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 خیروز )ناتسا( نوتناک

 شرورپ و شزومآ هرادا

   (HSK)یموب گنھرف و نابز سیردت تھج نیدلاو یارب تاعالطا
 
 یتلود یاھناتسبد هرادا
  
 یگنھرف انیب شزومآ ،صاخ ینابیتشپ
 

 

( یردام نابز( یموب    گنھرف و نابز سیردت

 

 .تسا یناملآ ریغ نابز نانآ مود ای لوا نابز ھک تسا یناکدوک یارب یلیمکت سیردت کی یموب گنھرف و نابز سیردت

 ھب سیردت .دنراد ار دوخ یموب نابز سالک ندنارذگ ناکما ییادتبا سرد نایاپ ات ناتسکدوک زا ھسردم لومشم ناکدوک

 لقتنم کدوک ھب ار ھقطنم دروم رد ھنیمز سپ تاعالطا و هدرک قیوشت ار یردام نابز اصخشم یموب گنھرف و نابز

 . دنکیم

 راک و رس فلتخم یاھ یگتسباو و یگدنز یاھ طیحم اب .تسا یثنخ و یریگ تھج نودب یبھذم و یسایس ظاحل ھب سیردت

 طیحم رد ماغدا و یشخب تیوھ ھنیمز رد اھنآ ھب و دنک یم تیوقت ار نازومآ شناد ینابز یاھ تیلباق سردت نیا .دراد

 .دنکیم ھیصوت ار اھسالک نیا رد تکرش شرورپو شزومآ هرادا .دنک یم کمک یگدنز

  ؟دوش یم یھد نامزاس ھنوگچ یموب گنھرف و نابز سیردت

 گنھرف و نابز یاھسالک ھب دورو تھج .تسا هدش فیرعت ییادتبا سرادم نوناق رد یموب گنھرف و نابز سیردت

 ترافسً ابلاغ اھ سالک ناگدننک ھضرع و ناراذگ ھمانرب .دشابیم ییادتبا سرادم شزومآ هرادا اب یگنھامھ ھب زاین یموب

 ھب .دننکیم مادختسا ار ناسردم و دنھد یم ار اھسالک یرازگرب بیترت اھنا .دنتسھ اھنمجنا و اھیرگلوسنک ،اھ ھناخ

 انب .دنا هدیسر تبث ھب امسر ھک دنوش یم سیردت ییاھنابز نآ اھنت یموب گنھرف و نابز یاھ سالک بلاغ رد لیلد نیمھ

 و رازگ ھمانرب ییاھنت ھب یتلود یاھناتسبد .دوشیم سیردت صاخ حوطس ای حوطس مامت ھطوبرم نابز تامدخ ھب

   .دنتسین یموب گنھرف و نابز یاھسالک هدننک ھضرع

 یم رامش ھب یموب گنھرف و نابز ربتعم یاھسالک وزج ،دنتسھ نوتناک طیارش عبات ھک یموب گنھرف و نابز یاھسالک

 : دنشابیم ریز طیارش دجاو اھنآ .دنیآ

 .دراد قلعت ینابز هورگ نآ ناکدوک مامت ھب و تسا یثنخ یبھذم و یسایس ظاحل ھب میلعت- 

 .تسا سیردت تیفیک نیمات روظنم ھب سالک ھیرھش یاضاقت .دشابیم یعافتنا ریغ میلعت- 

 و دنراد ییانشآ  یناملآ نابز ھب یفاک نازیم ھب اھنآ .دنشابیم تیحالص یاراد تیبرت و میلعت رظن زا نیسردم- 

 . دنا هدناراذگ ار یمومع  شرورپ و شزومآ هرادا یلیصحت ھمادا یرابجا یاھهرود
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 گنھرف سرد هرمن و دھد یم ار یمومع سرادم یاھناکم زا هدافتسا هزاجا نانابیتشپ تأیھ ھب ندش ھتخانش تیمسر ھب
  .دوش یم تبث خیروز ییادتبا سرادم یمسر ھمانراک رد یموب نابز و
 
 
 تیفاعم و اھسالک تاعاس
 

 زا ،دنشابیم زاجم یسرد تعاس ود ات لوا سالک و ناتسکدوک حطس رد .تسا هدش نییعت ینوناق ظاحل ھب سرد دادعت

