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 ركشلا عم حيضوت
 ميدقتل ملاعلا ;Xإ تاـسرامملا هذT لقنت مث ،تاـسرامملا لـضفأو ةلدألاو ةفرعملا لدابتل ملاعلا ىوتـسم ;:ع عمت89ا ة6ـ5 34ـ2ـصختم عم CORE ةعومجم عمتجت

 .رشابم [\ثأت

 

ك
ُ

 :ءاlرــــــــشلا لمــــــــشCORE. n ةعومجمب ةــــــــصاخ لمع ةعومجمك stامج لrــــــــشq نولمعn نيذلا ءاlرــــــــشلا نم ةعومجم لَبِق نم اذT ةيلghملا ةياعرلا ليلد َعِمُجو َبِت

 Hesperian( ناي[�س�T نم �tصلا ليلدلاو Food for the Hungry يرجناT روف دووفو Curamericas Global لا�ولج سك[\مروlو World Vision نجيف دلروو

Health Guides( لانوشان[�نا فيل�رو Relief International ش إ ي  يأ ي�و PATH و International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies  

 ھيأ مإ يآو Nutrition International لانوـشان[�نا نـشرتوينو Save the Children نردلـش  اذ فيـسو )رمحألا لالªلاو رمحألا بيلـصلا تايعمXt ¨9ودلا داحتالا(

 ثليT ليام تسالو ،FHI 360 360 يآ ش إ فإ و ،)ةيلودلا ذاقنإلا ةنInternational Rescue Committee )¨9 و RTI يأ ي  رآو IMA World Health ثليT دلرو

Last Mile Health ةردابم و lة6¾لا بسكل نوت¼يل Clinton Health Access Initiative. 

 

 : عم لصاوتلا ;Àري ،ةيلghملا ةياعرلا لمع ةعومجم نع راسفتسالل

 .ngrableconsulting@gmail.com ;:ع Nicole Grable لبارج لوrين وأ BMuffoletto@curamericas.org ;:ع Barbara Muffoletto  وتيلوفام ار�راب
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 ةيفل#"ا

 ممــصت MNلا ةيعمتIJا تامظنملاو رمحألا لالEلاو رمحألا بيلــصلا ةكبــشو ةيح:رلا 78غ تامظنملل تايــصوت ليلدلا اذ& مدقي 

ـــــــص .لخدلا ةطـــــــسوتملاو لخدلا ةـــــــضفخنملا نادلبلا a` 19-ديفو] ضرمل ةباجتـــــــسا ةددعتملا طئاـــــــسولاو جماP8لا  ليلدلا اذ& َمِمُ

 ھــجو uvع نولمعt نيذــلا وأ 19-دــيفوqل ةــباــجتـــــــــــــسالاو ةــياــقولا معدــتو maمتIJا ميلعتلا مظنت MNلا تاــمظنملل ةــيليمكت ةادـأـ]

 ليــصوت ضرغ� )نو:ردملا ةيعمتIJا ة}ــzلا ةمدخ وعوطتم كلذ a` امب( عمتIJا ءابطأ وأ ن7ي}ــzلا ن7يئاــصخألا عم ديدحتلا

 تاداــــــشرإ كلذ a` امب ىرخأ ضارغأل ىوت}Iا فيظوت نكمي ،كلذ عمو .دحوم لqــــــش� م��اqمب عيم�Jل تامولعملاو ةراــــــش�ــــــسالا

 لـيلدـك وأ ،19-دـيفوqب ةـــــــــــــصاـ��ا ةـنخاـــــــــــــسلا طوط��او ،ن7يجراـ��او ن7يلخادـلا ن7فظوملل 19-دـيفوqل ةـماـعلا ةـيل��ملا ةـياـعرلا

tـــــــسملا نم جور��ا تابلطو حئاـــــــصن يمدقم ھمدختـــــــس�مل تايـــــــصوت ليلدك وأ ىفـــــــش
ُ

 حيـــــــضوت مت .ةيل��ملا ةيعمتIJا ةياعرلا مِدق

  �انمو تاداـــــــــــشرإلاو ةيناديملا طئاـــــــــــسولا a` تايـــــــــــصوتلا كلت جمد ليEـــــــــــس�ل كلذو ءزج ل] ةمدقم a` ةيـــــــــــس�ئرلا تايـــــــــــصوتلا

