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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
+* دجوي اذام

؟ل0لدلا اذه ,

-,امتجالا دعا$تلا

عمجتلا مجح

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

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

 تافاسملا *ع دويق عضو
ن<=خآلا صاخشألا عم ة4دسجلا

دارفألا تاعمجت *ع دويق

ة7اقولا تادعم

ة4اقولا تادعمل دارفألا مادختسا

ةAصخشلا ةفاظنلا تا$لطتم

 MNص بولسأH تالماعتلا نامض
)نيدTلا لسغ :لثم(

ةنرملا جذامنلالوخدلاD حامسلا

ةAلAغشPلا ةنورملافAظنتلا LMياعم

رفسلا تاداشرإةVW$لا تاداشرإلا

دصرلا`را$تخالالمعلا ن[امأ فورظ

WXلوصولل جورخلا]لوخدلا ط
ةحاسملا ^إ

 fgهطتل ةذختم تاءارجإ
ةحاسملا

hiX ةفاظنلا تاهيجوتو دراوم 
op ةTصخشلا

N ملاqنا

 امهfgغو ة<uهتلاو fgسلا ةكرح مTيقت

 ةTضرملا تازاجإلا عم ةنورم
)ناqمإلا دنع( دعH نع لمعلاو

 :لثم( ةTلTغشzلا ةنورملا معد
)لمعلا تا|uن ددعت

 �gpب صاخشألا ةكرح نم دحلا
عقاوملا

دصرلاو را�تخالا لTهس�

- اهب �وملا تاداشرإلا-



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
,07ضوت لاثم

- اهب �وملا تاداشرإلا-

؟فلتخ9 دق يذلا ام

 نم 456أ 3ع فرغلا يوتحت نأ زوج# ال1
 ؛دعاEتلا تافاسم@ ما<=5لالا عم اًدرف50

Hُنمةفلؤملا ةددعتملا تاعومجملا@ حمس 
<R اًدرف50

S اذإ اهسفن ةفرغلا Xاونا R>
S

ةلصفنم قباوط

 بنجتلجورخلاو لوخدلا تاقوأ م`سقت2
<R ماحدزالا

S لوصولا طاقن

تlشjملاJKهطتب <hiفظوملا ما<=5لا3
mشnرركتم ل

<R م,قعتلا تادحو حاتت4
S ءاحنأ عيمج 

تlشjملا

 3ع نوكت ث`ح@ سولجلا ن4امأ عــــvزوت
دعاEتلا زzvعتلمادقأ6 دعُ@

6

 ءادترا دارفألا عيمج 3ع بج#
 هجولا ة,طغأ

5

<R ة,ئرم تاتفال ~{jت
S ملا ءاحنأ عيمجjشlت 

 دعاEتلاو ،ة`صخشلا ةفاظنلا@ قلعتي ام`ف
 )PPE( ة`صخشلا ة#اقولا تادعمو ،�Sامتجالا
اه5iغو ،ةEسانملا

7

2
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ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
ة0حصلا تالماعتلا

 دعا$تلا
-,امتجالا

مادقأ6 نم _WJأ ةفاسم^ دارفألا دعاZت نم دWأتلا

op مادقأ6 ةفاسم�N Hامتجالا دعا�تلاH ماf�pلالا بج4•
N تاقوألا عيمج، Hساzءانث

ةدحاولا ةWألا دارفأ
 ءاTلوأ عم لافطألا لظ4 نأ بج<و ؛ا�<uس ةدحاولا ةWألا دارفأ سلج4•

تقولا لاوط ءاTصوألا]رومألا
دعاقملا �gpب مادقأ6 ةفاسمH دعا�تلا د4دحت•
op ةلزاع زجاوح عضو عيجش�•

N لا ن�امألا��N دعا�تلا قيقحت اهيف نكم4 ال 
)لوخدلا تارمم :لثم( مادقأ6 ةفاسم�N Hامتجالا
 تاعمجتلا وأ تامدخلا عيمجل �Nامتجالا دعا�تلا ضرفل �gpفظوم صTصخت•

