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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF ECLIPSE GLASSES 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Eclipse Glasses.  Your purchase 
and use of the Eclipse Glasses constitutes your agreement to these Terms and Conditions. Failure to 
follow these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye 
damage. If you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, 
then you should not look at the Sun at any time, with or without the Eclipse Glasses. 

 The term “Eclipse Glasses” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “ISO 12312-2” and 
“SAFE FOR DIRECT SOLAR VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA or American Paper Optics of 
Bartlett TN, and sold by Eclipse2024.org for the purpose of viewing the Sun during the solar eclipse of April 8, 2024, by or 
under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in accordance with these Instructions for Use.   

 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Eclipse Glasses, will likely result in 
serious personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are 
followed completely and precisely, the undamaged and unmodified Eclipse Glasses have been proven to be safe and effective 
in allowing direct, short-term viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified 
Eclipse Glasses are used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Eclipse Glasses, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Eclipse Glasses according to these 
Instructions for Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the 
effects of any optical condition, or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   

 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Eclipse Glasses. 

 You agree that if you allow others to use the Eclipse Glasses, you will provide each such user with a copy of these 
Instructions for Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Eclipse 
Glasses. 

 By using the Eclipse Glasses to view the Sun, you agree with the following:   

 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Eclipse Glasses;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with 

or without the use of the Eclipse Glasses; and 
(d)  the Eclipse Glasses are fragile, and any damage or modification will render them immediately and 
permanently unusable for their intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Eclipse Glasses, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to 
bodily injury or other personal harm, which may result from using the Eclipse Glasses under any circumstances or conditions 
and irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, 
irrespective of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Eclipse Glasses. All risks associated with 
using the Eclipse Glasses rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Eclipse Glasses are used by the 
original purchaser or any third party. You fully understand and assume the risks in using the Eclipse Glasses. You confirm that 
you have read this release of liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by 
purchasing and using the Eclipse Glasses.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE ECLIPSE GLASSES MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED 
OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ECLIPSE GLASSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER THE 
MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION IN 
CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF 
ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
FURNISHING OF THE ECLIPSE GLASSES OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE SAME, EVEN IF THE 
MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN NO EVENT WILL THE 
MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT. 

Note Regarding Translations 

 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of the reader.  
Eclipse2024.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of any perceived discrepancy in 
meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will prevail.  You should not act in reliance on anything 
contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to the official English version.   

  

https://www.eclipse2024.org/
https://eclipse2024.org/instructions/translations.htm


Eclipse Glasses Instructions Guide – Tajik                                                                                                                               v1.0 – Sep 2017 2 
 

 
 © 2017-2024 
 Eclipse2024.org  

ГИРИФТИ ПУРРАИ ОФТОБ – 8 апрели соли 2024 

  Хуш омадед ба Амрикои Шимолӣ! 

Мо изҳори хушнудӣ менамоем, ки шумо барои мушоҳидаи гирифти пурраи офтоб маҳз ташрифи қитъаи моро 
интихоб намудед, ва мо мехостем, ки ҳар яки шумо, ин рӯйдоди бошукӯҳро бехатарона тамошо кунед! 

Мо дастурҳои мазкурро бо тоҷикӣ танҳо барои қулай будан ба шумо пешкаш менамоем.  Нусхаи англисии ин 
дастурҳо, самтҳо ва эзоҳот (“Дастурамалҳо”) сарчашмаи пурраи иттилоот ва роҳнамо барои истифодаи 
дурусти айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ ва тамошои бевоситаи офтоб мебошанд.  Дастурҳо дар сомонаи 
https://tinyurl.com/2024Instructions, ва барои истифодаи айнаки сиёҳ шумо бояд онро хонед, фаҳмед ва риоя 
намоед. Риоя накардани дастурҳо метавонад ба зарари ҷиддии шахсӣ оварда расонанд.  