 §ــــــــــــ¦¥ نكمي .قفارملاو ءاحنألا عيمج a` هايملا] دراوملا ةــــــــــــضفخنم فورظلا بــــــــــــساني امب تايــــــــــــصوتلا حيــــــــــــضوت مت امك .ب¡ردتلا

 .مادختسالل اEليدع¨ وأ ةرشابم ليلدلا اذ& نم تامولعملا

 

 ضارعألا ب¯ــــــــــس� ةيل��ملا ةياعرلا ھتلاح بلطتت يذلا ص�ــــــــــ¬لا معد ةيفيك :ªaو ةيــــــــــس�ئر تالاجم ةثالث uvع ليلدلا اذ& زكري

 ،ل��ملا a` 19-ديفو] راـــش�نا عنم ةيفيك ،ةيل}Iا ةيلودلا تاطلـــسلا ا�N ²±ـــ°وت MNلا ةيل��ملا ةياعرلا ميدقت ةيفيكو ةديدـــشلا 78غ

 µaب´ي ال ،19-دـــيفو] رطخ تاـــمالع لوح تاـــمولعم لـــيلدـــلا اذـــ& رفوي اـــمن�ب .ةرـــــــــــــسألا دارفأل N±ـــــــــــــ³فنلا معدـــلا ميدـــقت ةـــيفيك

 نأ بجي كلذك .ةيبطلا ةياعرلا بلط )ھــــــــــضارعأ وأ( 19-ديفوqب باــــــــــصملا ص�ــــــــــ¬لا uvع بجي فيكو ¶Mمل ليلدك ھمادختــــــــــسا

ملا تا¡وت}Iا عيمج سكع¨
ُ

 .ةيل}Iا ةسايسلا تايصوتو تاداشرإ ةفلت�Iا نادلبلا بسح ةلدع

 

 ةياقولاو ضارمألا uvع ةرطيـــــــــــسلا زكارمو ،ةيملاعلا ة}ـــــــــــzلا ةمظنم لثم تامظنم نم ليلدلا اذ�² ةدوجوملا تامولعملا تعِمُج

 .ةيفاضإ تامولعم uvع لوص}�ل عجارملا ةعجارم v½ري .ةماعلا ة}zلا لاجم a` ن¡رخآ ةداقو ،فيس�نويلاو ،ا�«م

 

ــــس ،كلذل .19-ديفو] لاقتناو عنمو تايعادت لوح ھملعتنل 78ثكلا كان& لازي ال  ةرم ل] a` .رEــــش ل] ثَدَحُ¡و ليلدلا اذ& عَجا78ُ

ت
ُ

تو �7مم لqش� تا78يغتلا بَتكُتس ،تامولعملا ثَّدح
ُ

 .ليلدلا ةيادب a` جَرد

 

اطوغــــــــــض قلخ دق 19-ديفو] نأ ليلدلا اذ& دادعإ a` نونواعتملا كردي
ً

 لوح سانلل ةيفاــــــــــضإ ةيدــــــــــسجو ةيفطاعو ةيداــــــــــصتقا 

 لـئاــــــــــــــسر لـيلدـلا اذـ& مدـقي نأ لـمأـن .م&رارقتـــــــــــــساو مEقزر م�«م Ä8كأ دـقفو سو78فلا ب̄ــــــــــــــس� م�Ãاـبحأ 78ثكلا دـقف دـقل .ملاـعلا

 .ةب�صعلا تاقوألا هذ& زواجت uvع ةيناديملا قَرِفلاو ةيذيفنتلا تامظنملا ةدعاسمل ةينف حئاصنو ةزجومو ة}Æاو
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 رش5 رخآ ذنم تاليدع)

 )2 مقر رادصإلا( 2020 ،ويلوي 16 /. رش+لل تاثيدحت

 

 MNلا تامظنملل بـــــــسانم و& ام لمـــــــش�ل ةقيثولا هذEل ةيفاـــــــضإ تامادختـــــــسا ةفاـــــــضÉو ثيدحت مت :ةيفل$#ا •

 ةي�Ëجوتلا ئدابملا a` ھمادختــــسا لثم ،ھل ةباجتــــسالاو 19-ديفو] نم ةياقولا معدو maمتIJا ميلعتلا قــــس´ت

 ط��ا ةـــباـــجتـــــــــــــسا قرف بـــ¡ردـــتو ىودـــعلا نم ةـــياـــقولاو ةـــيل��ملا ةـــياـــعرلل ن7يجراـــ��او ن7يلخادـــلا ن7فظوملل

