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آﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎرداری ﻣﯽﺗواﻧم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣرﻓﮫای ﺧود را اداﻣﮫ
دھﯾم؟
اﻣروزه ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از زﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺣﺎل
ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾرون از ﻣﻧزل ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد و ﺗﻌداد زﯾﺎدی
از ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺟواﻣﻊ را ﺧﺎﻧم ھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺎ ﺗﺧﻣﯾن
دو درﺻدی زﻧﺎن در ﺳن ﺑﺎروری ،اطﻼع از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯾر
اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر زﻧﺎن ﺑﺎردار از اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار
اﺳت.
ﻣﻌﻣوﻻ در ﺑﯾﺎن ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑر زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﮫ ﺗﻣﺎس
ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﺷود ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ارﮔوﻧوﻣﯾﮏ
ﻧﯾز ﺣﺎﯾز اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣﺣدوده دﺳﺗرﺳﯽ را ﻣﺗﺎﺛر ﮐﻧد ،وظﺎﯾف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﺑﺎر و
ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل را ﻣﺧﺗل ﮐﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﺛﯾرات ﮐﺎر ﺗﮑراری را
ﺷدت ﺑﺧﺷد.
ﺑر طﺑق ﻗواﻧﯾن ﮐﺷور ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
اﯾﻣﻧﯽ ﺑرای ﮐﺎرﮔران زن ﺑﺎردار ﻓراھم ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت
و ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣوﺟود را در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﺎن ﻗرار
دھد .در ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣورد ﺑﺣث اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در
ﻣورد ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ارﮔوﻧوﻣﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺧﻼل دوران
ﺑﺎرداری از آﻧﮭﺎ اﺟﺗﻧﺎب ﺷود و ﯾﺎ ﻣﺣدود ﺷوﻧد ،آورده ﺷده
اﺳت .اﯾن ﻣوارد ﺷﺎﻣل ﮐﺎر ﺷدﯾد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﮐﺎر ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻔظ
ﺗﻌﺎدل ،ﺣﻣل ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ،ﺳروﺻدای زﯾﺎد ،ﻧوﺑت ﮐﺎری،
ﺳﺎﻋت ھﺎی ﮐﺎر طوﻻﻧﯽ ،اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﮐﺎری ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم،
ﻧﺷﺳﺗن ھﺎی طوﻻﻧﯽ ،اﯾﺳﺗﺎدن ھﺎی طوﻻﻧﯽ و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﯾدان
ھﺎی ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻋواﻣل اﺷﺎره ﻣﯽ
ﺷود:
ﻧوﺑت ﮐﺎری
ﮐﺎر در ﺷب ﺑﺎﻋث ﺗﺎﺛﯾر ﺑر ﺗرﺷﺢ ھورﻣوﻧﮭﺎ ﺷده و ﺧﺳﺗﮕﯽ
را درﺑرﺧواھد داﺷت .ﺑرﺧﯽ از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﮐﺎر
ﺷﺑﺎﻧﮫ و ﮐﻧدی رﺷد درون رﺣﻣﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺧﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﮐﺎری روی
ﻧﺣوه زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﯾز اھﻣﯾت اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺑﺎردار را
از ﮐﺎر ﺷﺑﺎﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ازدﯾﺎد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

طراﺣﯽ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎری:
در طراﺣﯽ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎری ﺑﺎﯾد ﭼﯾدﻣﺎن ﻓﺿﺎھﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوي ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ زن ﺑﺎردار ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎرداری ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ ﺑﺗواﻧد در ﻣﯾز ﮐﺎری ﺧود ﻗرار ﺑﮕﯾرد )ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﻓزاﯾش ﺣﺟم ﺷﮑم( .در طراﺣﯽ ھﺎی ﻣﯾز ﮐﺎر و ﻣﺣدوده
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑرای اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﻧﮕﯾن
ﻧﺑوده و ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﮐﺎرھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑدن ﺑوده و ﮐﺷش
ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺑدن اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧد.
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑدن:
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗدرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑدن
در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﮫ طرز ﻣﺣﺳوﺳﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن
ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺑﺎردار )ﺑﮫ ﺧﺻوص
در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺳوم ﺑﺎرداری( از ﺣرﮐﺎت ﺳرﯾﻊ و ﺗﮑراری،
ﻓﺷﺎر روی ﭘﺷت و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺳﻘوط را ﺑراﯾﺷﺎن ﻓراھم
ﻣﯽ ﮐﻧد دوری ﮐﻧﻧد.