Ситорашиносон гирифти санаи 8 апрели соли 2024-ро “гирифти пурра” меноманд, вале барои он, ки шумо 
пуррагиро бинед, шумо бояд дар як фазои хеле танги замин бошед, ки Амрикои Шимолиро мегузарад  
(“пайраҳаи пуррагӣ” номида мешавад). Агар шумо дар ин пайроҳа ҷойгир нашуда бошед, шумо танҳо гирифти 
нопурраро мушоҳида карда метавонед!  Бинобар ин, донистан хеле муҳим аст, ки оё шумо дар пайраҳаи 
пуррагӣ ҳастед ё не, ва усули истифодабарӣ ба таври кӯтоҳ ба шумо шарҳ дода мешавад. 

 
Пайраҳаи пуррагӣ 

 

ДАСТУРИ ОҒОЗЁБӢ ДАСТУРҲОИ МУФАССАЛ 

 

Истилоҳи «Айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ» ки дар ҳуҷҷати мазкур истифода бурда мешавад, ҳамчун “Eclipse Glasses”, ки дар доираи 
радди масъулият, ки дар саҳифаи аввал ҷойгир шудааст ва ба ҳуҷҷати мазкури дар ҳар ҷои ҳуҷҷат  зикршуда, алоқаманд аст, фаҳмида 
мешавад. 

Истифодаи Айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ аз ҷониби шумо барои мушоҳидаи офтоб як созишномаи ҳуқуқиро ташкил медиҳад. Шумо 
бояд ҳамаи дастурҳо ва самтҳои дар Дастурамал ҷойгиршударо дуруст ва пурра риоя кунед, то ки ҳар вақт Айнаки мушоҳидаи 
офтобгириро истифода бурда тавонед. Агар шумо Дастурамалро нафаҳмед, ё агар шумо онро ба таври пурра ва дуруст риоя карда 
натавонед, ё агар шумо бо шартҳои он розӣ набошед, ба шумо тавсия ва маслиҳат дода мешавад, ки ҳеҷ вақт кӯшиш накунед, ки 
Офтобро ҳар вақт ва бо истифодаи ҳар гуна усул истифода баред. 

http://www.eclipse2024.org/
https://tinyurl.com/2024Instructions
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Дастури мазкури оғозёбӣ аз  маҷмӯи муфассали дастурҳо дар тоҷикӣ ҷамъ мешаванд,ки барои истифодаи 
айнак барои мушоҳидаи гирифт шумо онро бояд хонед, фаҳмед ва ба пуррагӣ риоя кунед. 

1) Барои фаҳмидани он, ки дар макони шумо гирифт пурра аст ё не, инчунин вақти марҳилаи 
нопурра ва (агар амалкунанда бошад) пурра барои он макон, ба сомонаи 
eclipse2024.org/find-times назар кунед.  

2) Гирифти пурра ин як рӯйдоди хеле ҷолиб мебошад, аммо шумо танҳо аз мушоҳидаи пуррагӣ 
он вақт баҳраманд шуда метавонед, ки агар шумо дар «пайраҳаи пуррагӣ» ҷойгир бошед, ки 
васегии он тақрибан ба 200 км баробар аст. Агар пуррагӣ аз макони ба нақша гирифтаи шумо 
дида нашавад, мо ба шумо тавсия медиҳем, ки макони худро ба он ҷое тағйир диҳед, ки дар 
доираи пайраҳаи пуррагӣ аст! 

3) Барои истифодаи айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ барои дидани гирифт, материали шишаи 

оптикии айнаки мушоҳидаи гирифти офтобро рӯ ба рӯи чашм доред, то ки он чашмони 
шуморо аз дидани бевоситаи  офтоб муҳофизат кунад.   

4) Ҳангоми истифодаи айнаки мушоҳидаи офтоб барои нигоҳ кардан ба офтоб: 

a. Агар гирифт дар макони шумо пурра НАБОШАД, метавонед онро тавассути айнаки 
мушоҳидаи офтобгирӣ ҳамавақт тамошо кунед. АГАР ШУМО БА ОФТОБ БЕ 
МУҲОФИЗАТИ МУНОСИБИ ЧАШМ НИГОҲ КУНЕД, ШУМО ХАТАРИ БА ЧАШМОНИ ХУД 
ЗАРАРИ ДОИМӢ РАСОНИДАНРО ДОРЕД! 

