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نارحب نیکست OÖ امش یارب زور رھ  نفلت زا تبقارم   
 

     ینارحب یاھ کمک خیارتسواربوا یعامتجا یسانشناور ناصصختم ، رھظ زا دعب 6 ات حبص 9 تعاس زا
خرس بیلص نارحب ھلخادم میت و  

امش یارب نفلت رد دوجوم عبانم شیازفا اب    

 

دشاب هارمھ راکفا و اھ ینارگن زا یرایسب اب دناوت یم ھک، دھد یم ھئارا ام ھمھ ھب ار یدیدج یاھ شلاچ ان وروک ریگ ھم  

 دنتسھ لاحشوخ دنتسھ شیرتارد نارحب عفر ھنیمز رد راک ھب لوغشم یتخانشناور ناسانشراک تسا دیفم و مھم یصخش اب تبحص
٠ دننک یم ینابیتشپ امش زا ای دننک یم تیامح امش زا و دنھد یم شوگ امش ھب ، دنتسھ اجنآ رد امش یارب ھک  
 

 ... ..دیتسھ دوخ هداوناخ یتمالس نارگن امش ..
تسا . COVID 19.. یاراد امش هداوناخ رد یدرف اریز دیتسھ نارگن امش ...  

.. تشذگرد  . COVID 19 رثا رد دوخ ناتسود و ناکیدزن زا یکی اریز دیتسھ تحاران امش ...  
دیورب دوخ ناگتسب رادید ھب دیناوت یمن اریز دیتسھ دیماان امش ... 

دیتسھ دوخ لغش نارگن ... ... 
دیھد یم ماجنا یدج یاھراشف تحت ار دوخ یا ھفرح یاھ تیلاعف نونکا امش  ... 

فقس کی ریز کدوک زا تبقارم و ھناخ ردرتفد - لاثم ناونع ھب ، دینک یم ندش قرغ ساسحا  ... 
ندروآ  ٠      

دراد دوجو ھناخ رد یدایز یاھ ثحب  ای یاھ لالدتسا اریز دنک یم نیگنس ار امش نیا ٠ ... 
دینک یم یتحاران ساسحا دوخ نادنزرف یریگدای تیعضو زا امش ٠ ... 

دھد یم خر تنوشخ و دوش یم دیدشت ھناخ رد کرتشم یگدنز ٠ ... 
دتفا یم امش رس یور فقس و دینک کرت ار ھناخ دیتسین زاجم امش ٠ ... 

دیھد یم ماجنا یدج یاھراشف تحت ار دوخ یا ھفرح یاھ تیلاعف نونکا امش ٠ ... 
٠دیھد ھمادا ھنوگچ دیناد یمن امش  

ینک یم ییاھنت ساسحا ٠ . ... 

 

، داح ینارحب طیارش ھمھ رد نونکا ام ، ھتشذگ دننام  
امش یارب اجنآ رد از بیسآ عیاقو زاای یاھادیور ھبرض دعب و یشکدوخ یاھ نارحب   - 

. متسھ  https://beratung-krisenhilfeooe.at/login  نیالنآ نارحب هرواشم ناونع ھب نینچمھ  
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