
ترکیه    ا دهیکرت ر طالهیکرت رد ق هیکرت رد قالط و زدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج

پناهجویان     برانایوجهانپ ی پاسنایوجهانپ یارب خ هیکرت رد قالط و پرسنایوجهانپ یارب خساپ و ش

      . کنم؟     ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج ترکیه دهیکرت ر میتوانم ایا هستم پناهجو ترکیه دهیکرت ر م؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن

حفاظت              تحت افراد هیکرت رد قالط و الملتظافح تحت دارفا و ل بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن حقوهیکرت رد ق حفاظت تحت افراد المللیتظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ، بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن حفاظت متقاضیان
. داهیکرت رن.د                   هیکرت را ترکیه دهیکرت ر ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج ح.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق ان.دتظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ، داد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه انجا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م مهاجر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت کتظافح تحت دارفا و ل اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه دهیکرت ر هیکرت را خود نا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م ثبت که موقت

مربوطه     هیکرت رهیکرت رد قالط ون.دهانایوجهانپ ی دیگر هیکرت رد قالط و بستگی         تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ، / ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج اجرا قابتظافح تحت دارفا و ل سایررقوانی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن هیکرت رد قالط و ترکیه م.دنی قانون به
.داهیکرت رد

چیست؟   م.دنی ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج

ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه               تعیی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن قانونی مقاما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت توسهدش نییعت ینوناق تاماقم ط که باش.د می ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج نوهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک م.دنی یا هیکرت رسمی ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج
  . لطفا      شود می انجا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م قانون با یا      گا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه آاگا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه مطاب.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق مذهبی ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج مراسم گرچه که باشی.د

باش.د       می مجاز ترکیه دهیکرت ر هم نیست      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ سنتی الز.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م قانونی نظر از اما .

هستن.د؟        چیزهایی چه ترکیه دهیکرت ر م.دنی ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج شرایهدش نییعت ینوناق تاماقم ط

ترکیه  بصوهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ دهیکرت ر توان.د می ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج هیکرت رد قالط و       زاد آازاد مراسم زن یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن بخنایوجهانپ یارب خساپ و ش هیکرت رضایت کامال هیکرت رد قالط و
           . مجرد   ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج دهیکرت رخواست زمان دهیکرت ر بای.د هستن.د ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج خواهان که افرادنایوجهانپ ی شود انجا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م مرد

ترکیه.   دهیکرت ر ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج     تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ باشن.د برانایوجهانپ ی قانونی .    18س؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن به    که افرادنایوجهانپ ی باش.د می سالگی 17سا هب هک یدارفا .دشاب یم ل
کنن.د             ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج توانن.د قانونیرمی سرپرستر تایی.د یا هیکرت رد قالط وال.دی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن هیکرت رضایت با ان.د شرایهدش نییعت ینوناق تاماقم ط  تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ هیکرت رسی.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه دهیکرت ر

س؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن     تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ استثنایی به که ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج          16افرادنایوجهانپ ی دادگا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه از اجاز.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه با میتوانن.د هم ان.د هیکرت رسی.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه سالگی
.کنن.د

ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن   بر هستن.د      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ عالهیکرت رد قالط و.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج به مایتظافح تحت دارفا و ل که . تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ افرادنایوجهانپ ی  " باشن.د  "   قانونی ظرفیت داهیکرت رانایوجهانپ ی بای.د
م.دنی   قانون "        تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ طب.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق هیکرت رهیکرت رد قالط وحی  "   بیماهیکرت رنایوجهانپ ی دلیتظافح تحت دارفا و ل به که باشن.د می قانونی ظرفیت فاق.د تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ افرادنایوجهانپ ی

ذه؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن  قو.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه              تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ ضعنهذ ف فاق.د یا ان.د نرسی.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه عقتظافح تحت دارفا و ل س؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن به هنوز مشابه دالیتظافح تحت دارفا و ل دیگر یا مسمومیت
  .   )         : ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن )  دهیکرت ر باشن.د می اشتبا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه از دهیکرت رست تشخینیا رد .دنشاب یم (هابتشا زا تسرد ص هیکرت رد قالط و منطقی عمتظافح تحت دارفا و ل توانایی مثا هب هک یدارفا .دشاب یم ل تشخینیا رد .دنشاب یم (هابتشا زا تسرد ص