ﺧﺳﺗﮕﯽ:
ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی در ﺧﺻوص ﺗﺎﺛﯾر ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﮐﺎر زﯾﺎد
روزاﻧﮫ ﺑر روی ﺳﻼﻣت ﺟﻧﯾن و زﻧﺎن ﺑﺎردار اﻧﺟﺎم ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ
روﺷﻧﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺧﺳﺗﮕﯽ را ﺑر ﺳﻼﻣت ﻣﺎدر و ﺟﻧﯾن ﺑﮫ اﺛﺑﺎت
ﻧرﺳﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻧﮓ ﺑودن ﻣﻔﮭوم
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺣﯾط ﮐﺎر:
دﻣﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺷﮑﻼت
ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎﺷد .ﺷراﯾط ﮐﺎری ﮔرم و اﺳﺗرس ھﺎی
ﺣرارﺗﯽ ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﮔﯾﺟﯽ و ﻏش ﻣﯽ ﺷود در زﻧﺎن
ﺑﺎردار ﺑﺎﻋث از دﺳت رﻓﺗن آب و اﻣﻼح و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
دھﯾدراﺳﯾون ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺣﺗﯽ ﭘس از وﺿﻊ ﺣﻣل
ﻧﯾز ﮔرﯾﺑﺎن ﮔﯾر زﻧﺎن ﺧواھد ﺑود؛ ﺑﮫ وﯾژه اﮔر از ﺷﯾر ﺧود
ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ﻓرزﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن
اﻣر زﻧﺎن ﺑﺎﯾد از ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳب و ﺧﻧﮏ و ﻣﻘﺎدﯾر ﮐﺎﻓﯽ
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی ﺑدون ﮐﺎﻓﺋﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و از اﺳﺗراﺣت ھﺎي
ﻣﻘطﻌﻲ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد.

ﮐدام زﻧﺎن ﺷﺎﻏل ﺑﺎردار در ﻣﻌرض ﺧطرﻧد؟
 -١ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺷﺎﻣل زﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻘط ﻣﮑرر
دارﻧد ،ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺳﻘط ﺷده اﻧد )ﻟﮑﮫ ﺑﯾﻧﯽ در اواﯾل
ﺑﺎرداری از ﻋﻼﺋم آن اﺳت( ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
دھﺎﻧﮫ رﺣم ھﺳﺗﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ در
ﺑﺎرداری )ﺑوﯾژه در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺳوم( ﺷده اﻧد ،ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎﺑﻘﮫ زاﯾﻣﺎن زودرس در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ دارﻧد ،ﯾﺎ در اﯾن
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺣﺗﻣﺎل اﯾن ﻣﺷﮑل وﺟود دارد.
 -٢ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣوارد ﺧﺎص ،ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﺎﻏل در دوران ﺑﺎرداری
ﻣﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺛل ﺷﻐل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﺳﺗﺎدن
طوﻻﻧﯽ دارﻧد )ﻣﺛل دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟراﺣﯽ
ھﺎی طوﻻﻧﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﻣﺛل ﺟراﺣﺎن ارﺗوﭘدی ﯾﺎ
ﻣﻐز و اﻋﺻﺎب وﮐﻣﮏ ھﺎی اﯾﺷﺎن(.
 -٣ھﻣﯾن طور ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺗﺎق ﻋﻣل در ﻣﻌرض ﮔﺎزھﺎی
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ھﺳﺗﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل ﺳﻘط در اﯾﺷﺎن زﯾﺎد اﺳت ،ﻣﮕر
اﯾن ﮐﮫ اﺗﺎق ﻋﻣل دارای ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٤ھﻣﯾن طور ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﻐل ﺧود ھﻣواره در
ﻣﻌرض اﺷﻌﮫ اﯾﮑس ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺛل ﻣﺗﺧﺻص رادﯾوﻟوژی و
ﺑوﯾژه ﺗﮑﻧﯾﺳﯾن ھﺎی رادﯾوﻟوژی ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ در ﺳﮫ
ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک ﺗر اﺳت و اﺣﺗﻣﺎل آﺳﯾب ﺑﮫ
ﺟﻧﯾن وﺟود دارد.
 -٥ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻐل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺷﺳﺗن طوﻻﻧﯽ ﭘﺷت ﻣﯾز
دارﻧد ،ﺧطرﻧﺎک اﺳت ،زﯾرا اﯾن ﺷراﯾط ﻣوﺟب ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن
ﺧون در ورﯾدھﺎ ﺑوﯾژه در ورﯾدھﺎی ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود .راه ﺣل آن
اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﺎردار ھر ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋت از ﭘﺷت ﻣﯾز ﺑﻠﻧد ﺷود
و ﺗﺣرک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ دﺳت ﮐم ﭘﺎھﺎﯾش را ﺗﮑﺎن دھد ﺗﺎ
اﺣﺗﻣﺎل اﯾن ﻣﺷﮑل ﮐﻣﺗر ﺷود.

