کمک رت ریگارف یناتسا داجیا و یتسرپ داژن اب ھنارگ

 درومرد یریگدای و ندینش ھب دھعتم اتربلآ تلود ،تسا شیازفا لاح رد ناتسا تیعمج نازیم و عونت ھک یلاح رد
 عناوم اب تسا نکمم ھک یدارفا رگید و نایموب ،فلتخم یاھداژن ھب قلعتم دارفا ھلمج زا اتربلآ نینکاس ھمھ تایبرجت

  .تسا دنوش ھجاوم یمتسیس

 قیرط زا ام .منک یم راختفا نام ناتسا رد نآ عاونا ھمھ رد یتسرپ داژن اب ھلباقم یارب ماجنا لاح رد تامادقا ھب نم«
 و ناکم اتربلآ ھک درک میھاوخ لصاح نانیمطا ،دنا هدوب یتسرپ داژن ینابرق ھک ییاھ هورگ و عماوج اب موادم یراکمھ
 ام ھب ار دوخ دروخزاب ھک مینک یم توعد راشقا ھمھ زا اھ ییاتربلآ ھمھ زا ام .تسا دارفا ھمھ یارب نما یا ھناخ
 رثوم و رادانعم دنا هدش ھجاوم ضیعبت و یتسرپ داژن اب ام ناتسا رد ھک یدارفا زا تیامح رد ام تامادقا ات دنھد ھئارا
 ».دنشاب

 یگنھرف ددعت و ترجاھم ریزو نواعم ،نیسای دمحم

 تارظن ھطقن دنناوت یم اھنآ .دننک رپ ربتکا ٢١ زا لبق ات ار نیالنآ ھمانشسرپ دوش یم تساوخرد اتربلآ یلاھا یمامت زا
 کارتشا ھب ار یتسرپ داژن اب ھلباقم یارب هدنیآ رد تلود تامادقا و ناتسا نیا رد یتسرپ داژن ریثات دروم رد دوخ
 .دنراذگب

 یھار ھشقن ھک ھمانرب نیا .دوب دھاوخ دش رشتنم اریخا ھک اتربلآ یتسرپ داژن دض مادقا ھمانرب ھیاپرب یمومع تکراشم
 یتلود یاھ ھمانرب ھب یسرتسد یارب یمتسیس عناوم فذح ،عونت ھب تلود دھعت زا یلک ییامن تسا رادانعم مادقا یارب
 یتسرپ داژن دض یتروشم یاروش .دھد یم ھئارا ار تامدخ و تاعالطا ھب اھ ییاتربلآ ربارب یسرتسد زا نانیمطا و
  .تسا هدرک افیا ھنیمز نیا رد یمھم شقن اتربلآ

  یلحم ھسلج کی یرازگرب ھنیزھ کمک تفایرد یارب تساوخرد
 یارب یا ھجدوب ،دوخ تارظن نتشاذگ کارتشا ھب یارب اتربلآ یلاھا یارب رتشیب یاھ تصرف ندرک مھارف روظنم ھب

 تاسلج یرازگرب روظنم ھب نشین تسرف و یتیم نایموب عماوج و یعامتجا و یگنھرف ،یبھذم ،یموق یاھ نامزاس
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 سرتسد رد رالد ٢۵٠٠ فقس ات ھنیزھ کمک ۴٠ ات .تسا هدش ھتفرگ رظن رد یتسرپ داژن دض یروضح تکراشم
 .دنھد ھئارا ار دوخ تساوخرد ات دنراد تصرف ربتکا ٢١ ات اھ نامزاس و دوب دنھاوخ

 دنھاوخ تفایرد تلود زا ار یتیامح دراوم اھ نامزاس .دننک رازگرب ربماسد ١۶ ات ار دوخ تاسلج دیاب اھ نامزاس
 کارتشا ھب یارب یتصرف ھئارا روظنم ھب دوش یم تساوخرد اتربلآ رسارس زا گرزب و کچوک یاھ نامزاس زا .درک
 سردآ رد رتشیب تاعالطا .دننک لاسرا ار دوخ تساوخرد اتربلآ یلاھا زا یعونتم هرتسگ تارظن یراذگ

alberta.ca تسا سرتسد رد.  

