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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

 .كتمالس 'ع ظفاح
لافطألا ة/اعر
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
+* دجوي اذام

؟ل0لدلا اذه ,
ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

- اهب -وملا تاداشرإلا-

-,امتجالا دعا$تلا

عمجتلا مجح

 ة,ل,غش8لا ةنورملاةنمآلا تاحاسملاو فورظلاة,حصلا تالماعتلا
دصرلاو

:;:9 ام بلطتي رذح0 وغا-,ش حتف ةداعإ نإ

 تافاسملا 6ع دويق عضو
نCDخآلا صاخشألا عم ة;دسجلا

دارفألا تاعمجت 6ع دويق

ة7اقولا تادعم

ة;اقولا تادعمل دارفألا مادختسا

ةAصخشلا ةفاظنلا تا$لطتم

 STص بولسأN تالماعتلا نامض
)نيدZلا لسغ :لثم(

ةنرملا جذامنلالوخدلاD حامسلا

ةAلAغشPلا ةنورملافAظنتلا LMياعم

رفسلا تاداشرإةVW$لاتاداشرإلا

دصرلا`را$تخالالمعلا ن[امأ فورظ

لوصولل جورخلاaلوخدلا ط̂[
ةحاسملا dإ

 klهطتل ةذختم تاءارجإ
ةحاسملا

mn̂ و دراومoةفاظنلا تاداشر 
tu ةZصخشلا

T ملاvنا

 امهklغو ةzDهتلاو klسلا ةكرح مZيقت

 ةZضرملا تازاجإلا عم ةنورم
)ناvمإلا دنع( دعN نع لمعلاو

 ةZلZغش~لا ةنورملا معد
)لمعلا تا�zن ددعت :لثم(

 صاخشألا ةكرحنم دحلا
عقاوملا �luب

دصرلاو را�تخالا لZهس�
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

- اهب -وملا تاداشرإلا-

؟فلتخ9 دق يذلا ام
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 ،ة?Cهتلا ةدا?<ل ةحوتفم ذفاونلاو باوبألا لظت
ءاضتقالا دنع

 ،رركتم لFشE ةأشAملاGHهطتب نوفظوملا موق;
Kُدلا نمضتي امO، للاو

Q
ءاYشألا نم اهUVغو ،بع

 `إ ة^سAلاK ة\]لطملا ة,حصلا صوحفلا2
لصفلا لوخد ل^ق لافطألا

 تحتةرقتسم تاعومجم `إ لافطألا مYسقت
OHPفلRُم OHPملعمفاijإ 5

 راوزلاو ءاYصوألاmرومألا ءاYلوأ نم بلطُ;3
rqهجولا ةعنقأ ءادترا pVqفظوملاو

s عيمج 
 ءانثأ كلذ لافطألا نم بلطyُو ؛تاقوألا
لصفلا جراخ دجاوتلا

rqة,ئرم تاتفال A~jَُت
s ملا ءاحنأعيمجAةأش 

 ،�sامتجالا دعا^تلاو ،ةفاظنلاK قلعتي امYف
اهUVغو ،)PPE(ةYصخشلا ة;اقولا تادعمو

6

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
,07ضوت لاثم
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
ة0حصلا تالماعتلا

 متي ،زكرملا P̀a لافطألا عيمج OHPب ة,عامتجالا تالماعتلا ل,لقتل
ةرقتسمو ةتباث تاعومجم hإ مهم,سقت

صZصخت عم ،ةلصفنم فرغ اهل صصخم تاعومجم dإ لافطألا لصف•
 ددعلا ددحDُو( ةعومجم ل�ل �luمئادلا �luلماعلا ةئيه نم )�lu )2نثا نzDضع
tu صZخا�kلا حنم ة�سm هZلمت ام بسح

T ة;الولا(
 عم ةداع لافطألا اهيف لعافتي ��Tلا ةعمجملا ةطشmألا عيمجنم دحلا•

 تاحاسلا ، حلا ال لاثملا ل�Zس 6ع ،نمضتي اذهو .ىرخأ تاعومجم
ةZكرحلا باعلألل ةصصخملا ةklب¡لا
tu تا�جولا لوانت•

