
 
 تعامل با رسانه یبرا یشنهاديرهنمود پ 12از  یا دهيبرگز

  
 .S.L.A.A)(  گمنام عشق و سکس معتادان انجمن

 
 .ميکن یخوددار یجمع یبه عنوان کل در رسانه ها  S.L.A.Aمورد به  یتا از جلب توجه ب ميکنيم یما سع .١
 
٢. S.L.A.Aنام  نيندارد, بنابرا یديگونه عقا چيه ی. در مورد هرگونه مسائل خارجS.L.A.Aشود. دهيکش یهرگز به مناقشات عموم دي.  نبا 
 
 .)ميکن ینم غاتيتبل.( ما  غيما بر اساس جاذبه است و نه تبل یروابط عموم یخط مش استيس. ٣
 
قرار دهد در  یعموم ی. را در مقابل رسانه هاS.L.A.Aکند تا   یم تي. که خودش فعالS.L.A.Aجانبه توسط هرعضو . کيهر اقدام  .۴

 به صراحت  ممنوع است ؛یهر سطح
 
روابط  اي یرسانه ا یاز فرصتها کيرد کردن هر  اي رشيدر مورد مناسب بودن پذ ديبا شهيهم یبر وجدان گروه یمبتن ماتيتصم .۵

 شود. یريگ ميتصم يیرهنمودها در مورد نحوه پاسخگو نيا هيبا توجه به روح دي، با یفرصت رشيدر صورت پذ نيو همچن یعموم
 
 ايکه  دوز و کلک زدن   یشنهاديپ نيچن رفتنيپذ ی"فرجه" برا طي. تحت شراS.L.A.Aبه  یروابط عموم اي یرسانه ا شنهاداتيهمه پ .۶

 .رد شود دي، با کنديم یضرور شنهاديمناسب وجدان گروه را در مورد پ  یريگ ميگرفتن تصم دهيناد
 
اداره  اريهوش S.L.A.Aحداقل توسط دو شخص  ديبا شهيکه انجمن با آن سر وکار دارد، هم یرسانه ا یها تيموقع اي یروابط عموم .٧

 کي چي. هی. به صورت کلS.L.A.A یکنند و نه برا یصحبت م یروشن کنند که آنها فقط به صورت فرد دي. باS.L.A.Aشود. اعضا .
 صحبت کند. ی. به صورت کلS.L.A.Aاز جانب  یظاهر تيموقع کي ردر د دي. نباS.L.A.A یاز اعضا

 
 نيا یاز نام مستعار کوچک برا ديبا یرسانه / روابط عموم شنهاداتيبه پ يیدر پاسخگو لي.  دخS.L.A.A یاز اعضا  کيهر   .٨

 ديبا شهيشود. ما هم یم هيبه شدت توص دئويو اي لمي. ، فونيزيشامل تلو یرسانه ا یها تيدر همه موقع یبصر یمنظور استفاده کنند. گمنام
 .ميحفظ کن یعموم یرسانه ها ريو سا لمي، ف ونيزي، تلو ويمطبوعات ، راد حرا در سط یشخص یگمنام

 
 ايمخالف  یها دگاهيدر برابر د .S.L.A.Aکه  احتمال  دارد   یرسانه ا یدادهايرو ريسا اي، کارگاه ها  یشرکت در مجامع عمومما از  .٩

 .ميکنيم یکنند؛ خوددار یم یندگيرا نما یگريعلل د اي قيکه عال یانيسخنگو اي رد،يخصمانه قرار گ
 

. S.L.A.A يیايگروه جغراف یاست که نشان دهنده  ی, سطحیروابط عمموم ايمشاوره در رسانه  یسطح مناسب " وجدان گروه" برا .١٠
را تحت  S.L.A.Aاز  یشتريتوانند سطح ب یکه م ی/ روابط عموم یرسانه ا ی. فرصت هارديقرار گ یاحتمال غاتيتبل ريباشد تا تحت تاث

" یروجوع کنند. هر سطح از "وجدان گروه S.L.A.A"  در سطح باالتر ی"وجدان گروه ريد به 'گروه کاربردپذيقرار دهد. انجمن با ريتأث
ً يکه مستق یوجدان رسانه / روابط عموم تهيکم کيتواند  ی. در صورت انتخاب مS.L.A.Aدر   یم نيي" را تعیمسئول "وجدان گروه ما

 سي، در هر سطح سرو یه / روابط عمومرسان شنهاداتي" در مورد پیگروه جدان"و یريگ ميکند تا به عنوان نهاد تصم نييکند ، تع
S.L.A.A . .مربوط خدمت کند 

 
به  ديکل ، با کيبگذارد. به عنوان  ريتأث .S.L.A.Aاز آن به طور بالقوه بر  یکه جنبه ا ی/ روابط عموم یهرگونه فرصت رسانه ا .١١

 امنا ارجاع داده شود ئتيه c / o،   ی"وجدان گروه" در سطح انجمن جهان یريگ ميارگان تصم
 

مراقبه انجام شود ،  قهيدق کي،  “یوجدان گروه”از زانيدر هر م یدر رسانه ها / روابط عموم یريگ ميشود قبل از تصم یم شنهاديپ .١٢
کمک کننده است تا  ني.  احساس کنند ، اS.L.A.Aخد ا را در يیآن حضور راهنما یمجار قيکه  ممکن است  اعضا از طر یبه طور

 .کندي. را منعکس مS.L.A.A یبرا يیروي" نقشه نیمات "وجدان گروهيکه تصم ديحاصل کن نانياطم
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