б. Агар гирифт дар макони шумо пурра БОШАД, пас шумо БОЯД ба офтоб тавассути 
айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ назар кунед, ки дар ҳама қисми дурахши диски офтоб - 
ҳатто як порчаи хеле хурд – намоён аст.  АГАР ШУМО ДАСТУРҲОИ МАЗКУРРО РИОЯ 
НАКУНЕД, ШУМО ХАТАРИ БА ЧАШМОНИ ХУД ЗАРАРИ ДОИМӢ РАСОНИДАНРО ДОРЕД! 

i. Аммо, ТАНҲО ҳангоми фосилаи кӯтоҳи пуррагӣ, ҳангоме, ки ягон қисми дурахши диски 
офтоб мушоҳида карда намешавад, шумо метавонед бевосита ба гирифти пурра бе 
истифодаи айнак нигоҳ кунед.   

ii.  Дар ҳақиқат, агар шумо кӯшиш кунед, ки бо истифодаи айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ ба 
офтоб ҳангоми пуррагӣ нигоҳ кунед, шумо ҳеҷ чизро намебинед! 

iii. Ҳангоме, ки пуррагӣ ба итмом мерасад ва қисмати дурахши диски офтоб боз ба назар 
мерасад, Шумо бояд ба истифодаи айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ гузаред. 

5) Бо ибораи дигар, 

ҲАНГОМЕ, КИ ЯГОН ҚИСМИ ДУРАХШИ ДИСКИ ОФТОБ 
НАМОЁН АСТ, БАРОИ НИГОҲ КАРДАН БА ОФТОБ ШУМО БОЯД 

АЙНАКИ МУШОҲИДАИ ОФТОБРО ИСТИФОДА БАРЕД! 

ДАСТУРИ ОҒОЗЁБӢ БАРОИ ИСТИФОДАИ АЙНАКИ 

МУШОҲИДАИ ОФТОБГИРӢ 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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Дар аввал, баъзе терминологияҳое ҳастанд, ки шумо бояд фаҳмед! 

Барои ҳар як гирифт, ва барои ҳар як макон дар замин, номҳое, ҳастанд, ки ба рӯйдодҳои муҳими мушаххас 
дода шудаанд.  Онҳо ҳамчун зерин машҳур ҳастанд: 

Номи рӯйдод Тавсифи рӯйдод 
Ин ба чӣ монанд аст 

(ба гирифти пурра) 
Ин ба чӣ монанд аст 
(ба гирифти нопурра) 

C1 
Оғози марҳилаи 

нопуррагӣ 
  

C2 Оғози пуррагӣ 

 

 

Гирифти 
мобайнӣ 

Нуқтаи мобайни 
гирифт 

 

 

C3 Интиҳои пуррагӣ 

 

 

C4 
Интиҳои марҳилаи 

нопуррагӣ 
  

 

 

 

ДАСТУРИ МУФАССАЛИ ИСТИФОДАБАРИИ АЙНАКИ 

МУШОҲИДАИ ОФТОБГИРӢ 

** Рӯй намедиҳад! ** 

** Рӯй намедиҳад! ** 

http://www.eclipse2024.org/
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1) ДАСТУРИ УМУМӢ БАРОИ ИСТИФОДАИ АЙНАКИ 
МУШОҲИДАИ ОФТОБГИРӢ 

1) [агар қобили амал бошад] Айнаки мушоҳидаи офтобгириро боэҳтиёт кушоед. 

2) Агар айнаки мушоҳидаи офтобгириро истифода набаред, онро нигоҳ доред. 

3) Агар пардаи шишаи оптикӣ бо ягон намуд зарар дида бошад, онро нобуд созед ва ба 
ивазаш навашро ба даст оред. 

4) Агар пардаи шишаи оптикӣ ба ягон намуд зарар дида бошад, айнакро умуман 
барои  дидани офтоб истифода набаред. 

5) Материали пленкаи шишаи оптикиро аз айнак тоза накунед ва материали пленакаи 
шишаи оптикии тозашударо ҳеҷ гоҳ барои тамошои истифода набаред. 

