ﻣﺗﻥ ﺗﺭﺟﻣﻪ ﺷﺩﻩ ﺯﻳﺭ ﺍﺯﺧﺩﻣﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻳﮑﻭﺗﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺟﻬﻭﻝ ﺍﻟﻬﻭﻳﻪ  ،ﺑﻪ
ﺍﻋﺿﺎی ﻧﻳﮑﻭﺗﻳﻧﻥ ﻣﺟﻬﻭﻝ ﺍﻟﻬﻭﻳﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻳﮑﻭﺗﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ
ﻣﺟﻬﻭﻝ ﺍﻟﻬﻭﻳﻪ ﺻﺣﺕ ﺗﺭﺟﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﻣﺗﻥ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺣﺳﻥ ﻧﻳﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻳﺩﻫﻳﻡ.
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ.
ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ،اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﯿﺮ و اراﯾﻪ ﻧﴩﯾﺎت ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ ﻫﺎی
ﮔﻤﻨﺎم دارای ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از دﻓﱰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻧﴩﯾﺎت
ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ ﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﻋﻀﺎ ،اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﴩﯾﺎت ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ ﻫﺎی
ﮔﻤﻨﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﮔﻤﻨﺎم ﻣﯽ �ﺎﯾﯿﻢ .ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﴩﯾﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘ�د ﺑﻪ ﻣﱰﺟ�ن و ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از اﻧﺠﻤﻦ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار داده اﯾﻢ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ دﻓﱰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ ﻫﺎی
ﮔﻤﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪاری �ﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻧﴩﯾﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﮔﻤﻨﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ،اﻓﺮاد و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻓﱰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺰارش داده ﺷﻮد .ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﻓﱰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬاران ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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قدو ٌای دَازدي گاوً ویکُتیىی ٌای گمىاو
- 1ها پذیزفحین در بزابز ًینْجیي عاجش بْدین ّ اخحیار سًذگي
اس دسث هاى خارج شذٍ بْد.
 –2ها بَ ایي باّر رسیذین مَ یل ًیزّي بزجز هي جْاًذ سالهث
عقو را بَ ها باس گزداًذ.
 –3ها جصوین گزفحین ارادٍ ّ سًذگي هاى را بَ هزاقبث خذاًّذي
مَ درك هي مزدین بسپارین.
 –4ها یل جزاسًاهَ اخالقي جسحجْ گزاًَ ّ بي باماًَ اس خْد
جِیَ مزدین.
 –5ها چگًْگي دقیق خطاُاي هاى را در بزابز خذاًّذ ،خْد ّ یل
اًساى دیگز پذیزفحین.
 –6ها آهادگي ماهو پیذا مزدین جا خذاًّذ کلیَ ًْاقص شخصیحي
ها را بزطزف ساسد.
 –7با فزّجٌی اس اّ خْاسحین موبْد فضایو اخالقي ها را هزجفع
ساسد.
 –8فِزسحي اس جوام مساًي مَ بَ آى ُا آسیب رساًذٍ بْدین
جِیَ مزدٍ ّ خْاسحار جبزاى خسارت اس جوام آىُا شذین.
 –9ها در ُز جا مَ اهناى داشث اس ایي افزاد جبزاى خسارت
مزدین ،هگز در هْاردي مَ اجزای ایي اهز بَ ایشاى ّ یا
دیگزاى آسیب بزساًذ.
 –10ها بَ جِیة جزاسًاهة شخصي خْد اداهَ دادین ّ ُز گاٍ در
ًا آى را پذیزفحین.
اشحباٍ بْدین سزیيا
 –11ها اس راٍ دعا ّ هزاقبَ خْاُاى ارجقاءرابطَ آگاُاًَ خْد
فقط جْیاي آگاُي اس
با خذاًّذي مَ درك هي مزدین شذٍ ّ
خْاسث اّ بزاي خْد ّ قذرت اجزایش شذین.
 –12با بیذاري رّحاًي حاصو اس بزداشحي ایي قذم ُا مْشیذین
ایي پیام را بَ ًینْجیٌي ُاي دیگز بزساًین ّ ایي اصْه را
در جوام اهْر سًذگي خْد بَ اجزا در آّردین.
قدو ٌاي دَازدي گاوً ویکُتیىی ٌای گمىاو با دريافت مجُز از دفتر خدمات جٍاوي
انكهي ٌاي گمىاو،اقتباش گرديدي است .دريافت مجُز بً ايه مفٍُو ویست كً انكهي

ٌاي گمىاو َ ویکُتیىی ٌاي گمىاو بً يكديگر َابستً اود .انکهی ٌای گمىاو يك
بروامً بٍبُدی از انكهیسو است كً بروامً خاص خُد در رابطً با بٍبُدي از
انکهیسو را دوبال ميكىد َ ٌیچ عقیدي اي در مُرد مسائم خارجي ودارد.

چگُوً مي تُان اطالعات بیشتر در مُرد ویكُتیىي ٌاي گمىاو بدست
آَرد؟
اطالعات بیشحز در هْرد اًجوي ها بز رّی سایث دفحز خذهات
جِاًی ًیکْجیٌی ُای گوٌام هْجْد اسث .خذهث گشاراى پاسخگْیی
بَ ًاهَ ُا آهادٍ ُوکاری با شوا ُسحٌذ .خبز ًاهَ فصلی ُفث
هطلب طزیق دیگزی بزای دریافث اطالعات بیشحز در بارٍ هاسث.
بزای پیذا کزدى جلسات با دفحز خذهات جِاًی جواص حاصو
ًواییذ.