T جولا عيمج م;دقت بج; ؛ةصصخملا ةفرغلا� ،راطفإلا( تا
يدرف لvش¥ ةأ�عم )ةفZفخلا ة�جولاو ،ءادغلاو
 نامضل لفط ل�ل مونلل u§دألا دحلا اهرا�تعاN ةع�Cم مادقأ4 ةحاسم ةفاضإ•

ضع�لا اهضعN نم مادقأ6 دعNُ 6ع لافطألا ةَّ[أ عضو ةZناvمإ
 بعلم اهيف دجوي ��Tلا ز»ارملل نكمDو ؛ةماعلا بعالملا dإ لوصولا بنجت•

 لافطألا تاعومجم طلخ متي ال نا̄ اذإ ةأشملا مدختس� نأ ةأشملا لخاد
ةعومجم ل̄ نم مادختسا ل̄ دعN فZظنتلل عضخت تادعملا تنا̄و

- اهب -وملا تاداشرإلا-

قفو لافطأ15 نع د?<ت ال ث,حk ةعومجملا مجح دjدحت
ً

 ا
ة?xمعلا ةئفلا بسح ة,موكحلا ص,خGrلا تاqلطتمل

 درجم�lu Nعم قفرم لخاد جماḱلا وأ تاعومجملا klيغتب لافطألل حمس³ُ ال•
 مZسقت
تاعومجملا
 ءاZلوأaلافطألا عم تالعافتلا نم دحلل تاعومجملا لوادج مZمصت•

tu نCDخآلا ءاZصوألاaرومألا
T Nمويلا ة;اهنو ة;اد

 تادعم ل;د�ت مت اذإ �luيسارد �luلصف �luب ةلهؤملا لاد�~سالا تاZلمعN حامسلا•
ىرخأ dإ ةفرغ نم لاقتنالا دنع ةZصخشلا ة;اقولا
tu صقن كانه نوك; �luح �luلهؤملا ءالد�لا �luملعملا رفاوت نم د»أتلا•

Tددع
�luلماعلا

-,امتجالا دعا$تلا

عمجتلا مجح
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
ة0حصلا تالماعتلا

 نيد,لالسغk لافطألا عيمج ماGrPلا نم اود{أتي نأ OHPفظوملا yع
)اًنكمم نا� اذإ ةعاس ل�( مظتنم ل�ش�

tu نيدZلا لسغ•
T ف موق; تقو يأZيغتب نوفظوملا هkl عقاوملا

tu تارهطملا dإ لوصولا ةلوهس•
T ̄و ،ةفرغ لtu

T قتسالا بتكم�لا
tu مهدوجو ءانثأ ىرخأ ة;ذحأو س¥الم dإ مهس¥الم klيغتب نوفظوملا موق;•

T 
tu ةدوجوملا س¥الملا لZسغ نم د»أتلاو ؛اًنكمم نا̄ اذإ عقوملا

T عقوملا Nماظتنا

- اهب -وملا تاداشرإلا-

•tu
T شم تاحاسم يأkلخاد ةك�Zتامام�لا( هجولا ةعنقأ ءادترا بج; ،ة( NحZث 
 وأ ةZبطتالاح نم نوناع; نيذلا صاخشألا ءانث~سا نكمُ;( مفلاو فنألا T¾غت
)ةنمآ ةروصN هجولا ةعنقأ ءادترا نم مهعنمت تاقاعإ
 هجولا ةعنقأ ءادتراN راوزلاو ءاZصوألا وأ رومألا ءاZلوأو �luفظوملا عيمج مازلإ•

tu دوجولا ءانثأ تقولا لاوط
T شملاÀطغأ ءادترا 6ع عَّجش³ُ ؛تZهجولا ة 

 صاخشألا لجأ نمو هجولا تاklبعت ةءارق 6ع لافطألا ةدعاسمل ةفافشلا
ەافشلا ةءارق قCDط نع-ًالثم- نولصاوتي نيذلا
 ḱ»ألا لافطألا وأ ،�luماع نس تحت لافطألا dإ ة�سلاN هجولا ةعنقأ بلطت ال•