6) Шишаҳои оптикии дуруст васлшуда ва зарарнадидаи айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ 
сатҳи равшании дидашаванда, инчунин шуоҳои ултрабунафш ва дигар шуоҳои офтобро ба таври безарар 
муҳосира мекунанд. Бинобар ин, истифодаи айнак тибқи самтҳои пешбининамудаи Дастурамали мазкур 
барои дидани офтоб ҳамавақт бехатар аст. Ҳеҷ гуна «шуоҳои гирифт»-и махсус вуҷуд надорад, ки 
метавонад офтобро ҳангоми гирифт бештар ё камтар хатарнок кунад. 

7) Шумо бояд айнаки мушоҳидаи офтобгириро, ба таври дар ин ҷо нишондода истифода баред, то ки 
офтобро бехатар тамошо кунед ҳар вақте, ки ЯГОН қисми диски равшании офтоб намоён аст.  Ин ҳолат, 
сарфи назар аз ҳама гуна вақти гирифт дуруст аст (хусусан, «C2» ва «C3», ки дар боло тавсиф шудааст), ки 
шумо аз ҳама гуна манбаъҳо сабт кардаед. 

8) Айнаки мушоҳидаи офтобгириро дар якҷоягӣ бо телескоп, дурбин, камера, линза, оина ва дигар асбобҳои 
оптикӣ, дастгоҳ ё объекте, ки метавонанд равшаниро инъикос намояд, истифода набаред. («Таҷҳизоти 
оптикӣ»). 

9) Ҳеҷ гоҳ чунин таҷҳизотҳои оптикиро ба самти офтоб равона накунед ва ҳеҷ гоҳ офтобро бо истифода аз ягон 
чунин таҷҳизоти оптикӣ, ки ба офтоб равона карда шудааст, истифода набаред. 

10) Ба он роҳ надиҳед, ки айнак аз ҷониби ҳайвонҳо истифода шавад ё аз ҷониби шахсоне, ки муваққатан зарар 
дидаанд, хонда, фаҳмида ва талаботи истифодабарии айнакро риоя карда наметавонанд ё ба оқибатҳои 
амалҳои худ ба таврӣ ҳуқуқӣ ҷавобгар буда наметавонанд. 

11) Барои истифодаи айнаки мушоҳидаи гирифти офтоб: 

Айнакро пурра байни чашми худ ва офтоб доред ва тавассути материали 
шишаи оптикии айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ ба офтоб нигоҳ кунед,  бо 
пурра нигоҳ доштани шишаи оптикии айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ 
байни чашмони худ ва офтоб.  Дар ҳолате, ки агар айнак ба таври айнаки 
картонӣ сохта шуда бошад, шумо метавонед онро тавре қат кунед, ки 
айнаки мушоҳидаи офтобро мепӯшед, тавре, ки шумо онро дар айнаки 
оддӣ истифода мебаред. Ҳеҷ гоҳ бевосита ба офтоб назар накунед, дар 
ҳоле, ки пурра гирифт нест (яъне, дар вақти байни C2 ва C3, ки шумо дар 
ҷадвали зерин хоҳед дид, агар чунин вақт барои мушоҳида дар макони 
шумо истифода шавад), агар шумо бевосита тавассути материали зарарнадидани шишаи оптикии айнаки 
мушоҳидаи офтобгирӣ нигоҳ мекунед. 

12) Ғайр аз шишаҳои оптикии айнаки мушоҳидаи офтобгирӣ ягон материал ё объекти дигарро барои 
муҳофизати чашм ҳангоми дидани офтоб истифода набаред.  

13) Агар шумо оиди дастури мазкур ягон савол дошта бошед, лутфан ба Eclipse2024.org ба воситаи сомонаи 
https://tinyurl.com/glasses-questions тамос гиред. 
 

 

 

http://www.eclipse2024.org/
http://www.eclipseglasses.us/
http://www.eclipseglasses.us/
https://tinyurl.com/glasses-questions
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2) ВАҚТИ РӮЙДОДИ МУШАХХАСИ ГИРИФТРО ДАР МАКОНИ ХУД ОМӮЗЕД 
 

Дар асоси маълумоти дар сомонаи eclipse2024.org/find-times пешниҳодшуда барои макони худ, гузориши 

зеринро анҷом диҳед: 

Дар макони ман, гирифт: 

ПУРРА НОПУРРА 

(яктоашро интихоб намоед) 
 

 

 

 

Агар гирифт дар макони шумо ПУРРА 
бошад, дастури дар дохили боби 

«ГИРИФТ ДАР МАКОНИ 

МАН ПУРРА 
АСТ»-ро риоя намоед. 

