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دینک تبحص انورک سوریو هرابرد  
۶ 
 

 !دینک کیلک ار اجنیا ندوب ردام و ردپ هب طوبرم لئاسم ةرابرد رتشیب ییامنهار یارب

 .دنکیمن تظفاحم ام نادنزرف زا یرادزار و توکس .دناهدینش نآ ةرابرد ییاهزیچ نونکات اهنآ .دینک تبحص نآ ةرابرد هک دیشاب هتشاد لیامت
 !دیسانشیم سک ره زا رتهب ار اهنآ امش .دنراد کرد نازیم هچ ات اهنآ هک دینک رکف نیا هب .دنکیم تظفاحم اهنآ زا ندوب زاب و تقادص

 دراد دوجو هراب نیا رد یرایسب یاهناتساد

 دیهد شوگ و دیشاب زاب
 تالاوئس اهنآ زا .دننک تبحص هنادازآ ناتنادنزرف دیهد هزاجا •

 لئاسم نیا ةرابرد نازیم هچ نونک ات دینیبب و دیسرپب حیرص

 .دننادیم

 دیشاب قداص
 دنچ ناتدنزرف هکنیا هرابرد .دیهد هناقداص ار اهنآ خساپ هشیمه •

 .دینک رکف دراد کرد نازیم هچ و دراد لاس

 دشاب رگتیامح
 ات دیهد اضف اهنآ هب .دوش جیگ و دسرتب امش دنزرف تسا نکمم •

 یارب هک دننادب و دنراذگب نایمرد امش اب ار دننکیم ساسحا ار هچنآ

 .دیراد روضح هشیمه اهنآ

 ربتعم یاهتیاس زا .دنشاب هتشادن تقیقح تسا نکمم اهناتساد نیا زا یخرب
 :دینک هدافتسا

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public and  

 
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 from WHO 

and UNICEF. 

 همه هک درادن یلکشم

 هتشادن ار اهخساپ

 .دیشاب
 اما ،مینادیمن ام" دییوگب هک درادن یلکشم

 اما مینادیمن ای ؛مینک راک نآ یور میناوتیم

 ناونع هب عوضوم نیا زا ".مینکیم رکف نآ هب

 اب هزات یاهزیچ نتفرگ دای یارب یتصرف

 !دینک هدافتسا ناتدنزرف

 هن نانامرهق

 اهردلق

 هچ رفن کی هکنیا اب یراک انورک سوریو هک دیهد حیضوت •

 دنکیم تبحص ینابز هچ ای تسا هدمآ اجک زا ای تسا یلکش

 یدارفا هب تبسن میناوتیم هک دییوگب ناتدنزرف هب .درادن

 تمحر مینکیم تبقارم اهنآ زا هک یناسک و دنتسه رامیب هک

 .میشاب هتشاد تقفش و

 

 عویش یریگولج یارب هک دیشاب یدارفا ناتساد لابند هب •

 .دننکیم تبقارم رامیب دارفا زا و دننکیم شالت یرامیب نیا

 بوخ تشاددای کی اب

 دینک مامت

 دیوش روآدای اهنآ هب .هن ای تسا بوخ ناتدنزرف لاح ایآ هک دینیبب

 امش اب دنتساوخ هک نامز ره دنناوتیم اهنآ و دیتسه اهنآ بقارم هک

 !دیهد ماحنا مه اب هدننک مرگرس اک کی سپس .دننک تبحص

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public



