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 ندیشخب

 متسه
 ۲.۱۱ سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

  

 ۱ رتقیمع ٔهشیدنا
.تسا سدقلا حور و یسیع ، ردپ یادخ هدنهد/هدنشخب

 حور و یسیع ،ردپ ادخ تیصخش هب ام هک روطنامه .میدش هتخاس وا هیبش رد ام ، دیرفآ ار ناسنا دنوادخ یتقو

 رد هک میزادنیب یهاگن نتم دنچ هب دییایب .تسا دنوادخ یتسه دوجو رد ندیشخب هک مینیبیم ام مینکیم هاگن سدقلا

.میناوخب  دشخبیم/دهدیم ادخ هچنآ دروم رد میناوتیم اهنآ

؟دشخبیم/دهدیم هچ ردپ

 ۱۶ :۳ انحوی

 ۱۷ ، ۱۶ :۱۴ انحوی

 ؟دشخبیم/دهدیم هچ رسپ

 ۱ :۹ اقول

 ۱۹ :۱۴ یتم

 ۲۰ – ۱۷ :۵ اقول

 ۱۷ ، ۱۰:۱۰ انحوی

 ؟دشخبیم/دهدیم هچ حور

 ۱۳ :۱۶ انحوی

 ۱۰ :۶ نالوسر لامعا

 ۶ ، ۵ :۸ نایمور

 ۱۹ - ۱۷ :۱ نایسسفا

 ؟دیوگیم هچ ندیشخب دروم رد یسیع
 رد حیسم یسیع هچنآ هب رگا .دنکیم تبحص یداع یشور هب نآ دروم رد وا .تسا مهم یسیع یارب لوپ و یگدنشخب

 اما ، تسین دیشخبیم/دیهدیم امش هک یرادقم رد نیا .دینیبیم ار یمهم رایسب زیچ دینک هاگن دیوگیم نآ دروم

 .تسا توافتم رایسب یزیچ

 ؟تسا مهم یسیع یارب یزیچ هچ سپ
 ۴۴ – ۴۲ :۱۲ سقرم

 ۲۲ – ۱۶ :۱۹ یتم

 ۱۴ :۶ یتم

 ۳۴-۲۵ ،۲۱–۱۹ :۶ یتم
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 دینکیم هدهاشم فارطا ناهج رد امش هچنآ زا توافتم رایسب رظن هب ار ندیشخب یسیع هک مینیبیم ام نوتم رد

تخت رب وا ایآ ؟تسا ام هاشداپ ًاعقاو یسیع ایآ .دنکیم هاگن تسامش بلق رد هک هچنآ هب زیچ همه زا لبق وا .دنیبیم

؟ ییاراد و لوپ ای تسا هتسشن ام بلق

ماگنه ناسنا زا تزع تفایرد دروم رد نیا .میشخبیم ناهنپ/یفخم روطب ام سپ ،تسام یگدنز هاشداپ یسیع رگا

تیانع ام یالاب دنوادخ ، دنیشنب ام بلق تخت رب یزور رگا دیوگیم نینچمه یسیع .تسین یزیچ ندیشخب

.دیامرفیم

.تسادخ هناردپ بلق زا یا هنومن هیلوا یاسیلک
 رییغت ار دوخ راتفر مدرم .مینیبیم دنا هدروآ یور ادخ هب هک ار یدارفا هجیتن هلصافالب  نالوسر لامعا نوتم رد
 نادنمزاین و رگیدکی هب هیلوا یاسیلک .تسا نارگید یالاب زکرمت نونکا ؛دنرادن زکرمت ناشدوخ یور رگید اهنآ .دنهدیم

.دوب یدنمتردق دهاش نیا .تخادرپیم

.دنکیم تبقارم شنادنزرف زا هک یردپ
 زا ًادعب و مرسپ زا هک دش ادیپ وزرآ مدوجو رد هلصافالب .مدش ردپ نم هکینامز مدرک هبرجت ار بیجع ساسحا کی نم

 امش .دشیم یرادیرخ یدایز یاهزیچ دیاب ایند رد ام نادنزرف دورو یزاس هدامآ یارب دلوت زا لبق .منک تبقارم منارتخد

.دیهاوخیم دوخ نادنزرف یارب ار زیچ نیرتهب ردپ کی ناونع هب

 اب راب کی ام .دوب نارگید هب ندیشخب/ییاهزیچ نداد ، میداد دای دوخ نادنزرف هب تعرس هب ام هک یدراوم زا یکی

 .دوب هدرب دوخ اب ار دوخ یزاب یاهرتوم نیرتهب زا ات دنچ وا .میدوب اقیرفآ رد ، دوب هلاس ۴ نامز وا هک ، دیوید مرسپ

 هب ار دوخ یزاب یاهرتوم دناوتیم ایآ هک دیسرپ دیوید ، مینک کرت ار اجنآ میهاوخب هکنآ زا لبق تسرد زور کی