)�gpكراشم10 ل ل دحاو فظوم]دشرم فTلqتب ةTصوتلا(
ةقناعملاو ةحفاصملا عنم•

- اهب �وملا تاداشرإلا-

 زواجتت الو ،ة,لصألا اهتعس نم %40 ةZسaب ةفرغلا ةعس ددحت
اًصخش50

 د<¥ي ال ثTحH )سدقملا مرحلا :لثم( ةTلخاد ةحاسم]ةفرغ ل¢ د4دحت•
نع اهيف نوp¦احلا

وأ ،�Nامتجالا دعا�تلا ةسرامم عم ،اًدرف50−
)لقأ امهيأ( ةTلصألا اهتعس نم %40 ة�س©ب−

 :لثم( حuضوب ةددحمو ةددعتم تا<uتسم *ع يوتحت ةفرغلا تنا¢ اذإ•
 نأ طiX± ،اًدرف50 ^إ لص4 اًددع بعوتس° نأ ىوتسم ل ل نكمTُف ،)تافiXلا
اًدرف50 نم ةفلؤم ةعومجم ل¢ نوكت

ضعH عم اهضعHطلتخت ال−
؛اهل صصخملا ج=خملا]لخدملا اهيدل−
اهب ةصاخلا ەاTملا تارود قفارماھیدل−

•op
N م لخاد ةقلغم فرغ ةدع دوجو ةلاحqعضخت نأ بج4 ،دحاولا ةدا�علا نا
ةعسلا دودحل ةفرغ ل¢
 لخادم صTصختو( جورخلا]لوخدلل ةفلتخم تاقوأH تاعمجتلا مTسقت•

 )اًنكمم نا¢ اذإ ةفلتخم جراخمو
op ةماقملا تاTلاعفلا مضت دق•

N نود ،صخش100 ^إ لص4 اًددع قلطلا ءاوهلا 
 fgغ( �gpن�اس دارفألا ءاق|و �Nامتجالا دعا�تلا fgبادت عا�تا طiX± ،ةعسلل دTيقت
)ًالثم �gpسلاج اونوك4 نأ¢( ناqمإلا ردق )�gpكرحتم

 تا$لطتم
 مجح5 ةصاخ
تاعمجتلا



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
ة0حصلا تالماعتلا

 تا$لطتم
 دادعأ5 ةصاخ
تاعمجتلا

- اهب �وملا تاداشرإلا-

op ،صاخشأ10 *ع اهنم ل¢ يوتح4 ،ةددعتم تاعمجت دوجو•
N ةفرغلا سفن 

 كلت تنا¢ املاط مادقأ6 ةفاسمH هضعH نع مهضعH دعا�zي ثTحH ،ةfgب¸لا
اًصخش50 اهيف �gpكراشملا N̂امجإ زواجتي ال تاعمجتلا

 تاذ بطخلاو ةالصلا تاقلح :لثم( ةfgpمملا تاTلاعفلل دارفألا تاعمجت•
ءاهتنالاو ءد�لل ةفلتخم تاقوأH )ةfgغصلا تاعمجتلا

ij رظنلا
k د^ قرطnلثم ؛تاعمجتلا دادعأ نم دحلل ةل:

sطالتخالا^ حامسلا مدعو ،ةقفاوتملا دارفألا تاعومجم عيجش 
نا{مإلا ردق سانلا yKjب xkامتجالا

op عامتجالا *ع دارفألا نم ةقفاوتملا تاعومجملا عيجش�•
N ل¢ ةددحم تاقوأ 

تاعومجملا �gpب لدا�تملا ضرعتلا رطاخم نم دحلل عuبسأ
.ةددعتملا ةدا�علا ن�امأ �gpب ا�Tعامتجا اطالتخا نمضتت ��Nلا تاTلاعفلا عنم•
op تاعفد ^إ ةمسقملا دارفألا تاعومجم عيجش� ،نكمأ امثيح•