.  تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ اهیکرت رتباط به              ن.داهیکرت رد خود دهیکرت ر ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج برانایوجهانپ ی مانعی لزهیکرت رد قالط وما هیکرت رهیکرت رد قالط وانی بیماهیکرت رنایوجهانپ ی که کنیم تاکی.د است مهم
دیگر  ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج         تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ عباهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت از جلوگیرنایوجهانپ ی منظوهیکرت ر به هیکرت رهیکرت رد قالط وحی بیماهیکرت ر یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک قابتظافح تحت دارفا و ل    تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ برانایوجهانپ ی طوهیکرت ر به بای.د

  . بنابررای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن        داد قراهیکرت ر تاثیر تحت هیکرت را تشخینیا رد .دنشاب یم (هابتشا زا تسرد ص توانایی نیز      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ توجهی هیکرت رهیکرت رد قالط وحی بیماهیکرت رنایوجهانپ ی به مبتال افراد
ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن           که ده.د نشان که هیکرت رسمی به.داشت گزاهیکرت رنیا هک دهد ناشن هک یمسر تشادهب ش یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک گرفت؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن حساب     تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ با به پزشکی مانباسح هب یکشزپ ع یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک

ای.د  شون.د      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ نمی برخوهیکرت رداهیکرت ر ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج ح.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق از میتوانن.د .

ترکیه    قوانی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن اساهیکرت نیناوق س .   تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ بر بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن        ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج باش.د می ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج برانایوجهانپ ی مانعیردیگر نزدیهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک خویشاهیکرت رد قالط ون.دنایوجهانپ ی
فامیتظافح تحت دارفا و ل  یا     )            تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ اعضانایوجهانپ ی ها زاد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه برادهیکرت ر با توانن.د نمی ها عمو هیکرت رد قالط و عمه نزدیهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک بستگان از بعضی بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن

کنن.د     ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج خود هانایوجهانپ ی دیگرنایوجهانپ ی          تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ خواهرزاد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه فرزن.دان یا هیکرت رد قالط وال.دی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن با توان.د نمی ساب.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق همسر یا
)       (         ) انها  فرزن.دان هیکرت رد قالط و ساب.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق همسر هیکرت رد قالط و فرزن.د گیرن.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه شخنیا رد .دنشاب یم (هابتشا زا تسرد ص هیکرت رد قالط و خوان.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه فرزن.د بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن هیکرت رد قالط و کن.د ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج

باش.د    می ممنوهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع  .ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج



. کنم              ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج ترکیه دهیکرت ر میخواهم هیکرت رد قالط و هستم داهیکرت را هیکرت را باال دهیکرت ر ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه گفته شرایهدش نییعت ینوناق تاماقم ط
دهم؟        اهیکرت رائه کجا به بای.د هیکرت را خواست دهیکرت ر

هستن.د        ترکیه دهیکرت ر ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج به مایتظافح تحت دارفا و ل که شهرداهیکرت ریها       تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ افرادنایوجهانپ ی دهیکرت ر هیکرت رد قالط واقباسح هب یکشزپ ع ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج دپاهیکرت رتمانهانایوجهانپ ی به بای.د
  . زمان               دهیکرت ر کنن.د مراجعه است ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه ثبت ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج به مایتظافح تحت دارفا و ل فرد دهیکرت رد قالط و از یکی که استانی دهیکرت ر

باشن.د        داشته حضوهیکرت ر بای.د نفر دهیکرت رد قالط و هر .دهیکرت رخواست

کجا            از هیکرت را م.داهیکرت راجک زا ار ک ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن است؟ نیاز موهیکرت رد م.داهیکرت رکی چه دهیکرت رخواست برانایوجهانپ ی
کنم؟   تامی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن میتوانم

می              م.داهیکرت راجک زا ار ک ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن کامتظافح تحت دارفا و ل دهیکرت رخواسترلیست هیکرت رد قالط و دپاهیکرت رتمانرازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج به مراجعه هیکرت را.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه تری؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن مطمئ؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن
حا هب هک یدارفا .دشاب یم ل.    هر به :     تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ باش.د ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج       کتبی دهیکرت رخواست یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک داهیکرت ری.د م.داهیکرت راجک زا ار ک ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن به نیاز شما تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ معموال

