
 
 
 
 
 
 

 9200 ماه نهم19 تا 17 تحت عنوان روزهای گرسنگيعمليات جمع آوری کمک
 

عمليات جمع آوری کمک که از طرف اداره صليب سرخ فنلند به راه انداخته مي شود، بزرگترين مانور جمع 
در سراسر  ممکن و حوادثمذکور کمکها برای بحرانهای در سه روز عمليات .  است در هر سالآوری کمک

 .  آوری مي شوندجمعفنلند 
 

 .از دور و نزديک نياز به کمک داريم
 

د، درگيری  طبيعي رخ مي دهحادثهزمانيکه . شودوقتي کسي ضرورت به کمک دارد، بايد فوری به او کمک 
با کمکهای جمع . و بحران بوجود مي آيد و يا آتش سوزی خانه ای را مي سوزاند، فوری نياز به کمک است

 .ری کمک برای مبارزه با فقر، صليب سرخ هميشه آماده ای ياری رساني استشده در روزهای جمع آو
 

سهم کمکهای مالي شان در عمليات کمک رساني بر ضد فاجعه، تمام مردم اعم از فنلندی و خارجي با دادن 
با کمکهای جمع آوری شده همچنين . امداد به آسيب ديده گان در هر زماني که باشد انجام مي شود. مي گيرند
در راس اين زنجيره .  در مناطق و محالت آسيب ديده داده مي شودای آمادگي برای مبارزه با بحرانآموزشه

از طريق موسسه صليب سرخ به شده جمع آوری کمکهای . مکهای مالي شما قرار داردای کمکها تحفه ها و ک
 . يده مي شودرسان نثر و با اعتماد کامل به مستحقيق آطور مو

  
 !نماييددر جمع آوری کمکها همکاری کنيد و يا کمک مالي 

 
 داوطلب جمع کننده 20000دود   ح2008در عمليات جمع آوری کمک برای مبارزه با گرسنگي در سال 

هر کسي مي خواهد مي تواند در جمع .  ميليون يورو بود6/2 شرکت نموده بودند و نتيجه آن جمع آوری کمک
 . ی کمکها سهم بگيرد و يا خودش کمک مالي نمايدآور

 
بخاطر دادن کمک مالي و يا همکاری در جمع آوری کمکها به آدرس صليب سرخ منطقه خود و يا شعبه های 
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