N ةلصفنم فرغ 
op ةالصلل تاعومجم10 نم تاعومجم5 دوجو لTضفت :لثم(

N ةقلغم فرغ، 
op اًصخش50 نم fgبك دحاو عمجت دوجو نم ½�fأ

N ةفرغلا سفن(

 تا$لطتم
ة<اقولا تادعم

•op
N شم تاحاسم يأfلخاد ةك�Tجراخو ةTهجولا ةعنقأ ءادترا بج4 ،ة 
 نس قوف صاخشألا عيمج ^إ ة�س©لاH مفلاو فنألا N¾غت ثTحH )تامام لا(
 تاقاعإ وأ ةTبط تالاح نم نوناع4 نيذلا صاخشألا ءانثzسا نكم�gp )4ُماع
)ةنمآ ةروصH هجولا ةعنقأ ءادترا نم مهعنمت
 نكم<و ؛ةTبط fgغ با�سأل هجولا ءاطغ ءادترا ضفري صخش يأ لوخد عنم•

اًنكمم نا¢ اذإ لوخدلا دنع ةعنقألا fgفوت

)تامام�لا( هجولا ةعنقأ ءادترا^ عيمجلا مازلإ



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
ة0حصلا تالماعتلا

 تا$لطتم
 ةفاظنلا

ةEصخشلا

 عنمو ؛نا{مإلا ردق جورخلا�لوخدلا طاقن دنع نيد,لا مقعم JKفوت
ةك�Jشم �انع دوجو

op اهتحاتÂو ؛�pبملا لخدم دنع Ápدأ دحH مTقعتلا تادحو fgفوت•
N ءاحنأ عيمج 

نكمأ نإ اهيلإ لوصولا لهس° ةروصH ةأش©ملا
 *ع )ةسمامشلا وأ نيدشرملا :لثم( �gpعوطتملا]�gpفظوملا عيمج ب<ردت•

حتفلا ل�ق ةد4دجلا فTظنتلا تاءارجÂو تاساTس
•hiX لا تاءارجإلاzغشTلTفظوملا *ع ةد4دجلا ة�gp ماعلا روهمجلاو

- اهب �وملا تاداشرإلا-

)س�الملاو ،با��لاو ،ماعطلا :لثم( ةك�Jشملا �انعلا عنم

 )تا|وiXملا نمضتي امH( ك�fشم لqش± لÅألل ةحلاص تاجتنم ةكراشم مدع•
 ماعط fgفوت مدعو )ةك�fشملا لوانتلا سوقط عنم :لثم( تنا¢ عuن يأ نم
Hتاذلا ةمدخلاTيدلا سوقطلا وأ اًق�سم ةأ�عملا لوانتلا داوم عــــ<زوت ؛ة©Tة 
 اهب حuمسملا
ةك�fشملا تا�جولا وأ ك�fشملا ءاشعلا عنم•
 ىرخأ عــــ<زوت ذفانم يأ وأ ةTئاذغلا داوملل نزاخم ريدت ��Nلا ةدا�علا ن�امأل نكم4•

op رمتس� نأ ةTئاذغلا داوملل
N اهلمع

 لÉTس*ع( مادختسالا ةداعإل ةلHاقلاو ةك�fشملا لوانتلا تاودأH حامسلا مدع•
ÊX يأ :لاثملا

Nأ ل�ق نم سمل4 وأ ررم4 نأ نكم4 ء�f½ مدع ؛)دحاو صخش نم 
تانوفوركTملا ةكراشم
 تاقTس©تب ةالصلا بتكو ،تاiX©لاو ،لTتا�fلاو ،جماfËلا fgفوت متي ،ناqمإلا دنع•