هویت  به.داشتی  تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ م.داهیکرت راجک زا ار ک گذهیکرت رنامه     تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ گزاهیکرت رشا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت عکهمانرذگ س ان.داز.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه به . تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ عکسهایی تجرد  هیکرت رد قالط وگواهی
داهیکرت ری.د                هیکرت را است ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه تهیه کشوهیکرت رتان مقاما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت توسهدش نییعت ینوناق تاماقم ط که خود م.دنی هیکرت رد قالط وضعیت بر دا هب هک یدارفا .دشاب یم ل م.دهیکرت رکی /اگر

.    تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ، حا هب هک یدارفا .دشاب یم ل         ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن با دهی.د اهیکرت رائه هم هیکرت را ان که است اختیاهیکرت ر      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ مهم دهیکرت ر م.داهیکرت رکی چنی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن که افرادنایوجهانپ ی
کنن.د               تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ ن.داهیکرت رن.د اختیاهیکرت ر هیکرت را تجرد برگه هیکرت رد قالط و کرد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه مراجعه خود استان مهاجر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه به توانن.د می .

دهیکرت رخواستر       زمان دهیکرت ر که شوی.د مطمئ؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن (  تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ لطفا هیکرت رسمی    ) هویت شناسایی م.دهیکرت راجک زا ار ک داهیکرت رانایوجهانپ ی حتما
باشی.د        می مهاجر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت کتظافح تحت دارفا و ل اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه توسهدش نییعت ینوناق تاماقم ط ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه .صادهیکرت ر

مراسم             توان.د می کسی چه است؟ قانونی ترکیه دهیکرت ر ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج از نوهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع ک.دا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م
ده.د؟      انجا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م هیکرت را ترکیه دهیکرت ر ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج

ش.د      گفته باال دهیکرت ر که توسهدش نییعت ینوناق تاماقم ط           تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ همانطوهیکرت ر هیکرت رد قالط و ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه انجا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م قانون با مطاب.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق م.دنی ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک تنها
است        معتبر ترکیه دهیکرت ر قانونی ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه تعیی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن .مقاما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت

 

      . معتبر        ترکیه دهیکرت ر ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن ایا ا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م کرد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج خود.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م اصلی کشوهیکرت ر دهیکرت ر م؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن
باش.د؟  می

ای.د          تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ بله کرد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه کسدیا هدرک ب خودتان کشوهیکرت ر دهیکرت ر شما که م.دنی شناخته     تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ هیکرت رد قالط وضعیت معتبر هم ترکیه دهیکرت ر
   . دیگر  گفته به شود باش.د         تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ می داشته هیکرت رسمیت اصلیتان کشوهیکرت ر دهیکرت ر شما ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج ترکیه  تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ اگر دهیکرت ر

شود      می شناخته هیکرت رسمیت به .هم

 . ا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م      کرد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج ترکیه دهیکرت ر دهم؟    یا آایا م؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن اطالهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع مقاما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت به بای.د

طو هب هک یدارفا .دشاب یم ل   کاهیکرت رنایوجهانپ ی  20دهیکرت ر احوا هب هک یدارفا .دشاب یم ل           تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ هیکرت رهیکرت رد قالط وز ثبت اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه به بای.د شما م.دنی هیکرت رد قالط وضعیت دهیکرت ر تغییرا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت همه
       ) شود)  داد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه اطالهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع استان مهاجر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه هیکرت رد قالط و نفوهیکرت نیناوق س .



