
 رسانه های اجتماعی" شایعات"هشدار اطالعات نادرست و 
 
 

هززایی مزززرای سرزززت سززارماه یاتتزززه مززه سزززمت مززرر شززما   رمزززی  زززه مزززه  گززراره هززایی ار مرنامزززه •

ار مزززرر یونزززاه مزززرای سرززززت مزززه سزززمت  گذشزززتهخوانزززدی مزززی شزززود  مزززا هزززد  « تزززامه امیزززد»عنزززواه 
 جلو  گراره شدی است.

 

• UNHCR  IOM  زننزززد. اط زززا  جنزززمه هزززای نزززامنیق را تشزززوی  نمزززی آنهزززا همکزززارو سزززارماه هزززای

و  پززززر ساد ززززه رمززززیه و  ززززه در دریززززا زززززه ایززززه سرزززززات  یززززر رسززززمی   ززززه در  توجززززه داشززززته ماشززززید
نزززاموت  اسزززت و مزززی توانزززد عوا ززز  ا لززز   ار مررهزززامنیق نزززاخطرنزززاس هسزززتند. تزززاله مزززرای عمزززور 

 .داشته ماشد یهمراو ستی مرگ مه  دستگیری  مارداشت  جدایی خانوادیرا ار جمله  جدی
 

ار  مزز  ار  مززرری سززخت  دواززت هززا سزز  دارنززد زززه مررهززای خززود را مززدیریت زننززد و زنتززر  هززای• 

 در منطقه انجاق می شود  مخصوصا مرای جلوگیری ار سرزت نامنیق. ها دواتسوی 
 

عزززالوی مزززر عوا ززز   زززانونی ناخواسزززته  شزززرزت زننزززدگاه در ایزززه جنزززمه هزززا ممکزززه اسزززت در شزززرایط  •

گزززای ززززاتی   زززذا و سزززایر خزززدمات اساسزززی دیگزززر.   زززرار مگیرنزززد  ار جملزززه مزززدوه پنزززای وخزززیق انسزززانی
رنزززدگی  زودززززاه و دیگزززراه مزززا نیارهزززای خزززاع ممکزززه اسزززت در معزززر  خطزززر خاصزززی ماشزززند. اط زززا

 ارید.نگذخطر در معر  نوادی و زودزاه خود را و رندگی اعضای خا خود
 

مززا مززه اتززراد و خززانوادی هززایی زززه نیززار مززه سمایززت  زمززت و پشززتیمانی دارنززد  تشززوی  مززی زنززیق تززا مززه  •

مقامزززات یونزززاه  زمیسزززاریای عزززاای پناهنزززدگاه سزززارماه ملززز  متسزززد  سزززارماه مزززیه اامللزززی مهزززاجرت و 
سزززارماه هزززا مزززی تواننزززد اطالعزززات  مشزززاوری و پشزززتیمانی را . ایزززه زننزززد هعزززمراجآنهزززا همکار انهایسزززارم

 مه صورت ایمه و  انونی ارائه دهند.
 

اط زززا توجزززه داشزززته ماشزززید ززززه اطالعزززاتی ززززه ار طریززز  منزززام   یزززر رسزززمی  مخصوصزززا در رسزززانه  •

هززای اجتمززاعی مزززه اشززتراس گذاشزززته شززدی  ا لزز  گمزززرای زننززدی یزززا زززامال نادرسززت هسزززتند. توصززیه مزززی 
 یه مر ایه منام  اجتنا  زنید.شود ار تک

 

مزززرای اطمینزززاه ار داشزززته اطالعزززات صزززسیل  اط زززا ار زانزززا  هزززای اطالعزززاتی رسزززمی یونزززاه و سزززایر  •

اامللزززی زشزززورهای عضزززو اتسادیزززه اروپزززا  زمیسزززاریای عزززاای پناهنزززدگاه سزززارماه ملززز   سزززارماه مزززیه 
 است ادی زنید.آنها  مهاجرت و دیگر سارماه های همکار

 

سایت   می توانید مه و  ه  در یونا خدمات و سقو مه   مرموط میشتر اطالعات مرای دسترسی •

UNHCR :مراجعه زنید 
https://help.unhcr.org/greece 


