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	و�ت ��م ھر ���
  �رد ��م �� و ا�ت ����ظت د���ل �� ��ی �رد ��ا��ی �زھ��� 
�طر �� �� ا�ت ط�	رای دارا

�� آزرده��	 �  .ا�ت 	ده طرا� 	ود،

 .ا�ت 	ده #�در او ��"! �ذ�ور ��م �� ا�تی �رد ز�� ��
	�و �رد


	و�ت ��م در ��درج 	روط از $� ھر از ���ر��� ���
 �(م د،�ھ�� )��
�و �رد 	�� ا'ر. ا�ت� &�� &رم $� ،
 . د��� اط�"ت را 	روط ن�ا �� ا�ت

 .دارد ا����دارد 	رط $� �	��� 	�و�ت ��م ھر


	و�ت �ر��ب و د���	 دا	�� 
وبی ر���ر" �� ا�ت ن�ا آن و ���
  ��م در ���ش ��ی �ر�د �رد ھر �� آزرده �رد ��"!
  ."د��	و آ�ده

  .��د .��ظ ��م $� در ز�� رای �ر�د 	روط �وا�د � داد'�ه ا��


واھد 	�� از ��م ن�ا ا�ت ���ن د،�ھ�� )��
�و �رد $� 	�� ا'ر �0/� ��: 

 �� ھ�4 و&� از طر�ق �!2ن، اس ام اس، ا���ل، و �� از ر���� ھ�ی ا&���" �� �رد آزرده ���س ���ر�د،  •

 از �رد د��ری �� ��ظور ���س �� �رد آزرده در
وا�ت ����د. •

 �� آ��� از �$ ��ل 
�ص ����د ��ط�6 ای �� �رد آزرده در آن ز�د' �� ��ر � ��د، دور �����د. •

 ���ن ا�ت �� 	�� را از ر��ن �� �زد�� �در�� �رز�د��ن ��8 ��د.�� از 	روط ��م  •


	و�ت ��م �و&ب �� ���
  9رار ����ظت ��ت �وا��د � ز�� �����ن �ر�د �� و �ود��ن &�!� از �2ر $� از ش��
 .	د 
واھد .��ظ آ�(�ی �را ��م در ��درج ط�	را ھ�� �� و �ر
 �� و آ�د 
واھد ��م در ا�راد ن�ا ھ�� ��م. ر�د�'

 �� ���س از را 	�� ا�ت ���ن آن در �و&ود ط�	را آ�ده، ��م ن�ا در �رز�دا���ن ��م و د�ھ�� )��
�و �رد 	�� ا'ر
 .��د ��دود را آن �� ��8 �رز�دا���ن

 	روط آن در �� د�ا �رده ��ت�در 
��واده 9��ون �� �ر�وط ا���م 	�ر�) ا'ر���  "�وان �رز�دا���ن �� و��9�ن 'ذرا�دن �ر

	و�ت ا���م ط�	را :�و�� آ��� �ورد در �6و9 �	�ورهی �را د��� 	ده، ���
  �� 	�� ط�	را در 
��واده 9��ون ا���م و

 . د��� ا9دام 	و�د، � �ر��ط �ر��د�

 �;� �� ا
راج ت�و>; د،�ھ�� )��
�و �رد 	�� ا'ر. ��د .��ظ دارد، ��م" ا	راج ت�و��" �� را 	رط �وا�د � داد'�ه
 ز�د' آزرده �رد �� �	�ر�� آن در �� رای ا 
��� د��� 	�� �� ا�ت آن�  �� و د���	 آن ��.$ ا'ر �� - د���  �رک د،���
 .��	د 	ده ا&�ره 	�� ��م �� 
��� ن�ا

 داد'�ه د���	 �
�.ف داد'�ه �� 	�� ا'ر �� ا�� �)ر�د را �ظر��ن 	�� از ا�ت ���ن داد'�ه ا
راج، ت�و>; #دور از �9ل
 . ��د &�د�ا ا�ر ن�ا در �ظ� �وا�د � ھم ھ�وز

 &�8ی �را س�)! ا��ر $� ھ�راه دھد ا&�زه 	�� �� �وا�د � داد'�ه د،��� �رک را 
ود 
��� 	ده داده د��ور 	�� �� ا'ر




# ل�و��ی آور	 
ود �� ���
 .د�'رد ��ز 
ود 

DV Connect � 
د��� �� را 	�� �وا�د �� � ی �را 	�� �� و ��د آ	�� ���د، ت���� �د��را ن�ا 
/ل در 	�� از �وا��د
 .��د ��$ ن��ز�&� ���ن �ردن دا�)

 .د����� را 
ود ��ط�6 در ���ده ت����ی ھ� آژا�س �ت�. د��وا� � ن�ھ�:� ت�و��� ن�ا در


	و�ت ��م $� و د�دار �/ح �&وز ا'ر ���
  	د 
واھد .Aو �� ق��;! 	��ی ھ� �/ح �&وز ��	د، 	ده #�در 	�� ��"!
 �د�ی �را ا�ت ���ن و�� B�( ر�د �&وز ��ب �� 9�در ��ل�ی 	د����. 

 .د�دھ ا�&�م �6و9 �	�وره $� ��	د دا	�� 	�� ��ری رو �ر ا�ت ���ن ا�ر ن�ا �� د�ھ��ی ر���0 ��ران 	�� ا'ر

 دھد، ا�&�م 	�ر�� �رر� ��وا�د داد'�ه �� ز��� �� و آزرده �رد از ����ظت ��ظور �� �وان � را �و9ت �2�ظ� ��م
 .�رد #�در

 #�در ���ل �2�ظ� ��م $� آزرده، �رد ��ا�� �ز�� ��ب �ر �� 'ر�ت 
واھد م��#� دادرس ،دادر� &!�� ن�آ
ر در

ود 9وت �� 	�ر�� �� ��ل دوی  �را �وا�د � �� ��د 9��  . ����د

 اط�"ت آن ط�	را ���� از �� ا�ت �(م �ر���  	ده، #�در 	��ی �را �2�ظ� ��م $� �� �و9ت �2�ظ� ��م $� ا'ر
 .د���

 .د�	و رو�رو� &�� ا�(���ت �� ا�ت ���ن و د�ا 	ده� &�� &رم $� �ر��ب و'ر��

 