Боби зерин: 

Агар гирифт дар макони шумо НОПУРРА 
бошад, дастури дар дохили боби 

«ГИРИФТ ДАР МАКОНИ МАН 

ПУРРА НЕСТ»-ро 
риоя намоед. 

Боби зерин: 

 

 

 

 

  

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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** ГИРИФТ ДАР МАКОНИ МАН ПУРРА АСТ ** 
Шумо дар пайраҳаи пуррагӣ ҷойгир ҳастед, ва рӯйдоди нодир ва аҷоибро хоҳед дид!  Ба шумо муайян 
намудани вақти гирифт дар макони шумо хеле муҳим аст. Шумо метавонед онро бо ишораи вақтҳое, ки дар 
поён зикр кардед, иҷро кунед ва барои он, ки ҳангоми пуррагӣ ягон қисми равшании диски офтоб дида 
намешавад. 

1) Вақти тахминиро барои ҳар як рӯйдоди гирифт дар  макони махсуси шумо, ки дар поён оварда шудааст, 
дар асоси маълумоти пешниҳоднамудаи eclipse2024.org/find-times нависед (барои вақтро бо минтақаи 
вақти худ мувофиқат кардан фаромӯш накунед!): 

Пеш аз C1 * Гирифт нест * 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи 

офтобгириро истифода 
баред 

C1 

Марҳилаи 
нопуррагӣ 

оғоз меёбад 
дар: 

 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи 

офтобгириро истифода 
баред 

C2 

Марҳилаи 
пуррагӣ ба 

амал меояд 
дар: 

 

  

Баъди C2, шумо 
метавонед бе айнак 

тамошо кунед 

Гирифти 
мобайнӣ 

Ба амал 
меояд дар: 

 

 
 

Шумо метавонед 
бо чашмони худ 

тамошо кунед! 

C3 

Марҳилаи 
пуррагӣ 
интиҳо 

меёбад дар: 

 

  

Шумо БОЯД  боз 
айнаки мушоҳидаи 

офтобгириро  
истифода баред 

C4 

Марҳилаи 
нопуррагӣ 

интиҳо 
меёбад дар: 

 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи 

офтобгириро истифода 
баред 

Баъд аз 

C4 
* Гирифт нест * 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи 

офтобгириро истифода 
баред 

2) Ҳатто ҳангоме, ки шумо дар доираи пайраҳаи пуррагӣ ҳастед, шумо ҳоло ҳам БОЯД барои дидани фотоб 
айнаки мушоҳидаи офтобгириро пеш аз C2 ё баъд аз C3 истифода баред, ҳангоме ки гирифт пурра нест.    

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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3) Шумо метавонед ба офтоб бо чашмони луч нигоҳ кунед (бе истифодаи айнак), ТАНҲО: 

а. Агар гирифт дар макони шумо пурра бошад (шумо «дар пайраҳа»), ВА 
б. Ҳангоми вақти пуррагӣ (тахминан дар давраи вақти аз C2 то C3 барои макони шумо, ки дар боло 
зикр намудед), ВА 
в. Вақте, ки равшании диски офтоб ба пуррагӣ бо моҳ пушида шудааст.   

Вақти воқеии пуррагӣ вобаста ба макони дақиқи шумо бениҳоят фарқ мекунад, барои ҳамин, шумо бояд 
пешакӣ вақти тахминиро муайян намоед ва сабт кунед. Вақте, ки шумо дар боло қайд мекунед, тахминӣ аст! 

4) Бори дигар, сарфи назар аз ҳама гуна вақтҳое, ки дар рӯйхати боло зикр шудаанд ё аз манбаъи беруна 
ҷамъ оварда шудаанд, ҳангоме, ки ягон қисми равшани диски офтоб намоён аст, шумо бояд ҳамеша 
айнаки мушоҳидаи офтобгириро барои тамошои офтоб истифода баред.  