ارﮔوﻧوﻣﻲ زن ﺑﺎردار ﺷﺎﻏل:
 -١اﺟﺗﻧﺎب از اﯾﺳﺗﺎدن ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﮐﻣﺗر ﯾﺎ ﻣﺳﺎوی ﺳﮫ
ﺳﺎﻋت در ﺧﻼل روز ﮐﺎری
 -٢اﺟﺗﻧﺎب از ﻧﺷﺳﺗن ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﮐﻣﺗر ﯾﺎ ﻣﺳﺎوی ﺳﮫ
ﺳﺎﻋت در ﺧﻼل روز ﮐﺎری.ھﻧﮕﺎم ﻧﺷﺳﺗن از ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 -٣اﺟﺗﻧﺎب از اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ
ﺧﺻوص در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎرداری .
 -٤اﺟﺗﻧﺎب از ﺻداھﺎی ﺷدﯾد ،ﮔرﻣﺎی ﺑﯾش از ﺣد ،ﺳرﻣﺎی
ﺑﯾش از ﺣد ،وارﺗﻌﺎش ﺗﻣﺎم ﺑدن.
-٥اﺟﺗﻧﺎب از ﺷب ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺷﯾﻔت ھﺎی ﮔردﺷﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص
اﮔر ﻣﺗﺿﻣن اﺳﺗرس و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٦از ﮐﺎر ﺑﯾش از  ٤٠ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ و ﯾﺎ  ٨ﺳﺎﻋت در روز
ﺧودداری ﺷود.
 -٧اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﮐﺎری ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑدﻧﯽ زن ﺑﺎردار ﻗﺎﺑل
ﺗﻧظﯾم ﺑﺎﺷد و ﻣﺣدوده دﺳﺗرﺳﯽ از  ٧٠ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ﻓراﺗر ﻧرود.
 -٨ﺗوﻗف ھﺎی ﮐﺎری ﺑﺎﯾد واﻗﻌﯽ ﺑوده و در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻓرد
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗراﺣت دارد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﺎھﺎﯾش را ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫ
دارد)ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ورم( اﻧﺟﺎم ﺷود.

ﺧﺎﻧمھﺎی ﺑﺎردار در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ را رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﻧد؟
 -١از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎي طوﻻﻧﻲ ﺧودداري ﻛﻧﯾد و ھر ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﯾك
ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧﺻوص اﮔر اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﻲ ﻛردﯾد ،اﺳﺗراﺣت
ﻛﻧﯾد.
 -٢ھرﮔز وﺳﺎﯾل ﺳﻧﮕﯾن ﺑﻠﻧد ﻧﮑﻧﯾد.
 -٣ﻧﺣوه ﻧﺷﺳﺗن و وﺿﻌﯾت ﺑدﻧﻲ زن ﺑﺎردار در ﻣﺣﯾط ﻛﺎر
ﻣﮭم اﺳت .ﻛﻣردرد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﻛﻼت و ﻧﺎراﺣﺗﻲھﺎي ﺷﺎﯾﻊ
در دوران ﺑﺎرداري اﺳت .ﺑراي ﭘﯾﺷﮕﯾري از اﯾن
ﻣوﺿوع از ﯾك ﺑﺎﻟﺷﺗك ﭘﺷت ﻛﻣرﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﯾد.
 -٤ﺳﻌﻲ ﻛﻧﯾد ﭘﺷت ﻣﯾز ﻛﺎرﺗﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎف ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد .ﺑﻠﻧدي
ﺻﻧدﻟﻲﺗﺎن را ﺗﻧظﯾم ﻛﻧﯾد ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﯾزﺗﺎن ﺑﺎﺷد.
ﭘﺎھﺎيﺗﺎن را زﯾر ﻣﯾز دراز ﻛﻧﯾد و آنھﺎ را ﻛﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗر از
ﺳطﺢ زﻣﯾن ﻗرار دھﯾد.
 -٥اﮔر ﻣﺟﺑورﯾد ﻧﺷﺳﺗﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،از  ٣ﻣﺎھﮫ دوم ﺑﺎرداری ﺑﮫ
ﺑﻌد ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎن را دراز ﮐﻧﯾد ﺗﺎ دﭼﺎر ورم ﭘﺎ ﻧﺷوﯾد.
 -٦از ﻣﺎه ﺷﺷم ﺑﺎرداری ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﮫ طور ﻣداوم اﯾﺳﺗﺎده ﮐﺎر
ﻧﮑﻧﯾد.
 -٧اﮔر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﯾد ،ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻋﻔوﻧتھﺎی
زﻧﺎﻧﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ روی ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﻣﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود
ﯾﺎ اﮔر ﺷﻠوار ﺗﻧﮓ ﺑﭘوﺷﯾد ،ﻟﺑﺎس زﯾر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭼﺳﺑد.
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