ومولل ديدجلا نكاسلا ليلد
ناكسلا عيمج نم بلطن ،انيدل ةحارلاب نورعشي ناكسلا نأ نم دكأتن يك
رومالا هيف انعمج اننأ ثيح ،اذه ديدجلا نكاسلا ليلد ىلع فرعتلا انيدل ددُجلا
.ومول ىدل نكسلا صوصخب رابتعالا نيعب اهذخأ بجوتملا ةيمهأ رثكألا

ًاراح ًابيحرت مكب بحرن
وه ومول ىدل نكسلا نأ ثيح ةايحلا بولسأ رايتخا ىلع انيناهت
!ةنيدملا يف رفوتملا نكسلا لضفأ
ىلع كعجشن :ةديرف ةايح شيعت نأ ومول تيب يف كناكمإب
لالخ نم ءيرج لكشب كمئالت ةيمويلا كتايحو كنكسم لعج
.ومول تويبل ةعونتملا ناكسإلا تامدخ نم ةدافتسالا
اذإ .ةليوط ةرتفل ديدجلا تيبلا يف اًحيرتسم نوكت نأ لمأن
نم لقتنت نأ بجوتملا نم حبصأو يشيعملا كعضو ريغت
ديدج تيب نع ثحبلل كدعاسنس نحن .انعم لصاوتف نكسملا
.كتابغرو كتاجايتحا يّبلُي
ً.الهسو اًديفم اًرمأ ربتعُي رخآ ىلإ ومول نكسم نم لاقتنالا

ةطيسبو ةلهس
ةديج ةماع تالصاوم طوطخ نم برقلاب ومول تويب عقت
.ةعونتم تامدخو
ةعونتملا ومول تامدخ ةيمويلا كتايح نم لّهسُت امك
نمض نم يذلا عيرسلا تنرتنالا طخ مدختسا .اًضيأ
يلخادلا روكيدلا تاناهد ةجاحلا دنع زجحاو راجيالا
.اندنع نم ةيناجملا
.ومول ىدل نكسلا هنمضتي ام لك رظنأ
 My Lumo.ةمدخ لالخ نم ومول تامدخ مدختسا
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كتمدخ يف نكسلا ءاربخ
رومالا صوصخب ةدعاسملا ىلإ ةجاحب تنك اذإ .كلجأ نم انه نحن
.انعم لصاوتف ،نكسلاب ةقلعتملا
 My Lumo.ةمدخ لالخ نم هجو لضفأ ىلع انعم لصاوتلا كناكمإب
 Myةمدخل ةشدردلا ةانق نم صوصخلا هجو ىلع ةدافتسالاب يصوُن
لكشب اهلالخ نم كيلع نئابزلا ةمدخب نومئاقلا فرعتي Lumo.
.لصفنم لكشب ناونعلاو مسالا تانايب ركذل ةجاح دجوت الو نمآ
نيميقملا ناكسلا ةلئسأ ىلع انيدل ةمدخلا وراشتسم بيجي
.رمألا مزل اذإ ةصتخملا ةهجلا ىلإ مهتالاصتا نوهجويو انيدل
ةايحلا ريس ةسالس ىلع انيدل نكسلا ةرادإ ىلع نومئاقلا صرحي
انيدل نكسلا وراشتسم مدقيو ،انيدل نيميقملا ناكسلل ةيمويلا
.نكسلاب ةقلعتملا ةلمتحملا تابوعصلا صوصخب ةدعاسملا

 My Lumoةمدخ
لكشب نكسلاب ةقلعتملا رومألا عيمج ةياعر اهلالخ نم كناكمإب ،ومول ناكسل ةيكبش ةمدخ نع ةرابع My Lumo
.لومحملا زاهجلا لالخ نم اًضيأ ،نرم
لالخ نم عيطتست .كانبمو كنكسمب ةقلعتملا ةيمهأ رثكألا تاهيجوتلاو تامولعملا  My Lumoةمدخ لالخ نم دجت
تاغالبلا ميدقت اًضيأ ةمدخلا لالخ نم كناكمإب .انواسلل رود زجحو ةرايسلل ناكم راجئتساو راجيإلا عفد ةمدخلا
.اهلوادت ةعباتمو ةمزاللا لطعلاو بطعلا نع
يف رثؤُت .انيدل يتلا رابخألا اًضيأ كلصتو  My Lumo،ةمدخ لالخ نم هجو لضفأ ىلع انعم لصاوتلا كناكمإب
ومولل نكسلا ريوطتب ةقلعتملا تانايبتسالا ىلع ةباجالا نم نكمتت  -ةمدخلا مادختسا لالخ نم اًضيأ كنكس
 My Lumo.ةمدخ يمدختسمل طقف ةصصخملا ةعرقلا تابوحس يفو نئابزلا ثادحأ يف ةكراشملاو
.ومول نكسل ةصصخملا تازيملاو تامدخلا عيمج مادختسا اًضيأ  My Lumoةمدخ لالخ نم كناكمإب
!ةمدخلا مدختساو برُق نع فّرعت
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فلآتلا
تافاقثلا فلتخم نم نيفلتخم سانأ ومول تويب يف نكسي
ةفيلألا تاناويحلا نع كيهان  -ةيشيعملا فورظلا فلتخمو
طشن لكشب اهيدل ناكسلل لئاسر ومول لسرُت .ةبوبحملا
نكسلل مظنلاو طباوضلا نوكت يك ،ةفلتخملا تاغللا نم ديدعلابو
.عيمجلل ةفولأم قباوط ةدع نم ةنوكملا ينابملل ققشلا يف
؟ومول ىنبمل مظنلاو طباوضلا ىلع تعلطا له
لصاوتلا ةيحان نم تابوعصلا نايحألا ضعب يف يدؤُت
وأ مهفلا ءوس ىلإ ةيفاقثلا تافالتخالا وأ ةيوغللا تابوعصلاو
ةعجارم نأ رّكذت ذئنيح ديجلا نم .ناريجلا نيب مهافتلا يف عدصت
ريثأتلا صخش لك ناكمإبو ،ملعتلل ساسالا وه مظنلاو طباوضلا
انغالبإ وأ قيرطلا لض نم هيجوتب كلذو  -ةماعلا ةحلصملا حلاصل
.ذئنيح ةدعاسملا مدقنف ،ةيعيبط ريغلا يحاونلا نع
.ةيلاتلا رومألا صوصخلا هجو ىلع رابتعالا نيعب ذخ

