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 تلود ام یراکمھ زرط

 فیظنت ناراکنامیپ

 ناسانشراک
 کیمداکا

 نارگراک ناگدنیامن

 ریمعت ناریدم

 یتعنص ھیداحتا ریمعت نیکلام

 ناراذگھیامرس

 

   یامنھار
 فیظنت نارگراک
 CAF ھب

 
 

 راک اب ام .تسا لقتسم نامزاس کی )CAF( تفاظن ییوگباوج تاکوچ
 و نارگراک قوقح دوبھب یارب ھیداحتا و تلود ،رگید یاھینپمک اب کرتشم
 .مینکیم تیلاعف تفاظن تعنص یاھدردنتسا یاقترا
 CAF یاهراتس یدنبھجرد حرط

 دردنتسا ندش هدروآرب یسررب یارب .دوشیم بوسحم CAF تیلاعف یلصا نکر CAF یاهراتس یدنبھجرد حرط
 و نیکلام ،ریمعت ناریدم ،فیظنت ناراکنامیپ ،فیظنت نارگراک اب CAF  ،صخشم ریمعت کی رد CAF یاھ
 .دنکیم یراکمھ نیرجاتسم
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 :CAF هراتس-3 دردنتسا یسررب تسرھف

 دنتسھ رادروخرب ایازم هریغ و یتصخر ،شاعم لقادح زا فیظنت نارگراک ■

 ھب ار نارگراک یدعاقت قح و تایلام ،شاعم ھبساحم و دنراد نارگراک لابق رد ینوناق راتفر نایامرفراک ■
 دنھدیم ماجنا یتسرد

 دنراد تایاکش ھب یگدیسر و ییوگروز اب ھلباقم یارب یبسانم یاھرجیسورپ و اھیسیلاپ نایامرفراک ■

 تسا نما راک طیحم .دنیامنیم راک نؤصم یاھ تیدودحم و نما تلاح کی رد فیظنت نارگراک  ■

 یلام طیارش یاراد  و ھتشاد ھگن یتسردھب ار نادنمراک ھیسود نایامرفراک ■
 دنتسھ ینئمطم

 یمامت ،لکشم عونرھ لح یارب .دندنویپب ناش ھیداحتا ھب ،یدنمقالع تروص  رد ات دنراد یدازآ فیظنت نارگراک ■
 .دومن دنھاوخ راک اجکی مھاب تین نسح اب عفنیذ یاضعا
 

 فیظنت رگراک شقن

 رگراک تکراشم

 نارگراک .دنراد دوخ راک لحم  ار CAF  هراتس ٣ دردنتسا قیبطت یسرربرد ار یساسا شقن فیظنت نارگراک
 یاھ ھبعج ھکنیا و – دوشیم قیبطت تسرد CAF یا هراتس یدنب ھجرد متسیس ھک دنیامن لصاح نانیمطا دیاب فیظنت
 ات دیامنیم راک طبترم یاھفرط  مامت اب  CAF ،فدھ نیا ھب ندیسر یارب .دشاب ھتشاد تقیقح ،دنوشیم یناشن ھک
  .دنیامن رظن زاربا ناش یراک طیارش دروم رد ھک دنیامن قیوشتو هدومن تیوقت ار فیظنت نارگراک
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 CAF هدنیامن

 فیظنت نارگراک ،تسین ھنالاس یسررب کیً افرص CAF یاهراتس یدنبھجرد ھک نیا زا نانیمطا لوصح یارب
 نتخاس مھارف یارب بسانم ھجیدوب و تیامح ،میلعت زا صخش نیا .دننکیم باختنا )نارگراک نیب زا( CAF هدنیامن کی
 یاھدردنتسا شیتفت لوئسم فیظنت نارگراک ھمھ دنچرھ .دش دھاوخ رادروخرب ریمعت رد CAF یاھدردنتسا شیتفت ناکما

CAF هدنیامن ،دنتسھ CAF تالکشم لاقتنا و یمیدق و دیدج نارگراک تالکشم ای تالاوس ھب یگدیسر ھب فظوم 
  .دوب دھاوخ امرف راک ھب اھنآ یلامتحا

 تعنص رد تبثم لوحت میناوتیم رگیدکی کمک ھب
 .مییامن داجیا تفاظن
 
 ھب ،CAF هرابرد رتشیب تامولعم بسک یارب

CLEANINGACCOUNTABILITY.ORG.AU دییامن ھعجارم 

 دیامنیم کمک ار فیظنت نارگراک  CAF ناگدنیامن

https://www.cleaningaccountability.org.au/

