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Humankinds
تشونرس

تشونرس  humankindsرامعتسا ،ییاضف تافاشتکا

هب ندش لیدبت یارب باختنا رشب عون و ناهج داجیا 1GOD
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و برض هب ار ناسنا دهاوخ یم  2) . 1GODداقتعا  1هتفر( یکیزیف ناهج زا نابهگن
نابهگن نابهگن ناهج .یکیزیف ناهج نایلوتم هب ندش لیدبت و اضف رامعتسا
و ییامنهار هضرع
.ییاضف تافاشتکا یارب نوناق

!یماظن نودب !رامعتسا نودب .تسا هاگهانپ کی نیمز هام !دیشاب هتشاد هجوت
یروآ عمج لوژام کی بصن ناتسا ره !ساسا رب یمئاد تابیکرت نودب !ندعم نودب
رد . Visitersلوژام ظفح یارب ندرک زاورپ زرجنر .هام رادم رد اضف تروپ . 7هام رد اه هداد
تراهم کی .تسا ناونع هب هام کرت .تسین زاجم هام حطس رد و ندنام یاضف ردنب
.ناسنا یاقب

.ییاضف تافاشتکا دیآ یم اضف رامعتسا زا شیپ
اضف تروپ( یپ سکیا S-کی رارق نیمز رادم رد و تخاس ناتسا ره
.ناگدننک دیدزاب '  SX Pزاغآ زا فاشتکا همه ) . .فاشتکا

و هضرع نیناوق هب زاین رامعتسا و ییاضف تافاشتکا
هاگداد یاضف کی راک هک ناتسا  7طسوت هدش ارجا
 (S-XC) .فاشتکا
.تسا موادت شناد رامشهاگ SX-
!نشج ام اب .مت  Fundayاب رامعتسا و اضف فاشتکا نشج نابهگن نابهگن

اه نشج زور ناهج 8.1.7.

نامز تیریدم دیدج رصع
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! Yمونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

 8.1.7.زور ناهج نشج زامن ناهج
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  ،ادخ  1زیزع
رشب عون باختنا یارب امش زا رکشت اب )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
یکیزیف ناهج زا نابهگن هب
و ناهج رامعتسا هب دهعتم نیمز هرایس و رشب عون مداخ هب تادهعت
ماجنا رد کمک یارب دسرپ یم دوخ نابهگن هب ندش لیدبت
رشب عون بوخ و ادخ  1لالج یارب تیرشب تشونرس
!زاین دروم ناونع هب & رارق هدافتسا دروم ناهج زور رد زامن نیا
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یاضف رد تنوشخ یارب ییاج چیه
دراد دوجو و فاشتکا
رامعتسا ییاضف

.نایاپ
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