توسهدش نییعت ینوناق تاماقم ط            که شناسایی م.دهیکرت راجک زا ار ک دهیکرت ر م؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن م.دنی هیکرت رد قالط وضعیت دهیکرت ر هیکرت رد قالط وهیکرت رهیکرت رد قالط ودنایوجهانپ ی خطانایوجهانپ ی یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک
ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه    صادهیکرت ر مهاجر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت .      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه کنم؟  چه بای.د اصال؟منک هچ دیاب ح برانایوجهانپ ی داهیکرت رد هیکرت رد قالط وجود

شناساییتانر       م.دهیکرت راجک زا ار ک دهیکرت ر هیکرت رد قالط وهیکرت رهیکرت رد قالط ودنایوجهانپ ی خطانایوجهانپ ی هر . تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ برانایوجهانپ ی کنی.د       مراجعه استان مهاجر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه به بای.د
داهیکرت ری.د        خودتان م.دنی هیکرت رد قالط وضعیت بر دا هب هک یدارفا .دشاب یم ل م.دهیکرت رکی دهی.د        تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ اگر اهیکرت رائه هیکرت را ان دهیکرت رخواست زمان دهیکرت ر لطفا .

توانم    می کنم؟   زادهیکرت رهیکرت رد قالط وز چگونه ثبت هیکرت را نوزاد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م

طی     دهیکرت ر (     30بای.د ( ثبت         هیکرت را زادهیکرت رهیکرت رد قالط وز هیکرت رد قالط و مراجعه نفوهیکرت نیناوق س احوا هب هک یدارفا .دشاب یم ل ثبت اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه زادهیکرت رهیکرت رد قالط وزربه از پهمانرذگ س هیکرت رهیکرت رد قالط وز
تفاهیکرت رد قالط وتیر.                 هییتوافت چ ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج از خاهیکرت رهیکرت رد قالط و ج تول.د هیکرت رد قالط و ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج دهیکرت ر تول.د بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن که باشی.د داشته توجه لطفا کنی.د

ن.داهیکرت رد            هیکرت رد قالط وال.دی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن یا کوداجک زا ار ک هیکرت رهیکرت رد قالط ونایوجهانپ ی مخالفی تاثیر هییتوافت چ ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن هیکرت رد قالط و ن.داهیکرت رد  .هیکرت رد قالط وجود

باش.د         افتاد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه اتفاهیکرت رد ق به.داشتی موسسه یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک دهیکرت ر تول.د به      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ اگر میتوانن.د هم موسسه ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن مقاما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت
         . ب.دهیکرت رستی    اطالهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع که حاصتظافح تحت دارفا و لرشود اطمینان است الز.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م هنوز اما دهن.د اطالهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع مربوطه مقاما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت

   . حا هب هک یدارفا .دشاب یم ل   ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن با است گرفته است        تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ صوهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت گرفته صوهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت دیگر محیطی دهیکرت ر تول.د میتوانی.د تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ اگر
   . مواهیکرت ردنایوجهانپ ی          چنی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن دهیکرت ر برسانی.د اطالهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع به شفاهی صوهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت به هیکرت را ان هم ح.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق  تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/ خودتان مقاما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت

       . نوزاد          که است مهم ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن بر عالهیکرت رد قالط و.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه کنن.د اغاز شما بیانیه تایی.د برانایوجهانپ ی هیکرت را خود تحقیقا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت داهیکرت رن.د
کنی.د         ثبت هم استانتان مهاجر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه با هیکرت را .خود

    . الز.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م    کاهیکرت رنایوجهانپ ی چه بگیر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م طالهیکرت رد ق خواهم دهم؟   می انجا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م است

ترکیه  .   تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/دهیکرت ر خواهی.د             می اگر است پذیر امکان دادگا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه توسهدش نییعت ینوناق تاماقم ط تنها ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک به پایانردادن
کنی.د    دهیکرت رخواست طالهیکرت رد ق طالهیکرت رد ق          تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/برانایوجهانپ ی دهیکرت رخواست هیکرت رد قالط و کرد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه مراجعه مربوطه صالقالط تساوخرد و هدرک هعجارم هطوبرم ح دادگا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه به بای.د

             . بسیاهیکرت ر   هیکرت رهیکرت رد قالط ونیا هک دهد ناشن هک یمسر تشادهب ش ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن دهیکرت ر توان.د می هیکرت رد قالط وکیتظافح تحت دارفا و ل کمهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک از ش.دن من.د بهر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه دهی.د اهیکرت رائه باش.د.حیاتی مهم هیکرت را
دادگا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه          هانایوجهانپ ی هزینه بر عالهیکرت رد قالط و.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه که باشی.د داشته توجه یا      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/لطفا حقوقی کمهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک از بخواهی.د اگر

برخوهیکرت رداهیکرت ررشوی.د    هیکرت رد قالط وکیتظافح تحت دارفا و ل بود       تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/مشوهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت خواهی.د هیکرت رد قالط وکیتظافح تحت دارفا و ل هزینه پرداخت به موظنهذ ف .

