جيجضلا  /ءودهلا تاقوأ
22.00 – 6.00

22.00 – 6.00

امك ً.احابص  6ةعاسلا ىتح ًاليل  22ةعاسلا نم ةرتفلا يف يليللا ءودهلا ةرتف يرست
توص طبض بجي يلاتلابو ً.اضيأ ىرخألا تاقوألا يف نيرخآلا ناكسلا ةاعارم بجي
.طقف ةفرغلا توص ىوتسم ىلع نوكتل ةيتوصلا ةزهجألاو نويزفلتلاو ويدارلا

ىلع يوتحي عجتنملاف .لافطألل بعل نكامأ تسيل تارمملاو دعاصملاو جردلا تويب
تسيل تارايسلا نكر نكامأ .ةبسانم ءارضخ تاحاسم دجوت امك .بعلل ةددحم نكامأ
هيبنتو بعللا نكامأ يف مهبعل دنع كلافطأ ةبقارم وجرن .بعلل تاعبرم كلذك
.ةمزاللا كولسلا دعاوقب لافطألا

يف اههبشي امو كرحمب ريطت يتلا تارئاطلاو رايط نودب تارئاطلا ناريطب حمسُي ال
.عجتنملا

نكرلا نكامأ  /رورملا دعاوق

ناكملا نوناق /ةماعلا ةقيدحلا دعاوق
.دعاوقلاب مازتلالاو ةلدابتملا ةاعارملا ليمجلا انعجتنمب ةدوجوملا لزانملا يف كرتشملا شياعتلا بلطتي
مدع لاح يفو .نيرجأتسم وأ ًاكالم اوناك ءاوس ناكسلا لك ىلع ةقبطُم ةماعلا ةقيدحلاب ةصاخلا دعاوقلا هذهو
.ةبسانملا تاوطخلا ذاختإ ىلإ عجتنملا ةرادإ وأ ةقباطلا ةيكلم ةرادإ رطضت فوس دعاوقلا هذهب مازتلإلا

ةماع دعاوق
برهلل تاراسم اهرابتعاب قئاوع نود تارمملاو جردلا تويبو لزنملا لخادم ةحاتإ بجي
نيزخت وأ عضوب حمسُي الو .اهطيحم يف ءايشأ عضو عنمُي ببسلا اذهلو .ءيراوطلا دنع
يف اهريغ وأ ةيذحألا وأ جلثلا ىلع بعللا حاولأ وأ رتوكس حاولأ وأ جلزتلا حاولأ وأ تاجاردلا
ةفرغ يف ىرخأ ةرم اهعضو بجي مادختسالا دعبو .لزانملا مامأ وأ تارمملا وأ جردلا تويب
.ةدح ىلع ةقش لكب ةصاخلا نيزختلا

keep it clean

ينعي اذهو ،مادقألا ىلع ريسلا قطانمب ةصاخلا رورملا دعاوق هلك عجتنملا يف قبطُت
.مادقألا ىلع يشملل ةلثامم ةعرس

.لزنملا يف نيخدتلا ًاتاب اعنم عونمم
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ةئبعت ةلاح يف ةريصق ةرتفل الإ لزانملا مامأ نكرلاب حمسُي الو
.ةبسانملا ةبوقعلاب تافلاخم يأ لباقُت فوسو .ءايشألا غيرفت وأ
تارايس امأ .ةدح ىلع ةقش لكل صصخملا نكرلا ناكم يف الإ ةرايسلا نكر مدع وجرن
يف اهعضو بجيف ةريبكلا تارايسلا وأ ةقشلا سفن ىدل ةيناثلا تارايسلاو راوزلا
.يزكرملا نكرملا

صلختلا بجي امك .لبحب ةبوحسم يهو الإ ناكملا يف بالكلا باحطصإ زوجي ال امك
لالس يف اهعضوو ضرغلا اذهل ةدعُملا كيتسالبلا سايكألا يف بالكلا زارب نم ًاروف
.ةبسانملا ةمامقلا

تايافنلا  /ةمامقلا
.سارتلا وأ تافرشلا يف يبشخلا محفلا وأ بشخلا مادختساب ءاوشلاب حمسُي ال
ببسي ال اذه نأ املاط زاغلاب لمعت يتلا وأ ةيئابرهكلا ءاوشلا ةلآ مادختساب حمسُيو
.ةفوشكم رانب ءاوشلل ناكم  Aلزانم مامأ ءيطاشلا ىلع رفوتي ً.اجعزم ًاناخد

مث ةمامقلا اياقبو كيتسالب تاجاجزو جاجزو حيفصو قرو ىلإ ةمامقلا ميسقت وجرن
راوجب ةمامقلا عضو مدع وجرن .ضرغلا اذهل ةصصخملا قيدانصلا يف اهنم صلختلا
وجرن .عجتنملا يف ةفلتخم نكامأ يف ةمامق قيدانص عضو مت .ةمامقلا قيدانص
قرولا لالس راوجب وأ يف وأ لزانملا مامأ وأ لخادملا باوبأ مامأ ةمامقلا عضو مدع
.عجتنملا تاقرطو عراوش دادتما ىلع ةدجاوتملا

فيفجتلا زاهج  /ةلاسغلا
keep it clean

22.00 – 6.00

22.00 – 6.00

ةعاسلا ىتح ًاليل  22ةعاسلا نم ةرتفلا يف رارمتساب ةقلغم لزنملا باوبأ ءاقب بجي
ً.احابص 6

ناكسلا ةاعارم وجرن .فيفجت زاهج  1كلذكو ةلاسغ  1ددع لزنم لك موردب يف رفوتي
يهو ةزهجلا كرت وجرن .ةرفوتملا ةزهجألا مادختسا يف ًاضيأ نوبغري نيذلا نيرخآلا
.مادختسا لك دعب رتلفلا فيظنت بجي فيفجتلا دعب .ةفيظن
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