
مستخد م   والزوار    Juziعزيز مدختسم ي والمنظميراوزلاو ن الناشطيراوزلاو ن ومجموعاراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت
ف ي     النا يف س نحراوزلاو ن .       )Juziبالطب يف سانلا نحن ع الحا) د       النقا) داحلا ش لحال) داحلا شاقنلا ة ملخ) داحلا شاقنلا ةلاحل ص يل ي فيما االكلي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل م يف سانلا نحن ع التعام) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل كيفي) داحلا شاقنلا ة ف ي (:16نفك) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر مار يف س 

عل ى      ن) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ركز أ ىلع زكرن ن قب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل :Juziولكراوزلاو ن جيد                 بشك) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل في:ديج لكشب ه األفكار مراوزلاو ن الكثي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر تلخي) داحلا شاقنلا ةلاحل ص ت:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م الذ مدختسم ي :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، الم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رتب:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، ط بالن) داحلا شاقنلا ةلاحل ص نوص ي أ ىلع زكرن ن ن) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ريد :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ،
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. الضعفا.ء                 األشخا.ءافعضلا ص مجموع) داحلا شاقنلا ة وحماي) داحلا شاقنلا ة الصحي) داحلا شاقنلا ة ال) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رعاي) داحلا شاقنلا ة نظا م ) دع:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م أج) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل مراوزلاو ن الفي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رو يف س انتشار إبطا.ء عراوزلاو ن مسؤوليراوزلاو ن أنفسنا ن) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر.ءافعضلا صاخشألا ةعومجم ةيامحو ةيحصلا ةياعرلا ماظن معد لجأ نم سوريفلا راشتنا ءاطبإ نع نيلوؤسم انسفنأ ى
 . االجتماع ي                 التباعد خال .يعامتجالا دعابتلا ل مراوزلاو ن إال االنتشار إبطا.ء يمكراوزلاو ن ال ألن:ديج لكشب ه البيا ىلع زكرن ن هذا ف ي ونشار .يعامتجالا دعابتلا لالخ نم الإ راشتنالا ءاطبإ نكمي ال هنأل نايبلا اذه يف ك نتضامراوزلاو ن أ ىلع زكرن ن علينا    ن) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ريد أ ىلع زكرن ن يعن ي وهذا

. ذل.ك             إل ى وما البار وأمسياراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت الموسيقي) داحلا شاقنلا ة والحفالراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت والمحاض) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف راراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت االجتماعي) داحلا شاقنلا ة المناسباراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت نوق.كلذ ىلإ امو رابلا تايسمأو ةيقيسوملا تالفحلاو تارضاحملاو ةيعامتجالا تابسانملا ف أ ىلع زكرن ن جميًعا
. مطلوب) داحلا شاقنلا ة                   تكو ىلع زكرن ن قد الت ي الموار) د حي.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ث مراوزلاو ن اليد متناو .يعامتجالا دعابتلا ل ف ي البقا.ء ولكراوزلاو ن العام) داحلا شاقنلا ة األحدا.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ث جمي يف سانلا نحن ع إلغا.ء ق) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ررنا السب.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ثادحألا عيمج ءاغلإ انررق ب ولهذا

الخ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رسان) داحلا شاقنلا ة؟     ف ي هذا يعن ي ماذا
: والحفالراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت  الحفالراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت

مراوزلاو ن         أكث) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر فيها شار .يعامتجالا دعابتلا لالخ نم الإ راشتنالا ءاطبإ نكمي ال هنأل نايبلا اذه يف ك الت ي األحدا.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ث السلطاراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت حت ى   100حظ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت . )28مشار .يعامتجالا دعابتلا لالخ نم الإ راشتنالا ءاطبإ نكمي ال هنأل نايبلا اذه يف ك مار يف س 
https://www.goettingen.de/aktuelles/coronavirus-einschraenkungen-im-oeffentlichen-leben-2020-

