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 قالطإ

 )ة:ئاذغلا نزاخملا( ءاذغلا م,دقت ةمدخ
 

 ؟ماعطلا م+دقت ةمدخ %$ ام

GH تاDEيغتلاو @?امتجالا دعا:تلا COVID-19 ةحئاج راش(نا مزلتسا
 .انعمتجم سTانRلا نحن اهب مدخن @LMلا قرطلا @

GH
GH ءاق:لا رماوأ ت:bسa ، هسفن تقولا @

GH لDHHملا @
 ةمدخ Dsتعت .qألا نم دoدعلا nع @mاملا طغضلاو ةلاط:لا ةداhز @

GH لمعلا{ اهل حمسzُ لازي الو "ةwساسأ تامدخ" ةwئاذغلا نزاخملا
GH ةماقإلا عم ن�امألا مظعم @

 .لDHHملا @

 DEفوتب كتس�نRل حمس�س يذلا ماعطلا نزخمل كتس�نك ذwفنت ةwفwك لوح اهتاعارم بجLM@ oلا طاقنلا ضع{ @on امwف

GH ءافعضلل ةwحورلاو ةoدسجلا ةoاعرلا
 .كعمتجم @

 

 ءاذغلا م+دقت ةمدخ ط4طخت

 ؟مدخwُس نم - تاwفارغومoدلا

DE GHكفتلا دنع اهحرط بجLM@ oلا mوألا ةلئسألا دحأ
 لالخ نم ع�س�ل هwلإ لوصولا لواحت نم وه ماعط نزخم ءد{ @

DE GHكفتلا اًمئاد دwفملا نم ؟ةoاعرلا ەذه DEفوت
GH همدخت نم @

 .مهتمدخل ةق�hط لضفأ دoدحت @

GH اهعضو بجLM@ oلا ةلئسألا ضع{ كwلإ
 :را:تعالا @

 ؟ماعطلا نزخم لالخ نم ع�س�ل هwلإ لوصولا د�hت يذلا نم •

 ؟اهت£بلت د�hت @LMلا ل¡  عمتجملا � ةعامجلا تاجاwتحا @� ام •

  ؟عمتجملا عم لصاوت(س فwك •

GH بغرت نيذلا كئلوأ عقo نيأ •
 ؟مهتمدخ @

 ؟ك{ صاخلا ماعطلا نزخم mإ سانلا لصwس فwك •

 ؟تالفاحلا ق�hط نم برقلا{ عقت له •

 

 

 

 



 

 لمعلا تاعاسو ?<=فظوملا

GH
H»كo ام كoدل نوكo نأ مهملا نم هنأ ªEHح @

 دقف ، هترادإ نكمo ك{ صاخلا ماعطلا نزخم لعجل ªEHعوطتملا نم @

 ال نا بجo ةدwج ةدعاق .دwج @?امتجا دع{ nع ظافحلا بعصo دق ªEHعوطتملا نم اًدج DEبك ددع دوجو نأ اندجو

 .مجحلا طسوتم نزخمل اًصخش 12 نع دhي

°±
GH .مدخo نأ بجo ال نم وه هتاعارم بجo رخآ ء@

 نامضل ةwفاضإ تاطاwتحا ذختن ، اذه COVID-19 مسوم @

ناwحأ اذه @LHعo .انيعوطتم ةحص
ً

 ءالؤهف ، سوDEفلل ªEHضرعملا صاخشألا ةئف نمض ام صخش نا  اذإ ام لأسa نأ ا

GH نوق:ي
GH نودعاس·و لDHHملا @

 .تاقاط{ لاسرا وأ عDsتلا وأ ةالصلا لالخ نم ام̧ر - ةفلتخم ةق�hط{ ةمدخلا @

GH اهعضو بجo ةلئسأ
 :را:تعالا @

 ؟اهجاتحتس كنأ عقوتت @LMلا فئاظولا @� ام •

GH ةمدخلا ەذه مoدقت اهيف مت£س @LMلا ماoألا ددع م  •
 ؟رهشلا @

GH وأ � و تاwسمألاو ع�بسألا ماoأ لالخ @°اسأ ل¡ش½ ح�تفم نزخم mإ فدهتسملا كعمتجم جاتحwس له •
@ 

 ؟ع�بسألا ةoاهن تالطع

 

 همدقتس يذلا ماعطلا عHن ددح

aخ لمشwخلاو ةتباثلا فوفرلا تاذ ماعطلا ع�ن تاراDsH � لحلا�hةلاق:لا ¿انعو ةدمجملا ةمعطألاو تاجتنملاو تا 

GH كلذ ةwطغت متي( ةwحالصلا ةدمو ةفلتخم تا:لطتم اهل ماعطلا نم ةفلتخملا عاونألا .ةwئاذغلا DEغ
 nع بhردتلا @

 اذإ .هتاعارم بجo رمأ اذهو - دDshتلا وأ تادDsملا لثم ةwفاضإ تادعم ماعطلا عاونأ ضع{ بلطتت .)ةoذغألا ةمالس

GH وتلل تأد{ دق تنك
 .ه{ أد:تل دwج ضرع @� DsHخلاو ةتباثلا فوفرلا تاذ ةwئاذغلا داوملا نإف ،ماعطلا نزخم @

 

 ة4حور ة+اعر

aسÄ  نا¡م نوكتل انيدل ءاذغلا نزاخم ةمدخ
ً

 .ءاذغلا ذخأل نا¡م درجم س�لو ، ع�سz ة:حم سانلا هwف رهظo نأ نكمo ا

  .ةoانع¸و عقوتم ل¡ش½ ەذه ةمدخلا تاقوأ نم او¸DMقo نا  أدمع كwعوطتم نم كلذ بلطت£س

نامoإ ل¡شلا اذهب Å ةمدخ بلطتت ام اً:لاغ
ً

 ؟ªEHعوطتملاو كwفظوم nع كلذ دكؤتس فwك .اDEًبك ا

 كلذ مwلعت مهملا نم .ةس�نك يأ هلعفت نأ نكمo امل اًدودح كانه نأ الإ ، عيمجلا ةدعاسم د�hن اننأ نم مغرلا{ •

 .كق�hفل

 .È اهلح عيطتسÇ ال @LMلا اoاضقلا ءاطعإ مهمwلعتو ªEHعوطتملاو ªEHفظوملل ةwحص دودح عضو •

 .ةالصلا{ ءاذغلا نزخم ةمدخ ل  @ÊنÉو أد{ا •