 هدنشخب ادخ هک داد ناشن نم هب ادخ حور اما ، میوگب هن عقوم نامه متساوخیم نم ؟دهد لیوحت دوخ ییاقیرفآ ناتسود

.دوب یبوخ راک دهد ماجنا تساوخیم مرسپ هک یراک و تسا

 هک دیسرپ نم زا وا .تفرگ سامت نم اب مناتسود زا یکی ، تفرگ ار دوخ یگدننار زاوج دیوید یتقو دعب لاس هدراهچ

 رتوم نیا اب لیم لامک اب دیوید .منک هدافتسا ، دوب بوخ تیعضو رد زونه هک ، یمیدق رتوم کی زا متساوخیم ایآ

.دنکیمن شومارف ادخ ، یشاب هدنشخب/یهدب وت رگا هک داد ناشن نم هب ادخ و درکیم یگدننار

 ایوجهانپ زکرم
 هک میدش هجوتم تعرس هب .دندوب هدش انشآ یسیع اب ناریا رد اهنآ .دندرک رارف دنله هب ناریا زا ام ناتسود زا رفن دنچ

 یرایسب .دندرکیم تبحص توافتم رایسب ، دندرکیم یگدنز هداوناخ کی ناونع هب نآ رد هک ، یزکرم دروم رد اهنآ

 زیمت ار دوخ هناخ ورهار اهنآ .دوب توافتم هداوناخ نیا .دندرکیم تیاکش دوخ یاه هناخ و نامتخاس هرابرد مدرم زا

.تشاد یدیدج ًالماک رهاظ نونکا دوب تشز و فیثک ادتبا رد هک ناکم نیا .دنتشاد هگن ابیز رایسب ار نآ و دندرکیم

 دروم رد ات داد تصرف اهنآ یارب عوضوم نیا ؟دنا هداد ماجنا ار راک نیا ارچ هک دندیسرپ اهنآ زا مدرم زا یرایسب

 .دننک تبحص ادخ یهاشداپ



 www.highimpactsupport.nl  | ندیشخب  3 

 :قشم

 یگدنز هب ؟تسینً الصا ای دیا هتخومآ دوخ هداوناخ رد هک تسا یزیچ نیا ایآ ؟تسا یچ ندیشخب دروم رد امش هاگن

 دارفا امش یگدنز رد ایآ ؟تسا هتشاذگ ریثأت امش یور روطچ نیا ؟دنا هدوب امش یوگلا یناسک هچ دینک هاگن دوخ

 ؟تسا هتشاد امش یگدنز رب یریثات هچ ؟دنا هدوب صیرح

 ایآ ؟دیتفرگ  مکحم ار دوخ ییاراد ای لوپ ایآ .دیزادنیب دوخ بلق هب یهاگن ات دنک کمک امش هب ات دیهاوخب ادخ زا

 ؟دشخبب/دهدب دوخ بلق/دوجو مامت اب دناوتب هک دزاسب یعقاو درگاش کی امش زا هک دینکیم شهاوخ وا زا

 دیناوتیم تمسق مادک رد .دینک تبحص ، دیا هتخومآ لوا هحفص رد لوا لاوس راهچ زا هک ار یدراوم دوخ یبرم اب

؟تسا قیوشت ای ، لوپ ، کمک ، تقو دیشخبیم هک ار یزیچ ایآ ؟ دیشخبب
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 ۲ رتقیمع ٔهشیدنا

 تسا کلام ادخ

 زیچ همه .دنک هدافتسا ار نآ و دنیبیب ار غاب هک داد هزاجا ار اوح و مدآ وا تخاس ار ناسنا ادخ هک یتقو

 .دنروخب نآ زا دیابن اهنآ هک تشاد دوجو تخرد کی اما .درکیم غاب زا تبقارم دیاب اهنآ اما دوشیم هداد اهنآ هب
 هچنآ ره و نیمزرس ار ایمهن و یسوم ، میهاربا دننام یدارفا هب و تسا کلام دنوادخ هک مینیبیم رگید یاهناتساد رد

 .دنربب تذل دادیاج نآ هرمث زا و دننک نآ زا تبقارم ات تشاد تیلوسم و تخاس نآ بحاص و دیشخب ار تسا نآ رد هک

 .دشیم اطعا دارفا نیا هب دنوادخ تمعن هک میناوخیم نینچمه

 .دندروآ یم ینابرق ادخ یارب هک یدارفا

 ۵ – ۱ :۴ شیادیپ
 ۲۱ ، ۲۰ :۸ شیادیپ

 ۷ :۱۲ شیادیپ

؟دهدیم اه شیشک هب ًادعب و لیئارسا مدرم و هزیکلم هب ار یزیچ هچ میهاربا

۲۴ – ۱۷ :۱۴ شیادیپ

 ۱۰ :۲۳ نایوال

 اهراب و اهراب ار لصا نیا .دریگیم رارق تبحص دروم امش ییاراد لوا تمسق سدقم باتک رد هک تسا راب نیلوا نیا