 عم( ةلولZقلا وأ مونلا وأ باn̂لا وأ ماعطلا لوانت وأ جراخلاN بعللا ءانثأ اًنس
)ÄTامتجالا دعا�تلا 6ع ظافحلا 6ع نورداق لافطألا نأ ضا�kفا
 dإ ة�سلاN اًنكمم نوك; ال دق هجولا ةعنقأ ءادترال لاثتمالا نأ نم مغرلا 6ع•

�ي هنأ الإ ،اًرمع رغصألا لافطألاÅu
T لافطألا عيجش� tu

T 6ع ةسردملا رمع 
اهئادترا
tu رظنلا•

T مازلإلا مدع Nلالا نا̄ اذإ )تامام�لا( هجولا ةعنقأ ءادتراk�uإ يدؤي ماd 
ههجول لفطلا ةسمالم راركت ةداDز

هجولا ةعنقأراوزلاو ءا,صوألا وأ رومألا ءا,لوأونوفظوملا يدتري P̀
a تاقوألا عيمج

ة7اقولا تادعم

ةفاظنلا تا$لطتم
ةAصخشلا
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

 ،ةjاعرلا �aدقمو ،لافطألا عيمجل ة,موي ة,حص تاصوحف ءارجإ
راوزلاو ،OHPلماعلاو

 نأو ،ضارعألا 6ع مهسفنأN اوفرعتي نأ 6ع دارفألا عّجش³ُ ،لkuuملا ةرداغم ل�ق•
tu اوق�ي

T ملاkuuضارعألا نم نوناع; اونا̄ اذإ ل
�§اذ صحف ءارجÇب نولماعلا موق; ،ةأشملا لوخد ل�ق•

T لاثم( مهسفنأل: tu
T 

 انوروك سوklفل ضارعأ دوجو مدع نم د»أتلل )قحلملا رظنا- ناZب~سا ةروص
)COVID-19( دجتسملا
 ةرارحلا ةجرد تاصوحفو ضارعألا لمش~ل لافطألل ةZحص تاصوحف ءارجإ•

tu راظتنالا نيدلاولا 6عو ؛لخدملا دنع
T ءادترا ءانثأ ةصصخملا ةحاسملا 

هجولا ةZطغأ
•Nسلا� Ïح نم نوناع; وأ ضرملا تامالع مهيلع رهظت نيذلا صاخشألا dإ ة

tu دجاوتلاN مهل حمس³ُ الأ بج; ،6عأ وأ ت;اهنرهف ةجردd 100.4إ لصت
T

�uبملا
 ةحاسم دادعإ لالخ نم نCDخآلا لافطألاو رومألا ءاZلوأ عم تالماعتلا لZلقت•

زكرملا dإ لافطألا مZلس~ل ةصصخم ةZلخاد
 ،مسالا :لثم( ةلصلا تاذ تامولعملا لZجس� عم لفط ل̄ لوخد لZجس�•

�tاd Nإ لوخدلاN حامسلا ل�ق )ناونعلاو ،فتاهلا مقرو
T عيجش�و ؛زكرملا ءازجأ 

 ةZلمع لالخ نCDخآلل ضرعتلا نم دحلاو ،سمالت نودN لوخدلا لZجس�
ناvمإلا ردق لاخدإلا
 زكرملاdإ روضحلا 6ع T-ولا وأ رمألا dTو سفن عيجش� متي ،ناvمإلا دنع•

 مدع عم ؛ضرعتلا نم دحلا لجأ نم همالتساaزكرملا dإ لفطلا مZلس~ل
 همالتساaزكرملا dإ لفطلا مZلس~ل نسلا را�ك دحأ راZتخا 6ع عيجش~لا
tu طقف نويساسألا نوفظوملا دجاوتي•

T و ؛عقوملاDلماعلا عيجش� مت�lu غkl 
ضرعتلا نم دحلاو لاغشإلا ةعس صZلقتل لkuuملا نم لمعلا 6ع �luيساسألا
 لZجس� دعN الإ لوخدلاN حامسلا مدعوراوزلا عيمجل تNاث ٍلودج عا�تا•