ءاضوضلا
يفو ةنيدملا يف نكسلا نم ءزج يه ةايحلا ءانثأ تاوصألا
ريغ نم نكلو ،قباوط ةدع نم نوكملا ينكسلا ىنبملا
يف وأ كتيب يف ناريجلا جعزُت ةايح شيعت نأ بسانملا
لكشب ءاضوضلا رادصإ بنجت .ىنبملل ةكرتشملا نكامألا
ءودهلا ةرتق .ليللا ةرتف لالخ صوصخلا هجو ىلع يثبع
 22.00 - 07.00.ةعاسلا نيب اميف ومول ينابم يف

نيخدتلا
صوصخبو ،ةيلخادلا نكامألا عيمج يف نيخدتلا عنمُي
.ءانفلا يف كلذكو ةفرشلا ىلع اًضيأ ينابملا ضعب
ةصصخملا ةيجراخلا نكامألا يف طقف نيخدتلا حمسُي
.لصفنم لكشب كلذل

ريودتلا ةداعإو زرفلا
زرفب مُق .تايافنلل صصخملا ناكملا وه تايافنلا ناكم
يف كلذكو تيبلا يف حيحص لكشب كب ةصاخلا تايافنلا
داعبإو لقن نع مهسفنأب نولوؤسم ناكسلا .تايافنلا ةفرغ
ةداعإ اًعبط ديجلا نم .يلزنملا ثاثألاو ةراضلا تايافنلا
!ةديج ةلاح يف يذلا يلزنملا ثاثألا ريودت

ةفيلألا تاناويحلا
نأ نم دكأت ،كلذ عمو .انيدل اهب بّحرُم ةفيلألا تاناويحلا
جعزي وأ لزنملا جراخ ةيرحب لوجتي ال فيلألا كناويح
يعيبط لكشب ةجاحلا ءاضق متي .نيرخآلا ىنبملا ناكس
.ءانفلا ةقطنم ةرداغم دعب
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ومولل ةيعامجلا ةيلاعفلا
ىنبملل ةيعامجلا ةيلاعفلا ريوطت يف ةكراشملاب بغرت له
نم ةعومجم نع ةرابع ومول قيرف ؟كب صاخلا ينكسلا
تايلاعف ىنبملا ناكسل مظنُي هنأ ثيح ،ناكسلا نم نيعوطتملا
.ومول تويب نم معدب ةكرتشم ةفيطل
قدأ لكشب فرعت
https://lumo.fi/asukkaalle/lumo-tiimi/

ةيلوؤسملا
زرف تايناكمإ .لوؤسم لكشبو راجيإلاب ومول تيب يف نكست
انيدل ناكسلا عيمج نم بلطنو ،ةلماش ومول تويبل تايافنلا
؛ةيانعو صرحب تايافنلا فانصأ فلتخم ريودت ةداعإو زرف
ةيجولويبلا تايافنلاو ىوقملا قرولاو نوتركلاو كيتسالبلا
.ندعملاو جاجزلاو
لكب ةصاخلا ريودتلا ةداعإ تاداشرإ  My Lumoةمدخ ىلع دجت
.ىنبم
مدقن .ةمادتسم ةقيرطب شيعلل ومول تويب ناكس هجونو عجشن
نكامأ ؛اهمادختسال ةكرتشملا تامدخلا فلتخم انيدل ناكسلل
رفوت اهنأ ثيح ،ةلماشلا كرتشملا مادختسالا ةمدخك  -تابكرمو
.ةجاحلا دنع ةرايسلا مادختسال ةصرفلا
نم ًءزج ومول تويبل ةمادتسملا ةايحلا بولسأ حئاصن لعجا
.ةيمويلا كتايح
ومولل لوؤسملا نكسلل ةديدج تامدخ رمتسم لكشب روطُن
.اننئابز نم نواعتلاب

اًمئاد كعم ناكسلا تامدخ
اهمدختساو كب صاخلا ىنبملا تامدخو نكامأ ىلع فرعت
 My Lumo.ةمدخ لالخ نم نرم لكشب
 My Lumoةمدخ
https://my.lumo.fi/

