
: کمک کنند  ندھخوای م  ە داوطلبان ی کنون طیدر شرا ە ک ی افراد ە ب  ییراھنما  

کرده  شنهادیمر پ لڤی،   جهیمر توافق کرده است.  در نت لڤیتوتن در مورد انتشار خدمات داوطلبانه با  ەسترڤ یشهردار

.کمک کند ی امر به شهردار نیا ازمندیداوطلبانه به ساکنان ن یکمک ها یاست که در سازمانده   

ضرورى به افرادى كه در قرنطىنه  یکمکها ریو سا یخانگ  ازیمورد ن لیوسا هیته قیطرح ، از طر نیهدف از ا 

.هستند یخانگ   

باشد؟ی م یشامل چ و  ەکمکھا چگون    

کمکها شامل    نیدر معرض خطر هستند.  ا ای ماراندیکه ب یشده ، به افراد نهیقرنط یبه خانواده ها  ییحمل مواد غذا .

روز   3الزم را به مدت   یکاالها دیتواند به طور هم زمان خر یمر م لڤیندارن.  یانیآشنا ایکه خانواده  شودیم یکسان

هد. انجام د  

.یضرور یکارها ریسا ایسگ  یمانند هواده یگرید یعمل یکمکها .  

باشند و به   هدر خان یمدت طوالن یاز افراد وجود داشته باشند که برا یاریسرانجام ممکن است بس: یتلفن یدوستها .

.با انها صحبت کند یخواهند کس یم لیدل نیهم   

دیمراحل را انتخاب کن نیاز ا یکی،  دیمشارکت کن دیخواھ یاگر م :  

دیریتماس بگ لمریبا و ٩١٣٦٠٠٦٨با شماره   . 

:یک یپست الکترون  

contact@vilmer.no 

:بوک سیف  

VilMerVestreToten 

ینثبت نام آنالو  تیوب سا  

https://vilmer.no/kontakt-oss 

 vilmer.no/bli-bidragsyter#sendinnskjema 

 

.دصبح  دوشنبە تا جمعە انجام خواھد ش 9تلفن از ساعت   

را در مورد شما  و آنچه   یکرد که اطالعات دیو داوطلب مالقات خواه ەشد یبا تجربه سازماندهه یبا افراد نجایدر ا 

.کرد دیخواه افتیدر دیکن افتیمشارکت در یبرا دیخواه یم  

از   یریکرده است.  مطالعه در مورد جلوگ جادیا روسیداوطلبان در ارتباط با  و یرا برا یبهداشت راهنمائ استیر 

.است تیعفونت هنگام مشارکت به عنوان داوطلب حائز اهم وعیش  

نشود لیو در داخل خانه تحو ردیپله ها قرار گ یرو دیغذا با  .    

شود دهیپوش دیمصرف با کباریدستکش  .    

پسماندها کمک کنند تیریدر مد دیداوطلبان نبا.     

داده شود  لیدر خارج از خانه تحو دیسگ با.     

رخ دهد دینبا یجسمتماس  .    

 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/frivillige-organisasjoner 
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:بە کمک ازیدر صورت ن   

:دیریآدرس تماس بگ  نیبا ا ای دیریمر تماس بگ لڤیبا  ٩١٣٦٠٠٦٨با شماره   

kontakt@vilmer.no 

تواند کمک کند،  یکه م  یکرد و شما را با کس دیشما به کمک را قبول دارند مالقات خواه لیکه تما یبا افراد  نجایدر ا

توانند  ینم یهستند که درمورد موضوعات بهداشت  یداوطلبان نیکه ا دیبود.  لطفا توجه داشته باش دیدر تماس خواه

با پزشک  دیبا یبهداشت یبه مراقبت ها ازیو ن یماریبه ب ربوطهرگونه سؤال م یکمک ارائه دهند.  برا ایمشاوره 

.دیریاورژانس تماس بگ ایمعالج   

جبران  ای یرانندگ نهیکمک هز هیته یبرا یشده است ، ما فرصت ی است که به سرعت عمل یاقدام ن یاز آنجا که ا

.میکن یم یدشوار قدردان طیشرا ن ینشان داده شده در ا یو دلسوز ی.  ما از همبستگ میندار گرید یخسارت مال    
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