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   :مسافرت با رابطه در حفاظتي هاي توصيه

 ضذت ٍ هبّيت اهب داسد ٍجَد دًيب وٌبس ٍ گَضِ دس خطش

 اص ًظش صشف. است هتفبٍت هٌطمِ يب وطَس ّش دس آى

. دّيذ اًجبم سا خبصي اسبسي الذاهبت خَد هسبفشت ثب ساثطِ دس ثبيذ ضوب سٍيذ هي وِ جبيي

 ّبي تَصيِ ثِ هسبفشت ثشاي الَصف، هغ. داسد ضوب دليك همصذ ثِ ثستگي الذام ايي سطح

 :وٌيذ تَجِ ريل

 هسبفشت ثِ وٌيذ، هي اًتخبة سفش ثشاي وِ هسيشي ٍ همصذ اص وبفي آضٌبيي ثذٍى ّشگض *

 .وٌيذ تحميك صيش سئَاالت پبسخ دسثبسُ سفش اص لجل. ًشٍيذ

 سَصي، آتص سيل، اهٌيتي، لحبظ ثِ خبصي ّطذاس ًظش هَسد همصذ ثِ سفش ثشاي آيب .الف

 خيش؟ يب است ضذُ دادُ...  ٍ ثَساى ٍ ثشف صلضلِ،

 ثِ اي، هبَّاسُ ٍ فٌي استجبطي، اهىبًبت گستشش ثب اهشٍصُ، 

 طجيؼي حَادث َّا، ٍ آة ّب، ساُ ٍضؼيت اص تَاى هي ساحتي
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 هسيشي ٍ ّب ساُ ايوٌي اص اطويٌبى حصَل. ضذ هطلغ...  ٍ طَفبى ٍ سيل ٍلَع هثل خطشًبن

 آسيت ثشاثش دس سا هب سفش، ًيبص هَسد تجْيضات داضتي ّوشاُ ثِ ّوچٌيي. وٌين طي ثبيذ وِ

  .داسد هي ًگبُ هحفَظ احتوبلي ّبي

 يبثذ؟ هي وبّص سٍص يب ضت اص سبػبتي چِ دس اي جبدُ اهٌيت .ة

 داسد؟ ٍجَد احتوبلي حَادث ثشاي اي جبدُ اهىبًبت چِ .ج

 اهي ٍ هٌبست ساّي ثيي استشاحت ٍ اطشاق ثشاي وشد، خَاّيذ طي وِ هسيشي اص ًمطِ وذام .د

 ثبيذ وذاهيه دس ٍ داسًذ ضذُ وطي لَلِ آضبهيذًي آة سفش، هسيش اص هٌطمِ وذام؟ است؟ تش

 وشد؟؟ استفبدُ آة ّبي ثطشي اص

 وشد؟ اًتخبة ثبيذ غزا صشف ثشاي سا ّبيي سستَساى چِ .ّـ

 است؟ تش هٌبست ساّي ثيي غزاي چِ هصشف .ٍ

 ّبي سستَساى دس ٍيژُ ثِ) سبالد ّشگض ّب سستَساى دس غزا صشف ثِ توبيل صَست دس *

 .ًىٌيذ هيل سا يخ ثب ّوشاُ ّبي آضبهيذًي ٍ ًىٌذُ پَست ّبي هيَُ ،(ًبضٌبس
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 لجل وٌيذ سؼي .ًذّيذ لشاس ظشف يه يب ويف يه دس سا خَد اسصضوٌذ اضيبء ٍ ّب پَل ّشگض *

 گشفت، خَاٌّذ لشاس هسيشتبى دس وِ هٌبطمي سبوٌيي التصبدي ٍ فشٌّگي ٍضؼيت سفش، اص

 افشادي حمَق ّب هبُ هؼبدل ضبيذ ضوب ويف هحتَيبت. ثيبٍسيذ ثذست سا الصم اطالػبت

 اهَال ٍ ًمذ پَل هسبفشاى هؼوَالً. وٌٌذ هي صًذگي فميشًطيي هٌبطك دس وِ ثبضذ

 حولِ يب دستجشد ّذف ساحتي ثِ است هوىي لزا داسًذ، ثَهي افشاد ثِ ًسجت تشي اسصضوٌذ

. ضٌبسٌذ هي سا ًباهي ٍ اهي هٌبطك ّب، ثَهي وِ آى ٍيژُ ثِ. ثگيشيذ لشاس ًبضٌبس افشاد

 آسيت احتوبل هطوئٌبً  وٌيذ، هي تشدد وِ اي هحذٍدُ يب هحيط ٍ افشاد ثب آضٌبيي ػذم

 .  دّذ هي افضايص سا پزيشي

 پيذا سا هسئَلي يب پليس افسش وٌيذ سؼي. ًپشسيذ آدسس خيبثبى دس سّگزس هشدم اص ّشگض *

 اص ٍ ًوَدُ تْيِ اي ًمطِ. وٌيذ هي هطلغ خَد همصذ اص سا غشيجِ فشد يه وبس ايي ثب  .وٌيذ

 ٍ ثْتشيي اًتخبة ثشاي. وٌٌذ ووه ضوب ثِ داسد ثيطتشي احتوبل وِ ثگيشيذ ووه وسبًي

 افشادي يب ٍ ساًٌذگي ٍ ساٌّوبيي هأهَسيي هثل هَجِ افشاد اص ّويطِ هسيش، تشيي ايوي

. ًوبييذ سئَال...  ٍ داسّب هغبصُ تبوسي، ساًٌذگبى هثل است، آسبى ّب آى ضٌبسبيي وِ

 پشسص دس ًوبييذ سؼي ًيبفتيذ، ساٌّوبيي اخز ثشاي سا هطوئٌي فشد ٍلتي خبظ، هَاسد دس
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 دس وِ اي ًمطِ ثشاسبس ساّي ثيي ضْشّبي دس ثلىِ ًىٌيذ ثيبى سا خَد ًْبيي همصذ خَد

 ًْبيي همصذ اص ديگشاى تب ثپشسيذ سا خَد هسيش ثؼذي ضْش تشيي ًضديه آدسس داسيذ، اختيبس

 .  ًگشدًذ هطلغ ضوب

 ٍيژُ ثِ ّبي هسبفشت دس .ًگزاسيذ جب  ّب ّتل دسٍى سا خَد اسٌبد ّشگض هسبفشت، دس *

 سؼي وطَس اص خبسج ّبي هسبفشت

 ثِ هذاسوي ٍ اسٌبد گًَِ ّيچ وٌيذ

 ًجشيذ ّب ّتل داخل ثِ خَد ّوشاُ

 دس تَاًٌذ هي غشيجِ افشاد صيشا. ًگزاسيذ جب  ّتل داخل دس سا  ّب آى ّشگض ًيبص، صَست دس ٍ

 پيذا دستشسي ضوب اسٌبد ثِ ٍ سفتِ ّتل ّبي اطبق داخل ثِ ًظبفت پَضص ثب ضوب غيبة

  .وٌٌذ