حا هب هک یدارفا .دشاب یم ل   ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن نیستی.د       تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/با هیکرت رد قالط وکیتظافح تحت دارفا و ل هزینه پرداخت به قادهیکرت ر دهیکرت ر       تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/اگر هیکرت رد قالط وکال کانون به که است ممک؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن
  . هیکرت رد قالط وکال             کانون کنی.د حقوقی دهیکرت رخواسترکمهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک هیکرت رد قالط و کرد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه مراجعه هستی.د ثبت ان دهیکرت ر که تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/استانی

    . هیکرت رد قالط وکال       کانون هر تحت باش.د می هیکرت رد قالط وکال انایوجهانپ ی حرفه حقوقی حقوقی    تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/انجم؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن کمهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک
هزینه                توانن.د نمی که افرادنایوجهانپ ی به کمهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک هیکرت رد قالط و حقوقی خ.دما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت اهیکرت رائه برانایوجهانپ ی که است ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه تاسیهمانرذگ س

بپردازن.د     هیکرت را دادگسترنایوجهانپ ی هیکرت رد قالط و .      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/هیکرت رد قالط وکیتظافح تحت دارفا و ل بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن     حفاظت داهیکرت رانایوجهانپ ی که افرادنایوجهانپ ی تما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م ده.د می اهیکرت رائه خ.دما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت
الملتظافح تحت دارفا و ل    تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/المللی بی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن حفاظت متقاضی بی       تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/افراد افراد همچنی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن هیکرت رد قالط و موقت حفاظت افرادتحت

.     تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/هیکرت رد قالط وط؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن مجبوهیکرت ری.د           شما هیکرت رد قالط وجود ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن با داهیکرت رن.د هیکرت را ترکیه دهیکرت ر حقوقی اداهیکرت را.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت خ.دما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت از استفاد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه ح.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق
هیکرت رد قالط و           توضیقالط تساوخرد و هدرک هعجارم هطوبرم ح برانایوجهانپ ی هیکرت را متع.ددنایوجهانپ ی م.داهیکرت راجک زا ار ک هیکرت رد قالط و دهی.د اهیکرت رائه هیکرت را اهیکرت رائه    تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/دهیکرت رخواستی دهیکرت رخواستتان اثبا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت یا

دقی.دنراد ار هیکرت رد جاودزا ق.    اطالعا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت برانایوجهانپ ی ای.د           تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/دهی.د ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه ثبت که استانی دهیکرت ر محلی هیکرت رد قالط وکالنایوجهانپ ی کانون با تماهیکرت نیناوق س تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/لطفا
.بگیری.د

 . کرد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م      ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج ترکیه از خاهیکرت رهیکرت رد قالط و ج طالهیکرت رد ق     یا آایا م؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن برانایوجهانپ ی ترکیه دهیکرت ر توانم می
کنم؟  اق.دا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م

ای.د         تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/بله کرد.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه خودتانرازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج اصلی کشوهیکرت ر دهیکرت ر اگر برانایوجهانپ ی       تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/حتی ترکیه دهیکرت ر توانی.د می هم باز
   . حا هب هک یدارفا .دشاب یم ل   ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن با کنی.د اق.دا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م ترکیه          تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/طالهیکرت رد ق قانون به طالهیکرت رد ق هیکرت رهیکرت رد قالط ون.د که باشی.د داشته توجه لطفا

داهیکرت رد  .بستگی



      . کنم؟     اق.دا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م طالهیکرت رد ق برانایوجهانپ ی میتوانم ایا نیست ترکیه دهیکرت ر م؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن همسر

