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اندي ىٍ  انگیدِ  هواهني ثدی نوػوانبن نٖجز ثه آنـه واليین وىیگَان اُ آنبن می ٙوى که کوىکبن وىٍاکظَ مواٍى ىیي  می

كبلیکه انگیِ  هوثی ىٍموٍى آنـه هوى ثوواهني ىاٍني. ثنبیَاین مااشَین مٖبله ىٍ افِای٘ انگیِ  این اَو  ٕدنی ایدن   

ای واٍى ٙدي.  ی آناب ثه هَ مٖبلههبإز که ثشوان ثب ُثبن هوىٙبن و مشنبٕت ثب ٕن و ثب ىٍن٪َ اَفشن َٙای٤ وهوإشه

کني که  َاٍ إز کوىک یب نوػوان ثده ٭ندوان مَاػد٬ من ٮدل و سوٕد٤      ؿبل٘ ٭يم انگیِ  ُمبنی ثیٚشَ ناوى دیيا می

مَا جین نگَان ثَای ىٍمبن آوٍى  ٙوى که ىٍ این َٙای٤ ٍٕیين ثه اهدياف مٚدشَک و  دَاٍىاى ىٍمدبنی یکٖدبن ثدین       

 ٙوى.سَ میثب واليین یب ٕبیَ مَا جین مٚکل ىٍمبنگَ ثب مَاػ٬ و ىٍمبنگَ

سَ این إدز کده ىٍمدبنگَان کدوىک و     هبی ٕنی دبییناُ مااشَین س بوسابی انگیِ  ثوٚی ىٍ ىٍمبن ثٍِاٖبالن ثب ٍى 

هدبی ٕدنی نیدِ سوػده کنندي؛      نوػوان ثَای ػست هاکبٍی مَاػٮین هوى الُم إز ثه ٭وامل هبٛ مَثو٣ ثه این ٍى 

هدبی  بی َٕٙشی  َٙای٤ ٍٙيی مش بور ٙنبهشی و ٍفشبٍی  میِان سبطیَ دیبميهبی هبٍػی  ندبسوانی ٍى  اُػاسه س بوسا

ٙوى  س بور ىٍک اُ ثیادبٍی ىٍٕدنین موشسدف     موشسف ٕنی ىٍ دی٘ ثینی و ىٍ ن٪َ اَفشن آنـه آیني  ملٖوة می

  إدز و ثٖدیبٍی س بوسادبی ىیگدَ کده      سَٓ اُ ىٍمبنی که ىیگَان و نه هوى کوىک یب نوػوان اُ اثشيا هوإشبٍ آن ثوى

 ىٍمبنگَان ثبیي ثب ٍوٙابی اٍُیبثی و ٍویبٍویی ثب این ؿبلٚاب ىٍٕنین موشسف آٙنب ثبٙني.

اُ ٥َفی ىٍمبنگَان ثب مَا جینی ٍو ثه ٍو هٖشني که ثه ٥وٍ ٥جیٮی اُ کوىک یبنوػوان هوى  ه  انگیدِ  ىٍوندی و هد     

کنني. دٌیَٗ یب ٭يم ددٌیَٗ ٍوٙدابی ىٍمدبنی سوٕد٤     ب ٍا ىٍهوإز میهبی ثٍِاشَهسالٗ ثَای ٍٕیين ثه هوإشه

هدبی کدوىک و   مَا ت و نلو  اٍسجب٣ مَا ت ثب کوىک و نوػوان اُ یک ٕو و ثب ىٍمبنگَ اُ ٕدوی ىیگدَ نیدِ ثدَ انگیدِ      

هدبی  نگیدِ  نوػوان ىٍ ىٍمبن سبطیَ اٌاٍ إز. ىٍ این مقبل  ثه ؿبلٚابی دی٘ ٍوی ىٍمدبنگَان و والديین ىٍ افدِای٘ ا   

ثیَونی و ىٍونی و ٍوٙابی ٍویبٍویی ثب این ؿبلٚاب  ثوٞوٛ ىٍ ٍوني ٍوانديٍمبنی ٙدنبهشی ٍفشدبٍی دَىاهشده هواهدي      

 ٙي.
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