03-13.html       . إلغا.ء(             ن) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ريد :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، قب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل مراوزلاو ن قلنا كما بأما ىلع زكرن ن يتجمعو ىلع زكرن ن الذيراوزلاو ن األشخا.ءافعضلا ص عد) د حو .يعامتجالا دعابتلا ل مناقش) داحلا شاقنلا ة نبدأ أ ىلع زكرن ن ن) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ريد ال نحراوزلاو ن
          . ب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل        :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، أخ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر.ءافعضلا صاخشألا ةعومجم ةيامحو ةيحصلا ةياعرلا ماظن معد لجأ نم سوريفلا راشتنا ءاطبإ نع نيلوؤسم انسفنأ ى م) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رلب ، ىرخأ ة باألحدا.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ث السمالب ، ىرخأ ةرم ثادحألاب ح يمكننا مت ى متأكديراوزلاو ن لسنا التضامن ي العم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل ف ي ال) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رغب) داحلا شاقنلا ة بسب.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ثادحألا عيمج ءاغلإ انررق ب العام) داحلا شاقنلا ة األحدا.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ث جمي يف سانلا نحن ع

. أب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ري) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل       حت ى الحظ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر فت) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رلب ، ىرخأ ة لتمديد إمكاني) داحلا شاقنلا ة هنا .يعامتجالا دعابتلا لالخ نم الإ راشتنالا ءاطبإ نكمي ال هنأل نايبلا اذه يف ك
و     والمقاه ي البار األخ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر.ءافعضلا صاخشألا ةعومجم ةيامحو ةيحصلا ةياعرلا ماظن معد لجأ نم سوريفلا راشتنا ءاطبإ نع نيلوؤسم انسفنأ ى     Infoladenو  Solikücheفعالياراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت العام) داحلا شاقنلا ة والمناسباراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت العم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل وور) داحلا ش

نهاي) داحلا شاقنلا ة                  حت ى أيًضا نلغيه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م ذل.ك وبسب.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ثادحألا عيمج ءاغلإ انررق ب والحفالراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت الموسيقي) داحلا شاقنلا ة الحفالراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت مث) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل ن) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف راه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م فنحراوزلاو ن :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، رسميًا ممنوعيراوزلاو ن ليسوا أنه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م حت ى
مار يف س.

. ذل.ك      إل ى وما والنطاقاراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت المجموع) داحلا شاقنلا ة أنشط) داحلا شاقنلا ة
            . حلًا         تجد ل:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م إذا ذل.ك؟ إل ى وما والب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف روف) داحلا شاقنلا ة العام) داحلا شاقنلا ة الجلس) داحلا شاقنلا ة ستعقد ه) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل بعناي) داحلا شاقنلا ة أنشطت.ك ض) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رورلب ، ىرخأ ة ف ي وفك) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر أعالاًلح دجت مل اذإ ؟كلذ ىلإ امو ةفوربلاو ةماعلا ةسلجلا دقعتس له .ةيانعب كتطشنأ ةرورض يف ركفو ه الم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رتب:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، ط الن) داحلا شاقنلا ةلاحل ص اق) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رأ

           . العدو.ءافعضلا صاخشألا ةعومجم ةيامحو ةيحصلا ةياعرلا ماظن معد لجأ نم سوريفلا راشتنا ءاطبإ نع نيلوؤسم انسفنأ ى         انتشار خط) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر تقلي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل ولكراوزلاو ن االجتماعي) داحلا شاقنلا ة االتصاالراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت تقلي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل يعن ي ال هذا الطلىودعلا راشتنا رطخ ليلقت نكلو ةيعامتجالا تالاصتالا ليلقت ينعي ال اذه .ق الهوا.ء مقابل) داحلا شاقنلا ة المفيد مراوزلاو ن يكو ىلع زكرن ن فقد :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، آخ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر
. األسط.ح  عب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر

 .        . لذل.ك         للوض يف سانلا نحن ع وفقا والتص) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ركلذل .عضولل اقفو ف المسؤولي) داحلا شاقنلا ة تحم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل ي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رج ى ولكراوزلاو ن العم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل وورش) داحلا شاقنلا ة الكمبيوت) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر أجهزلب ، ىرخأ ة إل ى الوصو .يعامتجالا دعابتلا ل عل ى الحفاكلذل .عضولل اقفو فرصتلاو ةيلوؤسملا لمحت ىجري نكلو .لمعلا ةشروو رتويبمكلا ةزهجأ ىلإ لوصولا ىلع ظ سيت:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م
سيقومو ىلع زكرن ن                 والذيراوزلاو ن الدخو .يعامتجالا دعابتلا ل قب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل بعناي) داحلا شاقنلا ة أيديه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م سيغسلو ىلع زكرن ن والذيراوزلاو ن جيدلب ، ىرخأ ة بصح) داحلا شاقنلا ة يتمتعو ىلع زكرن ن الذيراوزلاو ن األشخا.ءافعضلا ص مراوزلاو ن قلي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل عد) د فق:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، ط