STصلا صحفلا لام¯oو لوخدلا
مهمالتساو لافطألا مZلس� تاقوأ مZسقت متي ،ناvمإلا دنع•

- اهب -وملا تاداشرإلا-

لوخدلاD حامسلا
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

�rلا حطسألا ف,ظنتو لمعلا تا�Cن OHPب ف,ظنتلا تاءارجإ ز?<عت
a 

jكG� اهسمل

CDC ز»ارمةطساوب ةحضوملا فZظنتلا تاداشرإ عا�تا•
 اًمامت اهمادختسا بنجت وأ ؛�luتعاس ل̄ ةرم اهسمل kÔك; ��Tلا حطسألا فZظنت•

اًنكمم نا̄ اذإ
اً�سانمكلذ نوك; �luح ةzDهتلا لجأ نم ةحوتفم اهذفاونو فرغلا باوبأ لظت•
لمع ة�zن ل̄ دعN تÀشملا فZظنت لامÖإ•
ال ��Tلا بعللاو ×ُدلا ةلازoو ،اهل ةعومجم ل̄ مادختسا دعN باعلألا لسغ•

 �luب باعلألا لصف متDو ؛)ةطنحملا تاناويحلا لثم( اklًثك اهفZظنت نكم;
اًنكمم نا̄ اذإ تاعومجملا

 لوخدلا لqقءا,صوألاورومألا ءا,لوأو لافطألل دعاوق عضو

 ةقطنمو ،تارمملاو ،لخادملا( اًنكمم نا̄ امل̄ ةZئرملا تاراشإلا مادختسا•
)تامامحلاو ،زكرملل لافطألا مZلس�
tu رظنلا•

T mn̂ تلا حضوت تاتفال�tu مادقأ6 ةفاسمN دعا
T لس� ةقطنمZلافطألا م

زكرملا نم مهمالتساو

 نم د{أتلاو )لخدملا ،تارمملا( ماحدزالا طاقن عيمج دjدحت
دعاqتلا GHياعم yع ظافحلا

 مهعوضخ عم( ضارعأ نم نوناع; نيذلا لافطألل لزع ةقطنم ءاشmإ•
 دعN لقألا 6عتاعاس3 ةدمل ةZلاخ اهكرتو ةقطنملا فZظنتو ؛)فا̂[إلل
 ةرداغمN ضارعأ نم نوناع; نيذلا نوفظوملا موق; نأ بج; .مادختسالا
tu تÀشملا

T نكمم تقو برقأ
 ةصصخملا ةklب¡لا ةحاسلا ةفرغ dإ لوصولاN طقف ةدحاو ةعومجمل حامسلا•

tu ةZكرحلا باعلألل
T ̄ظنتو ،ةرم لZةحاسلا ف Nمادختسا ل̄ دع

%40 نم لقأ ة�سm دنع اهتعس د;دحتو ،دعاصملا مادختسا دZيقت•

- اهب -وملا تاداشرإلا-

فAظنتلا HIياعم

ةOP$لاتاداشرإلا

لمعلا ناQم
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
دصرلاو تا0لمعلا

 جذامنلا لوح عمتجملاوءا,صوألاورومألا ءا,لوأ عم لصاوتلا
ةدjدجلا ة?رادإلا

6ع لوصحلاو ةد;دجلا تاءارجإلا لوح ءاZصوألاaرومألا ءاZلوأ عم لصاوتلا•
ة�zتكملا مهتقفاوم
 نم ةZلاخ قرط لالخ نم ءاZصوألا وأ رومألا ءاZلوأ عم لصاوتلا•

 نم ةZلاخلا قرطلا تنا̄ اذoو ؛)ًالثم فتاهلا تاقZبطت ḱع( طالتخالاaسمالتلا
 وأ رومألاءاZلوأ راطخإل لkuuملا dإ ة;اعرلا قاروأ لاسرإ متي ،ةنكمم klغ سمالتلا
مهلفط مدقت لوح ءاZصوألا
 تامولعم ث;دحتو ،ةZنعملا ة;الولاو ةنيدملا تاطلس عم لدا�تملا لاصتالا•