 عالطالل تن�fنإلا fËع اهم4دقت وأ ،طئاوحلا *ع اهضرع :لثم( ةTقرو fgغ ىرخأ
)ةTصخشو ةلومحم ةزهجأ نم اهيلع

Ápاوصلاكراش� عنمل ةTلام تامهاسم يأ عمج ل4دعت•
N رظنلاو ؛لالسلاو op

N 
 لئاسولا وأ د<fËلا fËع تامهاسملا عيجش�و ،سمالتلا نم ةTلاخ قرط داج4إ
ةTنو�f¸لإلا



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

- اهب �وملا تاداشرإلا-

 Hإ لوصولا
تJشIملا

لوخدلا دنع �kصلا صحفلا بلط

 نأ *عدارفألا عيمج عّجشُ° ،لfppملا ةرداغم ل�ق•
op اوق�ي نأو ،ضارعألا *ع مهسفنأH اوفرعتي

N ملاfppل 
ضارعأ نم نوناع4 اونا¢ اذإ
 ءارجÏب نولماعلا موق4 ،ةأش©ملا لوخد ل�ق•

�Áاذ صحف
N لاثم( مهسفنأل: op

N سا ةروصzبTقحلملا رظنا- نا( 
)COVID-19( دجتسملا انوروك سوfgفل ضارعأ دوجو مدع نم د�أتلل
 دق ��Nلاو ،�pبملا نولخد4 نيذلا صاخشألا عيمجل ةTحص صوحف ءارجإ بلط•

 حامسلا مدع بج<و ؛امهيل¢ وأ ،ةرارحلا ةجرد وأ ،ضارعألا صحف نمضتت
Hحلا وأ ضرملا تامالع مهيلع رهظت نيذلا صاخشألا لوخدÖ Hال ةرارح ةجرد 
لمعلا ن�امأ ^إ ت4اهنرهف ةجرد100 نع لقت

xkامتجالا دعاZتلا نامضو جورخلا�لوخدلا دصر

 مTظنتل جورخلا]لوخدلا طاقن دصر•
fgسلا ةكرح قفدت
لوخدلا دنع ناqمإلا ردق ةحوتفم باوبألا كرت•

 اهقالغÂو باوبألا حتفل نيدشرم صTصخت وأ جورخلا]
ةجاحلا بسح

op نمألا عيجش�•
N جراخلا تاحاسملاTجوت *ع ةTدنع سانلا ه 

طالتخالا لTلقتل جراخملاو لخادملا
•Hإ اًروف دارفألا لقت©ي ،لوخدلا دع^ 

عمجتلا بنجتل دعاقملا
 دع4 مل اذإ وأ ةددحملا ةعسلا ءافzTسا مت اذإ �gpيفاضإ صاخشأ لوخد عنم•

اًنكمم مادقأ6 ةفاسمH دعا�تلا
op رظنلا•

N دارفألا تاعمجت ضف Hامتجالا دعا�تلا نامضل ةمظنم ةق<=ط�N 



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

- اهب �وملا تاداشرإلا-

 Hإ لوصولا
تJشIملا

 ة^اصإلل ةضرع �WJألا نا{سلل ةصاخ تاطا,تحاو JKبادت ذاختا
ضارمألا^

 تالاحلا يوذ :لثم( ضارمألاH ةHاصإلل ةضرع ½�fأ ناqس يأ لوخد دTيقت•
 رطاخملا لTلقت �gpحل )اًماع60 ـلا رمع قوف مه نم وأ ،ةنما لا ةTبطلا
سوملم لqش±
 متي ،ةدا�علا ناqم ^إ ضارمألاH ةHاصإلل ةضرع ½�fألا ناqسلا ةدوع دنع•

مهدعH جورخلاو ن<=خآلا ءاضعألا رئاس ل�ق لوخدلا *ع عيجشzلا
 ةضرع ½�fألا ناqسلل ةلصفنم جراخمو لخادم صTصخت متي ،ناqمإلا دنع•