.   . استثنا.ء   ) دو ىلع زكرن ن المستخدم) داحلا شاقنلا ة الغ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ركلذل .عضولل اقفو ف بتهوي) داحلا شاقنلا ة
الخميس   يو م كو

The Ko   . فإ ىلع زكرن ن        لذا أيًضا نلغي:ديج لكشب ه السب.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ثادحألا عيمج ءاغلإ انررق ب ولهذا عا م حد.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ث اإللكت) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رون ي       Juziهو الب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ريد عب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر فق:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، ط آخ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر إشعار حت ى
juzi@juzi.de   .         . الحفالراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت    طلباراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت م يف سانلا نحن ع المنز .يعامتجالا دعابتلا ل ف ي بالض) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رورياراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت بانتظا م يهتمو ىلع زكرن ن أشخا.ءافعضلا ص هنا .يعامتجالا دعابتلا لالخ نم الإ راشتنالا ءاطبإ نكمي ال هنأل نايبلا اذه يف ك ولكراوزلاو ن ب:ديج لكشب ه االتصا .يعامتجالا دعابتلا ل يمكراوزلاو ن

. التأخي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر        م يف سانلا نحن ع ربما ولكراوزلاو ن أيًضا معها التعام) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل سيت:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م
األثنا.ء؟       هذاًلح دجت مل اذإ ؟كلذ ىلإ امو ةفوربلاو ةماعلا ةسلجلا دقعتس له .ةيانعب كتطشنأ ةرورض يف ركفو ه ف ي نفع) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل أ ىلع زكرن ن يمكننا ماذا

مراوزلاو ن            بكثي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر أكث) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر ستتض) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رر الت ي األخ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر.ءافعضلا صاخشألا ةعومجم ةيامحو ةيحصلا ةياعرلا ماظن معد لجأ نم سوريفلا راشتنا ءاطبإ نع نيلوؤسم انسفنأ ى والمنظماراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت الم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رافىودعلا راشتنا رطخ ليلقت نكلو ةيعامتجالا تالاصتالا ليلقت ينعي ال اذه .ق مراوزلاو ن الكثي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر . Juziهنا .يعامتجالا دعابتلا لالخ نم الإ راشتنالا ءاطبإ نكمي ال هنأل نايبلا اذه يف ك كما      المالي) داحلا شاقنلا ة زيارات.ك عل ى تعتمد ألنها
   .         . ) دعه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م      فضل.ك مراوزلاو ن أرباحه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م يفقدو ىلع زكرن ن مجموعاراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت ف ي يعملو ىلع زكرن ن أشخا.ءافعضلا ص أيًضا هنا .يعامتجالا دعابتلا لالخ نم الإ راشتنالا ءاطبإ نكمي ال هنأل نايبلا اذه يف ك إيجاراته:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م ) دف يف سانلا نحن ع ف ي االستم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رار عليه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م يتعيراوزلاو ن

. وحده:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م  ليسوا
           . فع) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل           يمكن.ك :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، كافي) داحلا شاقنلا ة بموار) د ومجهًزا جيدلب ، ىرخأ ة بصح) داحلا شاقنلا ة الئقًا كنلعف كنكمي ، ةيفاك دراومب اًزهجمو ةديج ةحصب اًقئال ت إذا جي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ران.ك م يف سانلا نحن ع التضامراوزلاو ن إل ى ندعو .يعامتجالا دعابتلا لالخ نم الإ راشتنالا ءاطبإ نكمي ال هنأل نايبلا اذه يف ك أ ىلع زكرن ن ن) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ريد :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، ذل.ك عل ى عالولب ، ىرخأ ة