ةد;دجلا klبادتلاaتاسرامملا لضفأ نأش¥ �luفظوملا

لاثتمالا نامضل ٍفا� ب?ردت GHفوت

 ةمدقملا ة�سانملا تاداشرإلاو ققحتلا مئاوقو بلاوقلا ةعجارم•
 ة[ألاو لافطألا تامدخ ةرادإ نم
)Department of Children and Families, DCFS( يغتلا لوحklتا 
 ةZمZظنتلا حئاوللا 6ع ةئراطلا
tuاضإ ٍبDردت م;دقت•

T فظوملا عيمجل�lu ك لوحZفZة;اعرلضفأ م;دقت ة 
ةد;دجلا تاداشرإلا مادختساN لافطألل

- اهب -وملا تاداشرإلا-

ةنرملا جذامنلا

ةرادإلا ةنورم
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
دصرلاو تا0لمعلا

- اهب -وملا تاداشرإلا-

Zرا$تخالا
دصرلا

 ،)COVID-19( دجتسملا انوروك سوklف ىودع �luلماعلا دحأ طقتلا اذإ•
لمعلا dإ ةدوعلا ل�قCDC ز»ارم تاهيجوتعيمج عا�تا هZلع بجZف
 )COVID-19( دجتسملا انوروك سوklف را�تخا ةجZ~ن ةZباج;إ د;دحت مت اذإ•

CDC ز»ارم تاهيجوتل اًقفومZقعتلاو فZظنتلا ءارجإ بجZف ،�luلماعلا دحأ ىدل
•Nسلا� هتباصإ صZخش� مت رخآ صخش يأ وأ لZمزب طلتخ; نا̄ لماع يأ dإ ة

Nفklدجتسملا انوروك سو )COVID-19(، ;ل; نأ بجk�uم Nاذلا رجحلا§�
T هسفنل 

CDC ز»ارم تاهيجوتلاًقفو
 ةسسؤم�lu Nتط�ترم نانوكت دق kÔ»أ وأ �luتلاح دوجوب ة;ارد 6ع ةأشملا تح�صأ اذإ•

ةماعلا ةحصلا ةرادإ اوغل�ي نأ لمعلا باحصأ 6ع بجZف ،اًموي14 ة�kف لالخ ام
تالاحلا ەذهب )CDPH( وغاZvش¥
 تاZصوتل لاثتمالا بجDو ،ةحضوملا ىرخألاCDPH ةرادإ تاداشرإ عيمج عبتا•

tu ضرملا راش~نال ةNاجتسالا دنعCDPH ةرادإ
T مvلمعلا نا

 تالوكوتو Gلا عب8تو راqتخالCDCوCDPH تاداشرإ عاqتا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
حتفلا ةداعإ جهنم

 ز-ارم حتف ةداعإ
 لافطألا ة0اعر

67
1يونيلإ 8

لافطألا ةjاعر حتف ةداعإ تاqلطتم

-حتفلا ةداعإ لZصافت-

ةنمآ ةقCDطN لافطألا ة;اعر جمارب حتف ةداعإل ەرzDطت مت DŚTردت جهنم•
 حتفلا ةداعإل ةطخ لسرت نأ جماḱلا عيمج 6ع بج; ،ة;اعرلا باN حتف ل�ق•

لافطألا تامدخ ةرادإ dإ دادعتسالا ةطخو ةZلZغش� ةطخN ةدوزم نوكت
)DCFS( ة[ألاو
 ماجحأN ز»ارملا لمعت نأ بج; ،لZغش~لا نم dوألا ةع�رألا عيباسألا لالخ•

ةضّفخم تاعومجم
•NحZعيمج نم لافطأ10 وأ ،عَّضر لافطأ8 ةمدخ 6ع  تقت ث 

)ةفرغ ل�ل( ىرخألا ةCDمعلا تائفلا
 ةDراهنلا ة;اعرلا صZخارت بجومN ةلماعلا ز»ارملا تفوتسا دقو•