 . دبایم شیازفا تعاس راھچ ات دادعت نیا مود سالک

 نامز اب نامزمھ سالک نیا ھک یتروص رد .دشابیم  ھسردم سیردت نامز زا جراخ یموب گنھرف و نابز سیردت نامز

 . تشاد دنھاوخ تعاس ود رثکا دح ات ار ھسردم سالک زا رظن فرص قح ناناوجون و ناکدوک ،دوش لیکشت ھسردم

 سرد مادک ھک نآ بسح رب تروص نیا رد .دنسیونب یاھمان اضاقت ھسردم تسایر ھب دنفظوم نیدلاو تروص نیا رد

 تروشم سالک ملعم اب دراوم نیا رد دنکیم ھیصوت شرورپ و شزومآ هرادا .دوشیم یبایزرا تسا رت دیفم درگاش یارب

 . دوش

 

 )نیالنآ( طخ رب سیردت ٔھمانرب و سیردت ناکم

 ناکدوک یگدنز لحم یکیدزن رد ناکما دح ات و دوشیم لیکشت ییادتبا سرادم ناکم رد ابلاغ یموب گنھرف و نابز سیردت

  .دنراد رایتخا رد ار دوخ یاھناکم مھ اھسالک نیا ناگدننک رازگرب زا یدادعت .دشابیم

 انب امش .دنکیم مھارف اھسالک لیکشت نامز و سیردت یاھلحم ،اھ نابز زا یزادنا مشچ ریز نیالنآ سیردت ٔھمانرب کنیل

 .دینکیم ادیپ دوخ دنزرف یارب ار رظن دروم سالک ،ناکم و سالک حطس ،نابز ھب

)kantonzuerich.ch/-https://www.hsk 

 

 ناتسبد ھمانراک رد یموب گنھرف و نابز یراذگ هرمن

 یم١-۶ زا یاهرمن اھنآ ھب و دننکیم یبایزرا یلیصحت تفرشیپ و ییاراک ساسا رب ار نزومآ شناد سالک نیا نیسردم

 ھمانراک رد ار هرمن نیا ناتسبد سالک ملعم .دننک یم دراو شرورپ و شزومآ هرادا صوصخم مرف رد ار نآ ھک دنھد

 رد تکرش امسر هدش سیردت یاھنابز ھب طوبرم یاھروشک رثکا .دنک یم تبث خیروز )ناتسا( نوتناک ناتسبد یمسر

 . دنسانشیم تیمسر ھب ار اھسالک نیا

 

 ؟منک مان تبث ار دوخ دنزرف ھنوگ ھچ

  .دریگیم تروص یلیصحت لاس عورش اب ابلاغ سالک ھب دورو
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 تفایرد شزومآ هرادا زا ار یموب گنھرف و نابز یاھسالک مان تبث گرب ھیوناژ هام رد خروز نوتناک رد سرادم مامت

 مان تبث سالک نیا یارب ار دوخ نادنزرف سرام هام ات دنفظوم نیدلاو .دوشیم هداد نازومآ شناد ھب ھگرب نیا .دننک یم

 دزنً امیقتسم ار دوخ نادنزرف دنناوت یم اھنآ .تسا دیدج یلیصحت لاس عورش زا شیپ هام راھچ ًادودح خیرات نیا ،دننک

 یور کنیل قیرط زا ای و نیالنآ تروص ھب ناوت یم ایو هدش دیق  ریالف رد درف نیا مان  .دننک مان تبث ھطوبرم لوئسم

 .تفرگ سامت وا اب ریالف

   

 ھب ار جراخم روشک نآ ترافس ھک نآ لیلد نیا ھب لاثم یارب( ناگیار یموب گنھرف و نابز یاھسالک راذگ ھمانرب ھب انب

 لوئسم اب دشاب الاب امش یارب رظن دروم ٔھسردم ھیرھش ھچنانچ .دنتسھ ھیرھش تخادرپ اب هارمھ ای و )دریگیم هدھع

 لحم ،دشاب ییامتجا نیمات ششوپ تحت یا هداوناخ ھک یتروص رد .دیریگب سامت هدش دیق ریالف یور وا مان ھک یگنھامھ

 . دریگیم هدھع ھب ار سالک ی ھیرھش Gemeinde)( درف نآ تنوکس

 