       .          . يعانو ىلع زكرن ن   الذيراوزلاو ن األشخا.ءافعضلا ص :ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ، المثا .يعامتجالا دعابتلا ل سبي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل عل ى غي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ره:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م مراوزلاو ن األسوأ األوقاراوزلاو نيمظنملاو نيطشانلا ت هذاًلح دجت مل اذإ ؟كلذ ىلإ امو ةفوربلاو ةماعلا ةسلجلا دقعتس له .ةيانعب كتطشنأ ةرورض يف ركفو ه ف ي تض) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ررا األكث) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر النا يف س النا يف س لدع:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م الكثي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر
 . نحراوزلاو ن                   المميلعف كنكمي ، ةيفاك دراومب اًزهجمو ةديج ةحصب اًقئال ت أو الخطي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر الم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رنحن .تيمملا وأ ريطخلا ض بمسار تأث) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف راً أكث) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر يكونوا أ ىلع زكرن ن ويمكراوزلاو ن خا.ءافعضلا ص بشك) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل ع) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رض) داحلا شاقنلا ة ه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م قب) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل مراوزلاو ن سيئ) داحلا شاقنلا ة ظ) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف روكلذل .عضولل اقفو ف مراوزلاو ن
أج) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل                 مراوزلاو ن ألنفسنا االجتماع ي التباعد جان.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ثادحألا عيمج ءاغلإ انررق ب إل ى اجتماعي) داحلا شاقنلا ة عزل) داحلا شاقنلا ة ف ي مساعدته:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م خال .يعامتجالا دعابتلا ل مراوزلاو ن األشخا.ءافعضلا ص هؤال.ء لدع:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م ندعو

.           . كالبه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م   م يف سانلا نحن ع والمش ي بالتسو.مهبالك عم يشملاو ق للقيا م ع) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رًضا التضامراوزلاو ن يكو ىلع زكرن ن أ ىلع زكرن ن يمكراوزلاو ن الفي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رو يف س انتشار إبطا.ء
قدرلب ، ىرخأ ة                 أق) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل ه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م ذل.ك إل ى وما العازبو ىلع زكرن ن واآلبا.ء بالمخاط) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر محفوف) داحلا شاقنلا ة وظائ.كلذ ىلإ امو رابلا تايسمأو ةيقيسوملا تالفحلاو تارضاحملاو ةيعامتجالا تابسانملا ف ف ي يعملو ىلع زكرن ن الذيراوزلاو ن واألشخا.ءافعضلا ص والمش) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر) دو ىلع زكرن ن فالالجئو ىلع زكرن ن

.      . وتضامننا     ) دعمنا إل ى بحاج) داحلا شاقنلا ة إنه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م بأنفسه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م الوض يف سانلا نحن ع م يف سانلا نحن ع التعام) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ل عل ى
الصح ي                   الحج) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر ف ي وه:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م الخط) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر منطق) داحلا شاقنلا ة مراوزلاو ن منازله:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت م إل ى عا) دوا الذيراوزلاو ن ال) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رفا.مهبالك عم يشملاو ق أو الصح ي الحج) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر ف ي ال) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف رفا.مهبالك عم يشملاو ق يحتايحصلا رجحلا يف مهو رطخلا ةقطنم نم مهلزانم ىلإ اوداع نيذلا قافرلا وأ يحصلا رجحلا يف قافرلا ج ربما

. ) دعمنا   إل ى الطوع ي
. ب.ك                 الخا.ءافعضلا ص الصح ي الحج) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر حال) داحلا شاقنلا ة ف ي ) دعم.ك يمكن:ديج لكشب ه مراوزلاو ن ف ي التفكي) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر ف ي اآل ىلع زكرن ن تبدأ أ ىلع زكرن ن يج.ةبولطم نوكت دق يتلا دراوملا ثيح نم ديلا لوانتم يف ءاقبلا نكلو ةماعلا ثادحألا عيمج ءاغلإ انررق ب كما

. اليو م    أم) داحلا شاقنلا ةلاحل صخلم يلي اميف .ليلكالا عم لماعتلا ةيفيك يف ر هو التضامراوزلاو ن
:ديج لكشب هيف راكفألا نم ريثكلا صيخلت مت يذلا ،    التضامراوزلاو ن ب.ك  Juziف ي الخا.ءافعضلا ص
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