لقألا 6ع عيباسأ4 ةدمل طn̂لا اذه لعفلاN ةئراطلا
tu عسوتلا ل�ق•

T لمعZجس~لا ةZقلا ز»ارملا عيمج 6ع بج; ،لZما N6; امT:
 صZخ�kلا لثمم عم مهب ةصاخلا حتفلا ةداعإ ةطخ ةعجارم•

DCFS ةرادإ نم
ḱ»أ وأ �luماع غل�ي لفط ل�ل ةع�Cم اًمدق50 نع لق; ال ام صZصخت•
 لفط ل�ل مونلل u§دألا دحلا اهرا�تعاN ةع�Cم مادقأ4 ةحاسم ةفاضإ•

Nسلا�tu مه نمو عضرلا dإ ة
T مإ نامضل ؛وبحلا نسvناZةَّ[أ عضو ة 

ضع�لا اهضعN نم مادقأ6 دعNُ 6ع لافطألا
tu اهيلع صوصنملا اهسفن ðT تالدعملا لظتس•

T لا ةمظنأkخ�Zعيمجل ص 
ةCDمعلا تائفلا

لافطألا ةjاعر رودل حتفلا ةداعإ تاqلطتم

 تنا¯��Tلا تاعومجملا دودح dإ اهل صخرملا ةانث~سملا رودلا دوعت نأ بج;•
)COVID-19( دجتسملا انوروك سوklف ةمزأ ل�ق ةDراس

 لZغش~لا تانوكمN اهدDوزت عم ،حتفلا ةداعإل ةطخ جماḱلا مدقت نأ بج;•
ةñDهاجلاو

 ،GOECD ةرادإ نع ةرداصلاو ة@اعرلا =>دقم عيمجل ةصصخملا تاداشرإلا .إ ةراشإلا متت .1
ةحفصلا ەذ! ةرا_ز [\رُي .طقف اًعجرم اهراTتعاS انه ةحضوملاDCFSو ،DHSو ،IDPHو
 فصول تنhiنإلا [hع ةودن روضحلةحفصلا ەذ!و تامولعملا ثدحأ bع لوصحلل
.ًالtصفت qhrا لoشm تاداشرإلا

https://www2.illinois.gov/dcfs/brighterfutures/healthy/Documents/Day_Care_Guidance.pdf
https://vimeo.com/433640279
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
قحلملا

- اهب -وملا تاداشرإلا-

tu نوكراش³ ةدحاولا ة[ألا جراخ نم دارفألا نم ةعومجم :عمجتلا
T وأ يوفع ثدح

قئاقد n̂ع نع دñDت ةدمل نوعمجتDو هل ططخم

 ةدمل نوباصلاو ءاملا مادختساN لما�لاN نيدZلا فZظنت ةZلمع :نيدAلا لسغ
 بóسملا سوklفلا 6ع ءاضقلا 6ع رداق رهطُم مادختساN وأ ،لقألا 6ع ةZناث20

 )COVID-19( دجتسملا انوروك ضرمل

 وأ نيدرفيأ �luب مادقأ تس نع لقت ال ةفاسمN يدسجلا دعا�تلا :-,امتجالا دعا$تلا
.دارفألا نم �luتعومجم

 ،هجولا ةZطغأ لثم( ةZصخشلا ة;اقولا تادعم :)PPE( ةAصخشلا ة7اقولا تادعم
 ةددحملا فورظلا بسح تا�لطتملا فلتختو ؛)هجولا تاZقاوو ،ةZقاولا تاراظنلاو
ةعانصلاو

jkاذلا صحفلا
 .لمعلا ة�zن ءدN دنع ةلئسأ نع هلالخ نم لماعلا بZجُ; لوكوتورب :-

:6T; ام 6ع ةلئسألا لمتش� دق ،ةحصلا ضّوفم تاهيجوتب اًنهر

tu عافترال تضرعت له•
T إ كمسج ةرارح ةجردd ةجرد100 نم 6عأ 

 لجأ نم ةعاس24 رخآ لالخ ةرارحلل اًضّفخم تمدختسا له وأ ،ت;اهنرهف
؟ت;اهنرهف ةجرد100 نم 6عأ dإ مسجلا ةرارح ةجرد عافترا جالع