 نایموب اب تکراشم
 نایموب اب یراکمھ و نداد شوگ اب ام ،یتشآ یاکرش ناونع ھب .تسا نایموب اب یتشآ و تقیقح ھب دھعتم اتربلآ تلود
 .مینک یم نییعت ار رتھب یا هدنیآ ھب ندیسر یارب اھریسم نیرتھب اتربلآ

 یاھ هاگ تنوکس ناربھر نینچمھ و ٨ نامیپ ، ٧ نامیپ ، ۶ نامیپ یاسور اب تاقالم یارب ار ییاھ ھمان توعد تلود
 دراوم رد نایموب تارظن دوش نئمطم ات درک دھاوخ لاسرا اتربلآ یتیم نویساردف و اتربلآ یتیم تلم ،یتیم نایموب
 و دننک رپ ار نیالنآ ھمان شسرپ ھک دوش یم توعد نایموب زا نینچمھ .دندرگ یم ظاحل یتسرپ داژن دض ھب طوبرم
 ھنیزھ کمک تساوخرد طیارش دجاو زین یموب یتسود زکارم و یتیم یاھ هاگ تنوکس و نشین تسرف نایموب
 .دنتسھ عماوج طسوت هدش لیکشت تاسلج یرازگرب

 ناعفنیذ رگید اب تاسلج

 یروضح تاسلج رد تکرش یارب اھ نامزاس و دارفا زا یخرب ،رت قیمع یاھ دروخزاب یروآ عمج روظنم ھب
 در ،یرگلک ،نوتنومدا یاھرھش رد تاسلج نیا .دش دنھاوخ توعد یگنھرف ددعت و ترجاھم ریزو نواعم اب یرگید
 .دش دنھاوخ رازگرب سکورب و یررپ دنارگ ،یاروم کم تروف ،تھ نسیدم ،جیربثل ،ریید

 عیرس تاعالطا
 ٨۴۵٢٢٠( دصرد ٢/٢١ ،اتربلآ رد نکاس درف ٣٩٧٨١۴۵ نیب زا ،یرامش رس یاھ هداد نیرخآ ساسارب •

 .دنتسھ یموب )رفن ٢۵٨۶۴٠( دصرد ۵/۶ و تیلقا دارفا )رفن ٩٣٣١۶۵( دصرد ٢٣ ،رجاھم )رفن
 داژن اب ھلباقم یارب دیاب تلود ھک تسا یتامادقا لماش نیالنآ ھمان شسرپ و یروضح تاسلج تاعوضوم •

 حرط رد ار اھ ییاتربلآ و عماوج تکراشم موادم روطب دناوت یم ھنوگچ تلود ھکنیا و دھد ماجنا یتسرپ
 یاھ هداد یروآ عمج دروم رد ییاھ شسرپ لماش نیالنآ ھمان شسرپ .دنک بلج یتسرپ داژن دض یاھ
  .ددرگ یم زین یداژن

 ریز دراوم لماش ھک تسا هدرک عورش ار یتسرپ داژن دض یاھ حرط زا یدادعت یور راک اتربلآ تلود •
 :دنتسھ

o روحم ترفن میارج یگنھامھ دحاو کی و روحم ترفن میارج طبار کی داجیا. 
o سیلپ نوناق ساسارب نشین تسرف سیلپ یمسر نتخانش تیمسر ھب. 
o لیلد نودب یتیوھ دراوم یسررب تیعونمم. 
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o اتربلآ یتینما تخاسریز ھمانرب یفرعم. 
o ھب نارجاھم یارب فاصنا رتافد داجیا و ھنافصنم لاوحا تبث یاھ ھمان هویش نوناق بیوصت 

 .اھنآ کرادم ندش ھتخانش تیمسر ھب و یزاسلداعم یارب اتربلآ ھب نادراو هزات ھب کمک روظنم
o تلود یارب ریگارف یطابترا تسایس کی داجیا. 

 طبترم تاعالطا

 یتسرپ داژن دض تکراشم •
 یتسرپ داژن ھیلع مادقا •
 ھنیزھ کمک تساوخرد ھحفص •
 اتربلآ یتسرپ داژن دض مادقا حرط •

 


