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مهدزای سالک رد راک حرط

تاعوضوم نیا زا دروم ود و لیافورپ عوضوم کی لماش نیا
و تاعوضوم نیا زا یکی .تسا )یسیلگنا ای یضایر ،یناملآ(
.دوش باختنا ییالاب حطس رد دیاب لیافورپ عوضوم کی
ای کیسالک ناحتما ناونع هب دناوت یم یریرقت ناحتما.
دوش باختنا هدش هئارا ناحتما
ناحتما ،دشاب ناحتما مراهچ عوضوم رظن دروم عوضوم رگا.
دوش یم هئارا ناحتما کی ناونع هب هشیمه
شناد اب البق هک تسا عوضوم ود لماش کیسالک ناحتما کی.
تسا هدش ثحب نازومآ
یارب وا ،نومزآ رد .دوش یم یزاس هدامآ نامز تعاس مین یندومزآ.
دوش یم هبحاصم هقیقد  15تدم هب عوضوم ره
تسا رتسمس زا عوضوم ود لماش نینچمه هئارا ناحتما.
ار راک کی ،ناحتما زا لبق هتفه ود زومآ شناد ،اجنیا رد.
تسا رتسمس عوضوم زا رتارف هک دنک یم تفایرد
هدزناپ یارب ار ملعم تالاوس و دهد یم هئارا هقیقد هدزناپ وا.
دهد یم باوج هقیقد
نومزآ عوضوم دنچ ای کی رد یمالک تروص هب ادیدناک کی.
دریگ یم رارق یسررب دروم ینیعم
هرمن زا زایتما  4.0لقادح اب یبتک ناحتما یارب هرمن رگا
توافتم هعلاطم مرت راهچ یط رد هژوس رد هتفای تسد طسوتم
دشاب
رد یبتک روط هب هسردم هرادا زا ار دوخ یهد ترشاعم یادیدناک و
تسا هدرک تساوخرد هنیاعم نومزآ رد شریذپ زا سپ زور نیرخآ
دنک وغل ار تساوخرد دناوتیمن رگید ادیدناک

دوخ هطسوتم ملپید کردم اب هک ینازومآ شناد ،مهدزای سالک رد
نینچمه اهنآ ایآ هک دننادب دنناوت یم دنا هدناسر نایاپ هب ار
.دنروآ تسدب ار ناتسریبد ملپید دنهاوخ یم
یارب اوتحم و یژولدتم ظاحل زا نازومآ شناد ،مهدزای سالک رد
دنوش یم هدامآ هدزیس و هدزاود یاه سالک طیارش
رد هژیو هب اهنآ .دننک یم طبض ار یملع راک و ینف نابز اهنآ.
دنریگ یم دای زییاپ تالیطعت زا لبق هتفه رد و رانیمس
لقتسم روط هب ار دوخ یراک یاهدنیارف دنریگ یم دای اهنآ
دنریگب هدهع رب ار دوخ یاه تیلوئسم و دننک یهدنامزاس
یاه سرد و دنهد ماجنا ار دوخ یاهراک دیاب نازومآ شناد اهنت هن.
لمح زین ار دوخ زاین دروم داوم دیاب هکلب ،دننک لابند ار دوخ
دننک
تسد زا یاه سرد رد لقتسم روط هب نازومآ شناد ،نیا رب هوالع.
دنریگ یم هتفر

هدزیس و هدزاود سالک
،یصاخ تابیکرت رد نازومآ شناد ،هدزیس و هدزاود یاهسالک رد.
دننک یم زکرمت دوخ تاعوضوم دروم رد
دهد یم هئارا ار "لیافورپ" تفه رضاح لاح رد ناه وتآ هسردم:
هناسر و داصتقا  /هعماج  /تسایس( یتاعالطا هعماج رد هناسر (
اوه و بآ و تسیز طیحم
کیزیف و یژولویب (کرحتم درف (
یژولویب و ایفارغج ( نیمز متسیس(
رتائت ای یقیسوم ،رنه و خیرات ( هعماج و گنهرف (
یمیش  /یژولویب و داصتقا( هرادا (
رتویپماک ملع داصتقا( ناهج رد تاعالطا یروانف (

تاقالم رارق  /مان تبث

یاه هناسر هسردم  Wandsbekاب یراکمه رد  7و  1اه لیافورپ.
ار یرتشیب تاعالطا دیناوت یم امش( .دوش یم ماجنا یا هفرح
).دینک ادیپ ام تاغیلبت رد

و .دوش یم عورش  1.2هب هلاس ره  11سالک یارب مان تبث هرود
 31.3رد دسر یم نایاپ هب

ساسا رب نازومآ شناد ات دهد یم هزاجا اه لیفورپ باختنا.
دننک زکرمت هدزیس و هدزاود سالک رد دوخ تالیامت
ناتسریبد ملپید هلداعم هب لیافورپ ره ،لاح نیا اب
تاصخشم اب لاثم یارب ،یسک هک یروط هب ،دوش یم رجنم
لیامت تروص رد ار بط دیناوت یم نآ زا سپ هعماج و گنهرف
هعلاطم ،زاین دروم طسوتم هجرد هب یبایتسد و لیصحت هب
.دینک

هدزای سالک

سالک نازومآ شناد یارب طقف تاعالطا بش کی ،ربماون هام ره.
دراد دوجو ناه وتا هدکشناد 10
،لیرباگ مناخ تاقالم اب افطل ،رگید سرادم نازومآ شناد.
دیهد رارق  31.3ات  01.2نیب ،شخب سیئر
رد دیریگب سامت لیرباگ مناخ اب افطل ،دیراد یلاوس رگا.
yvonne.gabriel@bsb.hamburg.de
رد زور دنچ یارب رگید سرادم نازومآ شناد هک تسا نکمم.
دننک تکرش ناه-وتا هدکشناد
دینک تبحص لیرباگ مناخ اب افطل نآ زا لبق اما

هطسوتم هرود نایاپ ناحتما

نازومآ شناد ،حبص  11:00ات حبص  9تعاس زا ،زور نامه رد.
.دنهد عالطا اه لیافورپ دروم رد ار دوخ دنراد تصرف یلخاد

کی و یریرحت ناحتما هس لماش هطسوتم هرود نایاپ ناحتما.
دشاب یم یریرقت ناحتما

دیبایب دولناد قیرط زا ار مرف افطل ،مان تبث یارب.
دینک دولناد ار مان تبث مرف دیناوتیم اجنیا