u§اعت له•
T ست نأ كنكم; ال د;دج لاعس نم�؟ىرخأ ةZحص ةلاح dإ ه

u§اعت له•
T مقافتم وأ د;دج باهتلا نم tu

T ست نأ كنكم; الو قلحلا� ةلاح dإ ه
؟ىرخأ ةZحص

u§اعت له•
T ست نأ كنكم; الو د;دج سفنت قيض نم�؟ىرخأ ةZحص ةلاح dإ ه

 ؟قوذتلا وأ مشلا Tَ��ساحل لما̄ نادقف نم اًرخؤم تõناع له•

 ناBب@سال ةنيع
GHاذلا صحفلا

8

تاحلطصملا دIم
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

لافطألا ة/اعر .كتمالس 'ع ظفاح
ةماعلا ةحصلا دراوم

;: لافطألا ة6اعر ةداعتسا تاداشرإ
 ةرادإ نع ةرداصلاو ة@اعرلا =>دقم عيمجل ةصصخملا تاداشرإلا–يونيلإ >

GOECD، وIDPH، وDHS، وDCFS: 
https://www2.illinois.gov/dcfs/brighterfutures/healthy/Documents/Day_Care_Guida

nce.pdf

https://vimeo.com/433640279:يونيلإ تاداشرإ فصت =�iلا ةودنلا

 �ظومو سرادملل)COVID-19 دجتسملا انوروك سو�hف لوح دراومو تامولعم– ةCكFGمألا مCلعتلا ةرادإ
= 

https://www.ed.gov/coronavirus :سرادملا

CDC–شلا جمار¥و ،سرادملاو ،لافطألا ة@اعرل تاهيجوتTبا: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/index.html

 :ةحوتفم لظت =�iلا لفطلا ة@اعر جما[hل تاداشرإ–CDC زPارم نم ةCلCمLت تاداشرإ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/guidance-for-childcare.html

- اهب -وملا تاداشرإلا-

 ة0اعر تاهيجوت
لافطألا

ه,جوتلا نم د?<مل ة,نطولا دراوملا

 ¬ ةدوجوم طSاور يأ نإ
 اًق@دصت وأ ةقفاوم لoشµ ال ̄=و ؛طقف تامولعملاو �hس²تلا ضارغأل ̄= دن®سملا اذه =

 =bخُت.درفلا وأ ،ةمظنملا وأ ،ةك¹̧لاS ةصاخلا ءارآلا وأ ،تامدخلا وأ ،تاجتنملا نم يأ bع وغاtoش ةنيدم نم
 .ةقحاللا طSاورلا وأ ،هS صاخلا ىوتحملا وأ ،=[\راخلا عقوملا ةtنوناق وأ ةقد نع اهتيلوؤسم وغاtoش ةنيدم
.ەاوتحمS ةقلعتملا ةلئسألا نع تاSاجإ bع لوصحلل =[\راخلا عقوملاS لصتا

CDC–ألاÂملاو ةطشTلا تاردا�i= اجتسالا معدتSفل ةhدجتسملا انوروك سو� )COVID-19( حتفل س²ئرلا ةطخو 
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC :ىرخأ ةرم اÈ_oمأ

Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC–¹̧لل تاهيجوتËامأو تاqلمعلا ن https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHAهجتل تاهيجوتh�  امأqفل يدصتلل لمعلا نhدجتسملا انوروك سو� )COVID-19(: 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

– CDPHتاهيجوتلا ¬ 
 ¬COVID-19)( دجتسملا انوروك سو�hفS ةSاصإلا دqأت ةلاح =

:كتأشÎم =
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/cdph/HealthProtectionandRespon
se/What%20to%20do%20if%20confirmed%20COVID-19%20case%20in%20facility.pdf

 ةماع تاداشرإ
لمعلا ناSمل

ةBلوؤسملا ءالخإ

https://www2.illinois.gov/dcfs/brighterfutures/healthy/Documents/Day_Care_Guidance.pdf
https://vimeo.com/433640279
https://www.ed.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/cdph/HealthProtectionandResponse/What%20to%20do%20if%20confirmed%20COVID-19%20case%20in%20facility.pdf