  ؟تسیچ یموب گنھرف و نابز سیردت دئاوف

  :دراد ار دئاوف نیا بسانم و بوخ طیارش رد یموب گنھرف و نابز سیردت

 ندرک تبحص ،ندیمھف لماش تخانش نیا .دننکیم رت قیمع دوخ لوا نابز رد ار دوخ تخانش ناناوج و ناکدوک •

  .تسا شزرا اب رایسب دوخ  عون رد ھک تسا نتشون و

 ارف رت تحار ار رگید یاھنابز ای یناملآ دننام مود نابز ابلاغ ،دشاب ھتشاد طلست دوخ لوا نابز ھب ھک یسک •

  .دریگیم

  .تسا زیمآ تیقفوم یاھفرح لماکت تھج یمھم هریخذ هزورما هدش یناھج یایند رد ددعتم یاھنابز تخانش •

 ھب تشگزاب  و دننک رارق رب طابترا ماوقا و هداوناخ اب ات دنکیم کمک ناکدوک ھب لوا نابز زا بوخ تخانش •

  .دوب دھاوخ رت ناسآ اھنآ یارب رظن دروم نابز اب یاھقطنم ای یلصا روشک

 

  ؟دینک ینابیتشپ ار دوخ ھنابز دنچ دنزرف ینابز لماکت دیناوتیم ھنوگ ھچ نیدلاو ناونع ھب

 

 نیا .دیتسھ طلسم نآ ھب و دینکیم تبحص یعیبط الماک و شوج دوخ تروص ھب ھک دینک تبحص ینابز ھب دوخ دنزرف اب

 شیپ رت تحار ھسردم رد دنزرف ات دننک تبحص یناملآ دوخ دنزرف اب تسیابیم نابز یناملآ ریغ ردپ و ردام ھک روصت

 .  تسین حیحص دورب

 



 

 
4 

 ھب ندرک تبحص ھب نانچمھ .دینک یراددوخ ناتدنزرف اب تبحص نامز رد یناملآ نابز و دوخ نابز ندرک طولخم زا

 ھچ ھب دنک باختنا شدوخ ناتدنزرف ات دیراذگب .دھدیم خساپ یناملآ ھب امش ھب ناتدنزرف رگا یتح دیھد ھمادا دوخ نابز

    .تسا نداد خساپ ھب لیام ینابز

 

 وگتفگ ناشنادنزرف اب دوخ نابز ھب بیترت نیمھ ھب دنناوت یم ،دننک یم تبحص ار یتوافتم یاھنابز ردپ و ردام یتقو

 ار نابز نیا کرتشم ندروخ اذغ نیح رد ،ار نابز نآ ردپ ،دنکیم تبحص ار نابز نیا ردام« ھک ساسا نیا رب .دننک

 ».مینک یم تبحص

 

 دنچرھ دنک تبحص یناملآ ھب طقف صاخ هرود کی رد امش دنزرف دیاش .دیوش لزلزتم نارحب زورب لیلد ھب دیھدن هزاجا

 دای نانچمھ ندرک شوگ نیح رد دنزرف ،دینک تبحص ار دوخ نابز تباث تروصب امش رگا .دمھفیم ار امش نابز

 . درک دھاوخ تبحص مھ نابز نیا ھب دعب یمک انئمطم و دریگیم

 

 و رعش ای دینک اشامت ار روصم یاھباتک مھ اب هارمھ ھک یتروص ھب ، دینک تیوقت نات نابز زا ار ناتدنزرف یلاحشوخ

  .دیناوخب ناتساد باتک ای دینک فیرعت ناتساد ،دینک شوگ یقیسوم ھب و دیناوخب زاوآ

 دای ار نآ ای دیشاب تبثم یناملآ نابز ھب تبسن مھ امش .دشاب ھتشاد سامت یناملآ نابز اب یکدوک زا ناتدنزرف ھک دینک تقد

  .دیتسھ ناتدنزرف یارب ییوگلا امش .دیریگب

 

 یاھهزومآ زا ابترم ناتیارب ات دیھاوخب وا زا و دیتسرفب یموب گنھرف و نابز یاھسالک ھب )ناکمالا دح( ار دوخ دنزرف

  .دنک فیرعت دوخ

 

 .دیشاب سامت رد یموب گنھرف و نابز سالک و ھسردم سردم اب ابترم ات دینک یعس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