5) Ин дастурҳо бо тавсифҳои графикӣ ҳамчун кӯмак барои фаҳмидан оварда шудаанд. 

 

Шумо бояд изҳороти зеринро хонед, фаҳмед ва риоя кунед: 

 
МАН БОЯД ҲАМАИ ДАСТУРҲОИ АЛОҚАМАНД БО 

ИСТИФОДАИ АЙНАКИ СИЁҲИ ТАМОШОИ ГИРИФТИ 
ОФТОБРО РИОЯ НАМОЯМ, ТО КИ ОНРО БЕХАТАР 

ИСТИФОДА БУРДА ТАВОНАМ. 
 
 

АГАР ЯГОН ҚИСМИ РАВШАНИ ДИСКИ 
ОФТОБ НАМОЁН АСТ, МАН БОЯД 

ҲАНГОМИ НИГОҲ КАРДАН БА ОФТОБ 
АЙНАКИ МУШОҲИДАИ 

ОФТОБГИРИРО ИСТИФОДА БАРАМ. 
 

  

http://www.eclipse2024.org/
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** ГИРИФТ ДАР МАКОНИ МАН ПУРРА НЕСТ  ** 

Шумо дар пайраҳаи пуррагӣ ҷойгир нестед, ва рӯйдоди зебои гирифти пурраро мушоҳида карда наметавонед.  
(Мо ҳатман ба шумо тавсия медиҳем, ки макони худро ба доираи пайраҳаи пуррагӣ тағйир диҳед, то ки 
тавонед бо ин таҷрибаи аҷоиб мубодила кунед!) 

1) Вақти тахминиро барои ҳар як рӯйдоди гирифт дар  макони махсуси шумо, ки дар поён оварда шудааст, 
дар асоси маълумоти пешниҳоднамудаи eclipse2024.org/find-times нависед (барои вақтро бо минтақаи 
вақти худ мувофиқат кардан фаромӯш накунед!): 

Пеш аз  C1 * Гирифт нест * 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи офтобгириро 

истифода баред 

C1 
Марҳилаи 

нопурра оғоз 
меёбад дар: 

 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи офтобгириро 

истифода баред 

Гирифти 
мобайнӣ 

Ба амал 
меояд дар: 

 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи офтобгириро 

истифода баред 

C4 

Марҳилаи 
нопурра 
интиҳо 

меёбад дар: 

 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи офтобгириро 

истифода баред 

Баъд аз 
C4 

* Гирифт нест * 

  

Шумо БОЯД айнаки 
мушоҳидаи офтобгириро 

истифода баред 

(Таваҷҷӯҳ диҳед, ки C2 ва C3-и номбаршуда мавҷуд нестанд, то он даме, ки дар макони шумо гирифт пурра нест!) 

2) То он даме, ки дар макони шумо гирифт пурра нест, шумо бояд ҲАМАВАҚТ айнаки мушоҳидаи 
офтобгириро барои дидани офтоб истифода баред. Бори дигар, мо ба Шумо тавсия медиҳем, ки ба 
пайроҳаи пурраги сафар кунед. Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳамроҳ айнаки мушоҳидаи офтобгириро 
гирифтаед, то тавонед марҳилаҳои нопурраи гирифтро бехатар мушоҳида намоед! 

3) Ин дастурҳо бо тавсифҳои графикӣ ҳамчун кӯмак барои фаҳмидан оварда шудаанд. 

        Шумо бояд изҳороти зеринро хонед, фаҳмед ва риоя кунед: 

МАН БОЯД ҲАМАИ ДАСТУРҲОИ АЛОҚАМАНД БО ИСТИФОДАИ АЙНАКИ МУШОҲИДАИ 
ОФТОБГИРИРО РИОЯ НАМОЯМ, ТО КИ ОНРО БЕХАТАР ИСТИФОДА БУРДА ТАВОНАМ. 

МАН БОЯД ҲАНГОМИ НИГОҲ КАРДАН БА ОФТОБ 
ҲАМАВАҚТ АЙНАКИ МУШОҲИДАИ ОФТОБГИРИРО 

ИСТИФОДА БАРАМ.
 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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