
 ةيسفنلا ةحصلا ىضرم قوقح

 اقبط صخش لكل ةقحتسملا ةينوناقلا قوقحلا سفنب نويسفنلا ىضرملا عتمتي
 .اينروفيلاكو ةدحتملا تايلاولا يف نيناوقلاو روتسدلل

 موي لك راوز كيدل نوكي نأ •

رشابم ريغ وأ رشابم يذلا صخشلا نع
 لا ثيحب هتامدخ ىقلتت ةيلوؤسم يأ

كتون هل بشكل • أن تقابل مداف  ◌ً عا عن 
 تامدخ ىقلتي نأو ىضرملا قوقح

 وأ ةيكينيلكإ ةيسفنلا ةيحصلا ةياعرلا
 ةيرادإ

 هتسراممو ينيدلا داقتعلاا ةيرح •

 ميلعتلل ةمئلاملا جماربلا يف ةكراشملا •
 نأ •

 ةريطخلا تاءارجلإا نع ىأنمب نوكت

 ماعلا

 هيلع صني امك ىرخلأا قوقحلا لك •
 عيرشتلا وأ نوناقلا

 ىضرملا قوقح نع عافدلا ةهجب لصتا ،تامولعملا نم ديزمل
 :كتعطاقم يف ةيلحملا

ىضرمال ققوح  نع  عادفلل   JFS جمانرب  
8804 BALBOA AVENUE 
SAN DIEGO, CA 92123 

(619) 282-1134 
يناجمال 1-800-479-2233 مرقال 

یف ةیلحمال ىضرمال قوقح نع عافدال ةهجب لاصتالا عیطتست ال تنك اذإ ب 
لاصتالا كنك یف ،كتعطاق :

 اهمهفت ةصاخلا تاجايتحلااو يفاقثلا
 • عونتلل ةيعارم ةغللا نوكت ثيحبو

 نأ كنكمي ةغلب تامولعمو تامدخب عتمتلا

 ةيصخشلا كتاقلعتمب ظافتحلاا •
 ةيانعلا تاودأ كلذ لمشيو ،اهمادختساو

 ةيصخشلا

 ةيدرف نيزخت ةحاسم كلتمت نأ •
 صاخلا كمادختسلا

 رادقم قافنإو يصخشلا كلامب ظافتحلاا •
 ةريغص تايرتشمل هنم لوقعم

 كل تاملاكملا كلت ءارجإب مهدحأ موقي نأ
 وأ اهيقلتو ةيصوصخلا تاملاكملا ءارجلإ –

 ةزهجلأ لوقعم ذافن كيدل نوكي نأ •
 فتاهلا

 ةباتكل تاودأ مادختسا نم نكمتت نأ •
 ىقلتتلو لسرتل – ةيديرب عباوطو لئاسرلا

 كب ةصاخلا كسبلام ءادترا •

 اهحتفي نأ نود تلاسارم

 دحأ

 • الفتاعل اجتماع ◌ً يا، والمشاركة في
 ،ةيندبلا نيرامتلاو ،ةيعمتجملا ةطشنلأا

مامجتسالا صرفو 

 :يف قحلا كيدل نإ

 لوصحلاو ،كتيصوصخو ،كتماركب عتمتلا •
 ةيناسنإ ةلماعم ىلع

 كلذ لمشيو ،ررضلا نع ىأنمب نوكت نأ •
 لامهلإاو ةلماعملا ءوس ،لزعلا ،ةيودلأا

كل ما لا يلزم وما يمثل إفراط◌ً ا في 
 ،دييقتلا

 يفو كجلاع لوح تامولعم يقلت •
 كجلاع طيطخت يف ةكراشملا

 مدعب ينوناق رارقو ،نوناقلا فيرعت
 ئراط رمأ كانه نكي مل ام ،جلاعلا ةيلهلأا
 ةقفاوملا ضفر وأ ىلع ةقفاوملا • بسح

 ىلع

 ليمعلا ىلع زكرت تامدخ ىلع لوصحلا •
 كتاجايتحاو ،كفادهأب ءافولل ةممصم
 ،كتوق نطاومو ،كفواخمو ،ةفلتخملا

 درفك كتاقاعإو كعفاودو

 ديزت يتلا جلاعلا تامدخ ىلع لوصحلا •
 جلاعو ةيبط ةياعر ىلع لوصحلا •

 رثكأ حبصت نأ ىلع كتردق نم نييروف 

ةيلالقتسا 