ضارمألاH ةHاصإلل
op رظنلا•

N سقتTم نم ءزج مqل ةدا�علا ناTسلل صَّصخqألا نا�f½ اصإلل ةضرعHة 
Hضارمألا
 ةضرع ½�fألا ناqسلل ةTمقرلاو ةTعاذإلا تاسلجلا عيجش� متي ،ناqمإلا دنع•

�gp opنيعم �gpفظوم وأ ءاضعأ نم ةدعاسملا fgفوت عم ،ضارمألاH ةHاصإلل
N 

ةدا�علا ن�امأ



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

- اهب �وملا تاداشرإلا-

 تاداشرإلا
ةNO$لا

ij تاتفال عضو
k شم قطانم يأو جراخم�لخادم يأJىرخأ ةك�

sةف,ثك رورم ةكرح دهش

•hiX ئرم تاداشرإTامتجالا دعا�تلا ز<¥عتل ة�N، لا لسغوTةعنقأ ءادتراو ،نيد 
سمالتلا نم ةTلاخلا ةTحتلابTلاسأ مادختساو ،هجولا
op مادقأ6 ةفاسمH دعا�تلا حضوت ةحضاو تامالع عضو بج4•

N ن�امألا عيمج 
op دارفألا اهيف فطص��N 4لا

N باوطfg )لوخدلا تارمم :لثم(
رورملا ةكرح قفدت هTجوتل ةTئرم تاداشرإ fgفوت•
•hiX لخادملا دنع تاتفال، Hص نمضتي امTنوناق ةغاTدرفلا لوخد *ع صنت ة 

اهدع|و ةدا�ع ةمدخ ل¢ ل�ق

 QRياعم
فEظنتلا

��لا تاحاسملا ف,ظنت ةدا�زو ،ا�,موي yKjترم ف,ظنتلا
k sةكرح دهش 

ةف,ثك رورم

داجسلاو دعاقملا نمضتي امH ،ًءاسمو اًراهن هلمÅأH ةدا�علا ناqم فTظنت•
op فTظنتلا تارم ددع نم راث�إلا•

N لا عم ،ةماعلا ن�امألاfك�fgp حطسألا *ع 
 ،ةماعلاەاTملا تارودو ،دضانملا حطسأو ،باوبألا ضHاقم :لثم( سمللا ةfgثك
 ةفTثك رورم ةكرح دهش� ��Nلا ن�امألاو )تانوفوركTملاو ،ةءاضإلا حيتافمو
)تامامحلا :لثم(
op تاصنملاو fËنملا فTظنت•

N ب تالواطلل حطسأ يأو( ةمدخ ل¢ ة4اهن�gp ¢ل 
)مادختسا
 ةدا�ع ناqم يأ ^إ ة�س©لاH تاعمجتلا �gpب ةأش©ملل لما¢ مTقعتو فTظنت ءارجإ•

ةددعتم تامدخ هTف
 حيتافملا تاحول :لثم( ىرخأ ةك�fشم تاودأ يأو تانوفوركTملا مTقعت•

ةدا�ع ةمدخ ل¢ دع|و ل�ق )لوبطلاو



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

لمعلا ناTم

xkامتجالا دعاZتلا نامضل دعاقملا ب ترت yKjسحت

 رظح نمضتي دقو( مادقأ6 ةفاسمH دعا�ت دوجوب حامسلل دعاقملا بÙترت ةداعإ•
fg opباوطلا

N ةتباثلا دعاقملا تاذ ن�امألا(
 ،مادقأ6 ةفاسمH لصفلا د4دحتل دعاقملا *ع ة<HÚ تامالع عضو بلط•

فص]روباطل ل هH حuمسملا دارفألا نم ددع Ûقأ ^إ ةراشإلل تاتفال كلذكو
op رظنلا•

N ثاثألا عطق ةلازإ op
N لاع ن�امألاTطعت وأ ،ةفاث¸لا ةTاهعضو وأ ،اهل 

 بج4 ،اًنكمم اذه نك4 مل اذÂو ؛)تاهدرلا :لثم( ضعH نع اهضعH ةدعا�تم
مادختسا ل¢ �gpب ثاثألا فTظنت

