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	 ء مهم ي
ي الي كايقلقك  �ش

 تفكراوتكلم  علئ داك�ش
باش تلقا الحل.

	 ن هما هنا باش أ يعاونوك. المربي�ي

	   غادي يسمعوك,  أو تقدر تتكلم بكل راحة علئ
شمان الكوال أو مشاكل أخرا.د

ي , اقدرو اعاونوك..
وال تكلم�ت

: صاحبك كايشم السيلي
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مزيد من المعلومات عند مصلحتك االئ دارية :



: امعا�ش
ي مشكل تلقا شكون إيعاونك.

وال اوقع �ش

فباليص مضمونة:
بك طوموبيل, ي دراما: ت�ن

 من بعد ماتشم السيلي تقدر توقعلك �ش
ان. ي بالصة عالية, وال الطيح فالسكة ديال ال�ت

الطيح من �ش

بال عافية:
 الغاز اللي فالدلوان دغية كاتشعل فيه العافية, تسخن السيلي و ال تكمي

ة. وأنت كاتشم يقدر يتسبب ليك فحروق خط�ي

 شم السيلي , بعيد عل
      الماشاكيل

ي دروغا
هادي ما�ش

 الدنيا صعيبة , مع السيلي
ماعالبليش بها

ي خاص
هاد�ش

ي  بيا أوبصحا�ب

 شحال ما طالت التعديلة
كانحس مزيان

   عالش كاتشماحسن مانرسق

هاكا باش هانفكرش



ة: الكوال ديما فميكا صغ�ي
ي الوعي.

ة, تقدر تخنقك وال فقد�ت وال كانت الميكا كب�ي

بال ماتخلطها معا لباسطيات:
 السيلي كيولي خط�ي بزاف وال تخلط مع الروتشيس و ال مع مخدرات

اب..إلخ{ وحدا خرا }جوانات, �ش

ت�ف برسعة:
ي الوعي, أو شداتك الرعاشة خص أتعيطو دغيا للرقم: 112

 وال افقد�ت
 }المستعجالت{, أفنفس الوقت الضحية خصو يتمدد فاالئرض علئ

الجنب.

 شم السيلي , بعيد عل
      الماشاكيل

. غادي تكون ترانكيل اك�ث

 غادي تكون انقي أو جذاب.

          غادي تبقا تعقل علئ لحوايج.

                    غادي تنعس مزيان.

 غادي تبقا تسمع مزيان

ن ن إكونو انقي�ي        سنانك غادي�ي
ن ن إكونو انقي�ي سنانك غادي�ي

 ماغاديش تحس بلوجع,أو
                                             تبقئ تاكل  مزيان

غادي تبقا تشوف مزيان

          بال ماتشم, غادي تكون مزيان



ف عائلتك غادي ترسش

دوكادوريس.    غادي اتحسن عالقتك مع االإ

المشاكل مع البوليس غادي تنقاص.  

غادي تنجح فعالقاتك العاطفية.

غادي الدير اصحاب جداد, بال ماضيع هادوك اللي عندك.

     أو حياتك غادي تزها

ئ هما  السيلي و الدلوان ح�ت
مخدرات

و حياتك, أو كيأثرو علئ  كغ�ي
 الجسم ديالك أو لحقو بيه

نه كل مر خصك ر, الإ  ال�ن
                     اك�ش أو اك�ش .


