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 خديات انترجًة    

ِٓ اٌعشوسٌ أْ َرُ اٌرفاهُ تُٕٕا تاٌٍغح اٌرٍ ذشؼش فُها تاٌشاحح اٌراِح وثمح أوثش وٌزٌه فإْ ِٓ حمه ؼٍة اٌحصىي 
: ػًٍ ِرشجُ ِحرشف فٍ حاالخ أٔه

ال ذرحذز اٌٍغح  االٔجٍُضَح فٍ إٌّضي أو إرا ٌُ ذىٓ اإلٔجٍُضَح هٍ ٌغره األوًٌ ● 
ال ذرّىٓ ِٓ فهُ اٌحىاس اٌزٌ َذوس تُٕٕا تاٌىاًِ ● 
فٍ تؼط اٌظشوف َىىْ ِٓ األسهً اٌرفاهُ تٍغح أخشي ● 
ٌُس تّمذوسن فهُ أٌ شٍء ِٓ األوساق اٌّؽٍىب ِٕه اٌرىلُغ ػٍُها  ● 
ٌسد لادسا ػًٍ لشاءج أو فهُ اٌّؼٍىِاخ اٌّرشجّح تاٌٍغح اٌرٍ ذرحذز تها ● 

ِٓ اٌعشوسٌ أْ ذفهُ جُّغ اٌّؼٍىِاخ اٌرٍ ذؼؽً ٌه أو . ِٓ فعٍه أخثشٔا ارا وٕد تحاجح اًٌ ِساػذج فٍ اٌٍغح
. اٌخذِاخ اٌّؼشوض ذمذَّها إٌُه

لذ - إرا ٌُ َىٓ فٍ ِمذوسن اٌحعىس إًٌ اٌّىػذ، فّٓ اٌعشوسٌ أْ ذخثشٔا فٍ أسشع ولد ِّىٓ وفىس ِؼشفره 
. ٔحراج إًٌ إٌغاء أو إػادج جذوٌح اٌّرشجُ ػٕذ صَاسذه اٌّمثٍح

.  ٌهيجاَيةخذِاخ اٌرشجّح 
 

     كيف يًكُك االتصال يعُا يٍ انًُزل
  –إرا وٕد ذىاجه أَح صؼىتاخ فٍ اٌٍغح اإلٔجٍُضَح، وذىد االذصاي تٕا، َّىٕه اسرؼّاي  خذِح اٌرشجّح اٌهاذفُح 

فٍ اٌثذاَح، سىف َجُة اٌشخص ػٍُه تاٌٍغح اإلٔجٍُضَح، َجة ػٍُه إذثاع اٌخؽىاخ . 131450إذصً تاٌشلُ  
: اٌراٌُح

 حذد اٌٍغح اٌرٍ ذرحذز تها واالٔرظاس ػًٍ اٌهاذف     (1
سىف َرُ ذىصٍُه ِغ ِرشجُ َرحذز ٌغره، ثُ 

 لُ تإػؽاء اٌّرشجُ سلُ اٌهاذف اٌزٌ ذشغة االذصاي ته     (2
لُ تإػؽائه إسُ اٌشخص اٌزٌ ذشغة اٌرحذز إٌُه إرا وٕد ذؼشفه     ( 3
 إٔرظش ػًٍ اٌهاذف حرً َرُ ذىصًُ اٌخػ وسىف َمىَ ذسهًُ ػٍُّح اٌرفاهُ تُٕىّا      (4

.  ٌهيجاَيةخذِاخ اٌرشجّح 
 

نًاذا َقوو بإستعًال يترجًيٍ يحترفيٍ  
 بدال يٍ إستعًال أفراد انعائهة نهتفاهى يعك

: ششغ ِٓ اٌششوغ اٌرٍ َجة ِشاػاذها ػٕذ إػؽاء ِىافمره   ●  
   ػٕذِا ذىىْ تحاجح إلجشاء ػٍُّح    - 
ػٕذِا ذمثً خذِح ِؼشوظح ػٍُه    - 
اٌخذِاخ األخشي اٌرٍ / ػٕذِا ٔىىْ تحاجح إلسساي ذفاصًُ ِؼٍىِاذه اٌشخصُح إًٌ اٌّهُُٕٓ   - 

ٔحراج إًٌ ذحىٍَه إٌُها 
  ٌٍرأوذ ِٓ ػذَ وظؼه ذحد أٌ ِخاؼش لذ ذٕرج ػٓ سىء ذفسُش أو سىء فهُ اٌّؼٍىِاخ    ●
 ٌحّاَح حمىله ورٌه ػٓ ؼشَك ِٕالشح إحرُاجاذه ِؼه ِثاششج واألِىس اٌرٍ لذ ذشؼش تاٌمٍك ِٕها    ●

     تؽشَمح خاصح وسشَح ذاِح
  لذ ٔمىَ تإسرؼّاي تؼط اٌّصؽٍحاخ اٌرٍ الَىىْ أفشاد اٌؼائٍح ػًٍ دساَح تها   ●

  
َّىٓ ذىاجذ أفشاد اٌؼائٍح ، إرا وٕد ذشؼش تاٌشاحح فٍ وجىدهُ ِؼه، وٌىٓ لذ ذىىْ هٕان أولاخ ٔفعً ِٕالشح 

 .تؼط اٌّسائً اٌحساسح اٌرٍ ذخصه
   .يجاَا نك ودوٌ يقابمذمذَ خذِاخ اٌرشجّح 