- اهب �وملا تاداشرإلا-

 سمالتلا نم دحلل ةطش¢ألا ضورعو ةك�Jشملا تاحاسملا لnدعت
دارفألا yKjب طالتخالاو

op ة<راهنلا ة4اعرلا نمضتت ال( تاعمجتلا تاقوأ ءانثأ لافطألا ة4اعر قالغإ•
N 

)ةدا�علا ناqمH ةقحلملا ةTعمتجملا ز�ارملا
�Nامتجالادعا�تلا *ع اهيف ظافحلا نكم4 ال ��Nلا ةك�fشملا تاحاسملا قالغإ•
op ة<uهتلا ز<¥عت متي ،ناqمإلا دنع•

N رظنلاو ؛ةقلغملا تاحاسملا op
Nذفاونلا حتف 

ءاوهلا قفدتب حامسلل باوبألاو

 xkامتجالا دعاZتلا قيقحت نم دWأتلل ضورعلا وأ ءانغلا لnدعت
ة,حصلا تالماعتلاو

 دعا�ت *عظافحلا امهناqمÏب املاط �gpيئانثلا وأ نيدرفنملا �gp|=طملل حامسلا•
Hب مادقأ10 ةفاسمßحمسُ° الو ؛امهن Hلؤملا )لارو¸لا( تاقوجلا

à
½�fأ نم ةف

�gpصخش نم
�pا�fفالا ءانغلا عيجش�•

N عfË مالعإلا لئاسولاTة
 تقو ءانثzساH ،)تامام لا( هجولا ةعنقأ ءادتراH "يداTقلا ءانغلا قرف" مازلإ•

)مهنßب بسانملا دعا�تلا قيقحت دنع( ءانغلا



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
دصرلاو تا0لمعلا

ةنرملا جذامنلا

نا{مإلا ردق ة,صخشلا تالماعُملا نم دحلا

 نم لمعلا مهنكم4 نيذلا ،ناqسلا نم ةفTعضلا تائفلا رارمتسا نم د�أتلا•
op ،لfppملا

N شلا سفنب لمعلاqل
fg opكفتلا :لاثملا لÉTس *ع( ةTصخشلا تالماعتلا لTلقت•

N ةناعتسالا 
Hع تا�<ردتلاfË نإلاfفظوملا تاعامتجا ] تن��gp فالاfضا�Tة(
op رارمتسالا•

N ع تامدخلا م4دقتfË نإلاfلثم( تن�: Facebook Live، 
نكمأ امثيح ،)ةTعامجلا تاملاqملاو ،Zoomو

- اهب �وملا تاداشرإلا-

ijةمدقملا تامدخلا :لثم( تامدخلا نم ةلnد^ عاونأ^ ة,صوتلا
k 

 )مهتارا,س لخاد صاخشألل ةمدقملا وأ قلطلا ءاوهلا

op تامدخلا م4دقت نكم4 ،ناqمإلا دنع•
N قألا دحلا د4دحتو ؛قلطلا ءاوهلاÛ 

بسانملا �Nامتجالا دعا�تلا نامضل ة|uلطملا ةحاسملا *ع ًءانب روضحلل
op صاخشألا عمجت نإ•

N سTةقلغم ىرخأ تا�كرم يأ وأ ،تانحاش وأ ،تارا -
HحTةمظنم نوكت ث Hنم اوجرخ4 نأ نود سانلا ^إ مَّدقت ةمدخ اهرا�تعا 

 املاط ەالعأ ةروكذملا دعاوقلاH ماf�pلالا هTف بج4 اًعمجت لqش° ال- مهتاراTس
 :ةTلاتلا طوiXلا ءافzTسا متي
)1( Hس لخاد صاخشألا عيمج ءاقTتقولا لاوط مهتارا )يأ نم سولجلا مدع 
ïpلخلا ءزجلا نمضتي امH ،ةراTسلا جراخ عuن

