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 ؟تسا زاجم هچ نیلرب رد نونکا

 

 ؟دورب نوریب دناوت یم یسک هچ

 زاجم مه زونه ، یلغش ياه ناکم رییغت رد یتح ، هنابلطواد ای فیاظو هب طوبرم يا هفرح ياهتیلاعف ماجنا
 .دشاب رتم مین و کی لقادح دیاب رگیدمه زا دارفا هلصاف یمومع ياه ناکم رد .تسا

 ؟مورب ندیود ای دیرخ هب مناوت یم مهزاب ایآ

 دیرخ و زاین دروم ياهالاک هیهت " لماش نینچمه دراوم نیا .تسا زاجم مهم لیالد هب طقف نامتراپآ كرت

 يرگید صخش اب ای دوخ هداوناخ ياضعا اب ای ییاهنت هب اما ، هزات ياوه رد	 ندز مدق و شزرو"	 هنازور

 .دشاب یم " هورگ داجیا نودب و

 هقطنم رد تناضح لامعا و )تاسسؤم زا جراخ( نیلولعم ای نارامیب ، نادنملاس ، کیدزن براقأ زا تاقالم

 نس ریز دارفا و ینابیتشپ دنمزاین دارفا یهارمه" هک روطنامه ، تسا زاجم نانچمه هطوبرم یصوصخ

 ." هداوناخ هقلح نیرتکیدزن رد نیفدت و گرم لاح رد دارفا اب یهارمه ، ینوناق

 ؟منک كرت ار نیلرب مناوت یم ایآ

 تماقا لحم ای نامتراپآ هب ًامیقتسم دورو	 هکنیا رب طورشم" ، نیلرب يرهش هقطنم هب ددجم دورو و كرت

 .تسا زاجم زونه "دوش ماجنا یلومعم

 ؟مورب کشزپ هب مناوت یم مه زونه ایآ

 تبقارم تامدخ زا هدافتسا" .دنور یم ناتسرامیب ای رگنامرد ، کشزپ هب دایز لامتحا هب زین اه ینیلرب هلب

 هعجارم و )نوخ يادها ؛ یکشزپ ياه نامرد ، کشزپ تیزیو لاثم ناونع هب( یکشزپماد و یکشزپ ياه
 یکشزپ رظن زا رما نیا هک اجنآ زا ، دنتسه فاعم سامت تیدودحم زا زین هدننک کمک لغاشم ناگتسب هب
 دارفا ای رامیب ای هدروخلاس دارفا زا دیدزاب .)تسیپارتویزیف و ینامرد ناور دننام( تسا زاین دروم ًاروف
 .تسا زاجم زونه زین تاسسوم زا جراخ تیلولعم ياراد
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 ؟روطچ یمسر ياهرارق دروم رد

 دانسا و الکو ، اه هقیثو ، یقوقح ياه هدنورپ ، اههاگداد ، تاماقم" اب زاین دروم يروف ياهرارق رد روضح

 .تسا زاجم زونه "یمسر

 ؟روطچ نادنملاس زا تبقارم زکارم و كدوک دهم ،سرادم دروم رد

 .تسا زاجم زونه دنشاب یم قوف زکارم تامدخ زا هدافتسا دنمزاین هک يدارفا یهارمه

 ، دنهد ماجنا ار ناش یصخش هنازور ياهراک دنناوت یمن دوخ هک هکیناسک هب دنناوت یم نینچمه دارفا
 .دننک کمک

 ؟تاقالم

 :دراد دوجو تائانثتسا .تسین زاجم رگید تاقالم

 رد تناضح ماجنا و )تاسسوم زا جراخ( لولعم دارفا ای رامیب ، نسم دارفا ،یگدنز ياکرش زا دیدزاب -	

 .تساهنآ هب قلعتم هم یصوصخ	 ياهناکم

 نالاسدرخ و دنمزاین دارفا یهارمه-	

 زاجم کی هجرد براقأ يراپسکاخ مسارم رد یهارمه ایو دنتسه گرم لاح رد هک يدارفا یهارمه -
 .دشاب یم

 ؟دنشاب زاب دنناوت یم مه زونه اه هزاغم مادک

 یندیشون و ییاذغ داوم ياه هاگشورف تراجت ،اما .دنوش هتسب دیاب شورف ياههاگشورف مامت ،لصا رد	

 هاگشورف ،یکشزپ مزاولزکارم ،اه هناخوراد ،یگتفه ياهرازاب ،الاک لیوحت تامدخ ، اهکسویک	 نانچمه

 .دنتسه ینثتسم ییوشسابل ، نیزنب پمپ ، ییوراد ياه

 عیانص ، اه یشورف هخرچود ، تاناویح یشورف هدرخ و ینابغاب ، زاس و تخاس ، باتک و همانزور شورف	

 .دننک تیلاعف دنناوت یم زین یشورف هدمع و یتسد عیانص و یتسد
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 يارب بسانم یطایتحا تامادقا دیاب ،ندرک زاب ماگنه :دنک یم نایب نینچمه همان نییآ نیا ،لاح نیا اب
 .دوش ماجنا فص زا يریگولج و دورو لرتنک ،تشادهب زا نانیمطا

 ؟دنوش زاب دنناوت یم اه ناروتسر مه زاب ایآ

 .دنتسین زور لوط رد تیلاعف هب زاجم رگید اه ناروتسر و اه هفاک ، هبنشکی زور زا

 دنشاب هتشاد نایرتشم يارب ار	 لاسرا ناکما ای هک دننک تیلاعف دنناوت یم یطیارش رد اهنت اه یشورفاذغ
 تناروتسر لخاد ار یسک دنرادن هزاجا اهنآ .دنریگب لیوحت ار دوخ یشرافس ياذغ نایرتشم دوخ ایو
 يریگولج دوخ یشورف اذغ و تناروتسر لباقم رد فص داجیا زا و هدرک تیاعر ار تشادهب دیاب و .دنهاوخب
 .دنهد نانیمطا تشادهب يالاب رایعم و اهدرادناتسا تیاعر زا دیاب اهنآ .دننک

 .تسا هدش بیوصت روشک حطس رد نونکا تاررقم نیا

 ؟تسیچ تاسلج نیناوق

 .دشاب یمنزاجم ... و تاعامتجا ،اه ییامهدرگ ، تاسلج ، یصوصخ و یمومع عماجم رگید ًالوصا	

 دنتسه فاعم 1 دنب تیعونمم زا زین رفن 10 رثکادح یگداوناخ ای یصوصخ هزوح رد تاعامتجا و اهدادیور
 .دنشاب يرورض لیالد هب هکنآ طرش هب ،

 مسارم رد یهارمه ایو دنتسه گرم لاح رد هک يدارفا یهارمه رب دنک یم دیکات همان نییآ نیا
 .دنشاب رفن 10 زا شیب دیابن هک يراپسکاخ

 

 کتراپسا هواک ،لیفارسا ارهز :مجرتم

 :تیاسبو نیا یناملآ نابز زا همجرت

https://www.tagesspiegel.de/berlin/senat-beschliesst-kontaktbeschraenkungen-was-jetzt-noch-in-berlin-
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