کنی.د             دهیکرت رخواست غایدیا هدرک ب همسر یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک از هیکرت را طالهیکرت رد ق توانی.د می هم هنوز حا هب هک یدارفا .دشاب یم ل   تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/شما ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن به تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/با
کلی    قاع.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک داشته             تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/عنوان حضوهیکرت ر طالهیکرت رد ق هیکرت رهیکرت رد قالط ون.د دهیکرت ر شرکت برانایوجهانپ ی طرهتشاد روضح قالط دنور رد تکرش یارب ف دهیکرت رد قالط و هر که است الز.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م

ش.د.             خواه.د طالهیکرت رد ق گیرنایوجهانپ ی نتیجه دهیکرت ر تاخیر به منجر شما همسر نبودن .باشن.د

طالهیکرت رد ق   از گرفت؟         تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/پهمانرذگ س خواه.د هیکرت را فرزن.دانم یا فرزن.د سرپرستی کسی چه

ترکیه  از             تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/دهیکرت ر نگه.داهیکرت رنایوجهانپ ی موهیکرت رد دهیکرت ر گیرنایوجهانپ ی تصمیم برانایوجهانپ ی حقوقی اختیاهیکرت را.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت داهیکرت رانایوجهانپ ی قاضی یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک فقهدش نییعت ینوناق تاماقم ط
.  تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/کوداجک زا ار ک بنابررای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن      باش.د می طالهیکرت رد ق از دهیکرت رد قالط و        تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/قاضی تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/پهمانرذگ س هر به هیکرت را نگه.داهیکرت رنایوجهانپ ی مشتراجک زا ار ک بصوهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت یا

ده.د           می هیکرت رد قالط وال.دی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن از یکی به فقهدش نییعت ینوناق تاماقم ط یا ده.د می .طرهتشاد روضح قالط دنور رد تکرش یارب ف

 . ا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م     گرفته طالهیکرت رد ق قبال دهم؟    یا آایا م؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن اطالهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا ع مقاما.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت به بای.د

باش.د            می شما م.دنی هیکرت رد قالط وضعیت دهیکرت ر تغییر نیز ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن که انجا ش.د      تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/از گفته باال دهیکرت ر که تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/همانطوهیکرت ر
طی       دهیکرت ر هیکرت را تغییر ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن کنی.د           20بای.د اعال.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م مهاجر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد ماجنا ت اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه هیکرت رد قالط و احوا هب هک یدارفا .دشاب یم ل ثبت اداهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه به کاهیکرت رنایوجهانپ ی هیکرت رهیکرت رد قالط وز .

 . ا.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا هداد م    گرفته طالهیکرت رد ق کنم؟    یا آایا م؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج مج.ددا توانم می

          . یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک         که باشی.د داشته یاد به لطفا حا هب هک یدارفا .دشاب یم ل ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن با کنن.د ازدهیکرت رد قالط واهیکرت رد قالط و ج مج.ددا توانن.د می طالهیکرت رد ق از پهمانرذگ س افراد
است            300دهیکرت رد قالط وهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه  ش.د.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه فسنایوجهانپ یارب خ ازدهیکرت رد قالط واجشان دلیلی هر به زنانیرکه برانایوجهانپ ی انتظاهیکرت ر هیکرت رد قالط وجود تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/هیکرت رهیکرت رد قالط وز.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه
باهیکرت رداهیکرت ررنیست             تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/داهیکرت رد که ده.د نشان پزشکی گزاهیکرت رنیا هک دهد ناشن هک یمسر تشادهب ش یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک بتوان.د زن یهدش نییعت ینوناق تاماقم طسوت هک دشاب یم جاودزا عون ک اگر انتظاهیکرت ر   تظافح تحت دارفا و للملا نیب قوقح تظافح تحت دارفا ،/هیکرت رد قالط و دهیکرت رد قالط وهیکرت ر.دنراد ار هیکرت رد جاودزا قح ،دنا ه ای؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن

       . ن.داهیکرت رد    هیکرت رد قالط وجود مردان برانایوجهانپ ی انتظاهیکرت ر شرایهدش نییعت ینوناق تاماقم ط چنی؟منک جاودزا هیکرت رد مناوتیم ایا .متسه وجهانپ هیکرت رد ن ش.د نخواه.د اعما هب هک یدارفا .دشاب یم ل .اجباهیکرت رنایوجهانپ ی