N غصلا تانحاشلا نمfgة(
،ىرخأو ةراTس ل¢ �gpب ةغراف راظتنا ةحاسم ءاق|و )2(
روضحلاو ةداقلا �gpب داوملا لدا�ت مدعو )3(

ةرادإلا ةنورم

yKjفظوملل ةنرم لمع جذامن ر�§طت

�p opرملا �gpفظوملا ءاقH نم د�أتلا•
N مهلزانم

.�gpفظوملا لمع تا|uن �gpب لخادتلا نم دحلا•



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
دصرلاو تا0لمعلا

 تاداشرإ
رفسلا

yKjلماعلا رفس د,يقت

- اهب �وملا تاداشرإلا-

_را$تخالا
دصرلا

 تالوكوتو_Jلا عب8تو راZتخالCDCوCDPH تاداشرإ عاZتا

 ،)COVID-19( دجتسملا انوروك سوfgف ىودع�gp Hلماعلا دحأ بÙصأ اذإ•
لمعلا ^إ ةدوعلا ل�قCDC ز�ارم تاهيجوتعيمج عا�تا هTلع بجTف
 )COVID-19( دجتسملا انوروك سوfgف را�تخا ةجzTن ةTباج4إ د4دحت مت اذإ•

 ز�ارم تاهيجوتل اًقفومTقعتلاو فTظنتلا ءارجإ بجTف ،�gpلماعلا دحأ ىدل
CDC

•Hمزب طلتخ4 نا¢ فظوم يأ ^إ ة�س©لاTخش� مت رخآ صخش يأ وأ لTص 
 رجحلاH مf�pل4 نأ بجCOVID-19(، 4( دجتسملا انوروك سوfgفH هتباصإ
�Áاذلا

N ز�ارم تاهيجوتلاًقفو هسفنل CDC
 �gpتط�ترم نانوكت دق ½�fأ وأ �gpتلاح دوجوب ة4ارد *ع ةدا�علا ناqم حبصأ اذإ•

Hف لالخ ام ةسسؤمfف ،اًموي14 ة�Tةرادإ اوغل�ُي نأ لمعلا باحصأ *ع بج 
op ةماعلا ةحصلا

N شTqوغا )CDPH( تالاحلا ەذهب
 لاثتمالا بج<و ،ةحضوملا ىرخألاCDPH ةرادإ تاداشرإ عيمج عبتا•

op ضرملا راشzنال ةHاجتسالا دنعCDPH ةرادإ تاTصوتل
N مqلمعلا نا

•Hم نولخد4 نيذلا دارفألا عيمج ^إ ة�س©لاqلجس± ظافتحالا بج4 ،ةدا�علا نا 
لقألا *ع اًموي60 ةدمل روضحلا

 لامعألا *ع ةددعتملا عقاوملا تاذ ةدا�علا رود �gpب �gpفظوملا رفس Úق•
طقف ةمهملا



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
قحلملا

 تاحلطصملا د"م

- اهب �وملا تاداشرإلا-

op نوكراش° ةدحاولا ةWألا جراخ نم دارفألا نم ةعومجم :عمجتلا
N وأ يوفع ثدح 

قئاقد iXع نع د<¥ت ةدمل نوعمجت<و هل ططخم

 ةدملنوباصلاو ءاملا مادختساH لما لاH نيدTلا فTظنت ةTلمع :نيدAلا لسغ
 بòسملا سوfgفلا *ع ءاضقلا *ع رداق رهطُم مادختساH وأ ،لقألا *ع ةTناث20

 )COVID-19( دجتسملا انوروك ضرمل

 نيدرف يأ�gpب مادقأ تس نع لقت ال ةفاسمH يدسجلا دعا�تلا :-,امتجالا دعا$تلا
.دارفألا نم �gpتعومجم وأ