 یارب ار لوا تمسق ادخ اما ، مینکیم تفایرد وا زا ام .تسا زیچ همه بحاص ادخ .مینکیم ادیپ سدقم باتک رد

 نیا .دهدیم یلاع یادخ شیشک کی هب ار نآ وا و دهدیم ماجنا ار راک نیا هک یسک نیلوا میهاربا .دهاوخیم شدوخ

 .درک میهاوخ تبحص ۸ سرد رد دامن نیا دروم رد ام .تسا نامیپ کی  هناشن هک ، داد بورشم و نان ماهاربآ هب نهاک
 زا دص رد ۱۰ هک  دهدیم روتسد مدرم هب دنوادخ هک مینیبیم ، تسا هدرک اطعا لیئارسا مدرم هب دنوادخ هک ینوناق رد

 .دنهد ماجنا ار دوخ فیاظو ریاس و دبعم رد راک دنناوتب اهنآ ات دنهدب ناشیشک هب ار دوخ دمآرد

 ؟دیوگیم هچ نیناوق نیا دروم رد یسیع
 ۲۳ :۲۳ یتم
 نداد لثم ، تسا هتفگ نوناق هک ار هچنآ رگا دننکیم رکف مدرم .دنکیم هراشا ار کاندرد هتکن کی اجنیا رد یسیع

 اما ، تسا یداع یرما ندیشخب هک دیوگیم یسیع اما .تسا بوخ زیچ همه سپ ، دنهد ماجنا ، دوخ یاراد مهد کی

 دروم رد یسیع اجنیا رد .تسا مزال یهاشداپ رد ندوب درگاش یارب هک تسا یزیچ نامه تلادع اب یگدنز عقاو رد

تبحص دننک نیمأت ار دوخ یگدنز یاه هنیزه دنناوتیمن هک یناسک هب کمک و ارقف زا تبقارم دننام مدرم یاهزاین عفر

.دنراد رارق هورگ نیا رد ناداتعم و نایوجهانپ ، نامیتی و اه هویب .دنکیم

 هفیظو یور زا طقف ار اهنآ هکنیا هن ، دیهد ماجنا دوجو مامت اب ار اهراک نیا همه هک تسا نیا مهم دنکیم رکف یسیع

 .یروبجم زا ای دیهد ماجنا
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 ؟دنزومآ یم هچ ششخب دروم رد نالوسر
 ۶ – ۱ :۶ نالوسر لامعا
 ۱۸ ،۱۷ :۵ سواتومیت لوا

 ۱۴ - ۹ :۹ نایتنرق لوا

.میناوخیم هنابلطواد یادها و یفاضا یادها دروم رد یدایز یاهزیچ دیدج دهع رد
 نادنمزاین هب کمک یارب ادها ماگنه .دننکیم تبحص بلق شرگن دروم رد ندیشخب ماگنه رد ود ره سُلوپ و یسیع

 یاهزیچ هک یدارفا .دنشاب هدنشخب دوخ ناوت هب و هجوت اب هک دوشیم هتساوخ مدرم زا نینچمه .تسا مهم عوضوم نیا
 هچنآ ره ، دنتسه رادروخرب یرتمک یلام عضو زا هک یرگید دارفا .دننک ادها یفاضا یاهزیچ دنناوت یم دنراد یدایز

.دننک کمک تسا نکمم

۱۵ - ۹ ، ۵ – ۱ :۸ نایتنرق مود

؟میهدب هیده اهنآ هب هک دنتسه رگید یناسک ایآ

 ۲۰ :۱۲ نایمور

 ۷ :۱۳ نایمور

  ۲۸ :۴ نایسسفا

 :قشم
 تقد دوخ جراخم هویش دروم رد .میدرک تبحص لوپ یادها دروم رد ًاتدمع ام ، سرد نیا مود تمسق رد

 ؟دراد طبر دزومآ یم امش هب سرد نیا رد یسیع هک هچنآ اب دراوم نیا ایآ .دینک

 ؟دسرپیم یزیچ امش زا وا ایآ .دینک تبحص ادخ اب دوخ یادها/ندیشخب دروم رد و دیراذگب تقو

 دروم رد دیاب هک ییاهسرد هرابرد .دنتفرگ دای ار نداد ادها/ندیشخب هنوگچ اهنآ هک دیسرپب دوخ یبرم زا

.دینک تبحص ، دیریگب دای ندیشخب

۲۸ لوصا

نانز لماش نیا .دنکیم تبحص دنتسیاب ییاهنت هب دنناوتیمن هک یمدرم و ارقف تبقارم زا یسیع

.تسا هریغ و ناداتعم ، نایوجهانپ ، میتی و هویب

 .یروبجم زا هن ، دیهد ماجنا دوخ بلق مامت اب ار اهراک نیا همه هک تسا مهم یسیع یارب
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