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 ةرجاشملا
 

 لعف در وأ ةرطیسلا نع جرخ بعل ،ةبعل لجأ نم راجش ناك ءاوس .بعلم لك يفو ةلئاع لك يف اذھ ثدحی .لافطألا رجاشتی

 .ومنلا نم ءزج ربتعی اذھ ،رویغ

 رخآلا امھنم لك ذخأی  نأ اوملعتی نأ بجی .نودیری ام ىلع لوصحلا امئاد مھنكمی ال .مھضعب عم لماعتلا لافطألا ملعتی نأ بجی

 .مھسفنأ نع عافدلا ملعت اضیأو ،رابتعالا نیعب

 .رخآ صخش رعاشم عم فطاعتی نأ لفطلل نكمی ادعاصو تاونس ينامث رمع نم طقف ،كلذب مایقلا نوعیطتسی ال راغصلا لافطألا

 

 يرورضلا نمف ،نایحألا نم ریثك يف كلذ ثدح اذإ .راس ریغ ًاوج قلخی نأ نكمملا نمف .افیطل سیل لافطألا راجش ،كلذ عمو

 .لخدتلا
 تارجاشملا بنجتل حئاصن
 ءاھلإلا ١

 .رخآ ءيش ىلإ تارجاشملا نم مامتھالا لقنا

 لھاجتلا ٢

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يبلسلا مھكولسل مامتھا يأ لافطألا ىقلتی ال يلاتلاب .تارجاشملا عنمل ةلیسو لضفأ وھ انایحأ تانحاشملا لھاجت

 ةیمیلعت ةصرف كلذ ربتعا .اھنم ملعتلاو ءاطخألا باكترا قیرط نع كلذ نولعفی .نیرخآلا عم لماعتلا ملعتل ةلیسو اضیأ رجاشتلا

 .ةدیج

 تابجاولا ءاطعإ ٣

 ةقیرطلا هذھب .ةلصفنم ماھم كلافطأ يطعا ،لصحت ةرجاشم كانھ نأ تظحال اذإ .بعتلا وأ للملل ةجیتن تارجاشملا نوكت ام ابلاغ

 .ةرجاشملل ةصرف ىلع نولصحی ال

  ةبسانملا تابیترتلا ذختا ٤

 .رخآ صخش اھب بعلی ةبعل اوذخأی نأ مھنكمی ال .ضعبلا مھضعب باعلأب بعلل دعاوق و تابیترت عض

 عیجشتلا ٥

 .فطلب ضعبلا مھضعب عم نوبعلی امدنع كلافطأ حدمأ
 تارجاشملا ةجلاعمل حئاصن
 ةعرسب لخدتت ال ١

 .لخدتلاب مق ،ةرطیسلا نعرمألا جورخ وأ اذھ حاجن مدع ةلاح يف طقف .مھسفنب رجاشتلا نع فقوتلا اوملعتی نأ لافطألا ىلع بجی

 فرط ىلإ زاحنت  ال ٢

 .فرط ىلإ زاحنت ال .أدب نم مھی ال .ةدح ىلع لك ثدح اذام كل نولوقی كلافطأ عد

 مھسفنأب لولح نع نوثحبی مھعد ٣

 .مھحدمب مق ،كلذ حجن اذإ .لضفأ لكشب مھتارجاشم لح نوملعتی ةقیرطلا هذھبو .مھسفنب لح داجیإ كلافطأ نم بلطا

  فنعلاب اوطروت اذإ لخدت ٤

 ھل حمسأو ادحأ يذؤی نأ يغبنی ال ھنأ حوضوب كلفطل لق .اروف لخدتت نأ بجی اذھ ثدح اذإ .اضعب مھضعب لافطألا رضی الأ يغبنی

 دق .نیرخآلا نع ادیعب كلفط عض ، ةیناث ةرم كلذ ثدح اذإ .ىرخأ ةرم بعلی نأ ھنكمی ،كلفط أدھ اذإ .لصفنم ناكم يف أدھی  نأب
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 .ادحأ يذؤی نأ يغبنی ال ھنأ كلفط مھفی نأ لبق تارم ةدع اذھ راركت ىلإ رطضت

 

  يلاتلا طبارلا حفصت وأ Huis van het Kind ةرایزب مق ؟ةلئسألا نم دیزملا كیدل لھ

www.kwadraatantwerpen.be 