 ،هجولا ةTطغأ لثم( ةTصخشلا ة4اقولا تادعم :)PPE( ةAصخشلا ة7اقولا تادعم
 ةددحملافورظلا بسح تا�لطتملا فلتختو ؛)هجولا تاTقاوو ،ةTقاولا تاراظنلاو
ةعانصلاو

klاذلا صحفلا
 .لمعلا ة|uن ءدH دنع ةلئسأ نع هلالخ نم لماعلا بTج4ُ لوكوتورب :-

:N*4 ام *ع ةلئسألا لمتش� دق ،ةحصلا ضّوفم تاهيجوتب اًنهر

op عافترال تضرعت له•
N ةجرد100 نم *عأ ^إ كمسج ةرارح ةجرد 

 لجأ نم ةعاس24 رخآ لالخ ةرارحلل اًضّفخم تمدختسا له وأ ،ت4اهنرهف
؟ت4اهنرهف ةجرد100 نم *عأ ^إ مسجلا ةرارح ةجرد عافترا جالع

Ápاعت له•
N حص ةلاح ^إ ه�س©ت نأ كنكم4 ال د4دج لاعس نمT؟ىرخأ ة

Ápاعت له•
N مقافتم وأ د4دج باهتلا نم op

N ةلاح ^إ ه�س©ت نأ كنكم4 الو قلحلا 
؟ىرخأ ةTحص

Ápاعت له•
N حص ةلاح ^إ ه�س©ت نأ كنكم4 الو د4دج سفنت قيض نمT؟ىرخأ ة

 ؟قوذتلا وأ مشلا Nَ��ساحل لما¢ نادقف نم اًرخؤم تÙناع له•

 نا6ب4سال ةنيع
>;اذلا صحفلا

=



ا/.ج,ردت اوفنأتسا
)ةع8ارلا ةلحرملا(

ةدا4علا ن/امأ .كتمالس 'ع ظفاح
ةماعلا ةحصلا دراوم

 ةماع تاداشرإ
لمعلا ناAمل

ه,جوتلا نم د�®ملل ة,نطولا دراوملا

CDC–دجتسملا انوروك سو?<فل ة>اجتسالا معدت 123لا تاردا,ملاو ةطش$ألا )COVID-19( ئرلا ةطخوRحتفل س 
:ىرخأ ةرم اWXYمأ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-
Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC–لل تاهيجوتyz{لمعلا ن|امأو تا
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHAدجتسملا انوروك سو?<فل يدصتلل لمعلا ن|امأ �?<هجتل تاهيجوت )COVID-19(: 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

CDC–ة��يدلا تاسسؤملاو عمتجملا:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/index.html

CDC–ة��يدلا تاعمتجملل ةتقؤم تاهيجوت:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-

based.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcorona
virus%2F2019-ncov%2Fphp%2Ffaith-based.html

- اهب �وملا تاداشرإلا-

 تاهيجوت
ةداKعلا نIامأل

�� ةدوجوم ط>اور يأ نإ
 اًق¦دصت وأ ةقفاوم لYش¥ ال �3و ؛طقف تامولعملاو ?<سRتلا ضارغأل �3 دن�سملا اذه 3

 3©خُت.درفلا وأ ،ةمظنملا وأ ،ةكyzلا> ةصاخلا ءارآلا وأ ،تامدخلا وأ ،تاجتنملا نم يأ ©ع وغا�Yش ةنيدم نم
 .ةقحاللاط>اورلا وأ ،اهب صاخلا ىوتحملا وأ ،ة�جراخلا عقاوملا ة�نوناق وأ ةقد نع اهتيلوؤسم وغا�Yش ةنيدم
.ەاوتحم> ةقلعتملا ةلئسألا نع تا>اجإ ©ع لوصحلل 3·¶راخلا عقوملا> لصتا

ة6لوؤسملا ءالخإ

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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html