 وأ ىفـش�ـسملا نم جور��ا تابلطو حئاـصن يمدقم ھمدختـسt دن�ـسمك ليلدلا دادعÉو ؛19-ديفوqل نخاـسلا

 .ةيل��ملا ةيعمتIJا ةياعرلا مدقمل تايصوت ليلدك

أ :ض5رملا رارقتــــــــــساو ضارعألا •
ُ

الك فيـــــــــــض
ً

اظقي�ـــــــــــسم ءاقبلا وأ ظاقي�ـــــــــــسالا uvع ةردقلا مدع :نم 
ً

 ةقرز وأ 

  .ةئراطلا ريذحتلا تامالع Îvإ ھجولا وأ هافشلا

اقفو ھثيدحت مت : 19-ديفوكب ةباصإلا ديكأت وأ ضارعألا دعABC D@ملا لزعلا ءا89إ •
ً

 ة}zلا ةمظنم تايصوتل 

اقباـــس ةمدختـــسملا انورو] سو78فل CDC 78ياعم( ةيملاعلا
ً

 كرت ضارعألاب ن7باـــصملا صا�ـــÐألل نكمي ثيح )

 :كـلذ a` اـمب( ضارعأ نودـب لـقألا uvع ةـيفاـــــــــــــضإ ماـيأ Îv 3إ ةـفاـــــــــــــضإلاـب ،ضارعألا ءدـب نم ماـيأ 10 دـع� لزعلا

 10 دع� لزعلا او]Õ8ي نأ ضارعأب ن7باــــصملا 78غ صا�ــــÐألل نكمملا نم .)ةيــــسفنت ضارعأ نود:و ¶Ôح نودب

 .19-ديفوqـل يÖاجيإلا صحفلا نم مايأ

ادان�سا :)ھجولا عانق( ةمامكلا •
ً

 لود�Jا( 2020 وينوي a 12` ةروش´ملا ةيملاعلا ة}zلا ةمظنم تاداشرإ Îvإ 

 ءادــترا نم ضرغلاو اــ�Ùدــتري بــجي MNلا تاــماــمكلا عونو يدــتري ¶Mمو يدــتري نم لوح ثــيدــحت اــن¡رجأ ،)قفرم

 78بادت Îvإ ةفاـــــــــــــضإلاب ،ةمامكلا مادختـــــــــــــساو ةبـــــــــــــسانملا ةياعرلا نأـــــــــــــش� فيقثتلا 78فوت Îvإ ةجا}�او ةمامكلا

 .ھجولا تامامك مادختسا �7فحت بناج Îvإ ىرخألا ةفاظنلا

 برقلاو تـقولا رادـقم لوح تاـمولعم :اـhدارفأ لـجأ نمو ةرــــــــــــسألا لـخاد ىرخألا ةـيــــــــــــسaئرلا تاـيكولــــــــــــسلا •

 .رط��ل ن7ضرعملا صا�Ðألا ددعو

  ةيلA@ملا ةيذغتلاو ABC@ملا يnاذغلا نمألا نع ديدج مسق ةفاضإ مت •
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 ةمدقملا

 )انوروك سورف( 19-ديفوك وh ام

ادج 45غـــــص( 45غـــــص سو45ف و*و ،)A@اتلا سو45فلا( انورو! سو45ف ھب1ـــــس. ضرم و* 19-ديفو!
ً

 ن4ب رـــــشUني نأ نكمي ،)رRجم نودب ھتNؤر نكمي ال 

اـــــــضارعأ 19-ديفو! ب1ـــــــس. .سانلا
ً

 ةمئاق دجتـــــــس( مـــــــسcdا مالآو فعـــــــضلاو chijاو سفنتلا قيـــــــضو فاcdا لاعـــــــسلا لثم ازنولفنألا ضارعأ ھبـــــــش] 

اقحال ضارعألا نمـضتت ةلماـش
ً

 xA *19-ديفو! رثؤي .)ليلدلا اذ xA ا {|ع بلاغلاcdRـ�فنتلا زا��. xA ل ىودعلا تالاح مظعم نأ ن4ح� الإ ،ة45طخ تـس

 .ةديدشلا تالاchا xA ةتيمم ىودعلا نو�ت نأ نكمNو ،ىرخأ ةي�h ل!اشمو ،)ن4تئرلا xA ة45طخ ىودع( يوئرلا با��لالا ب1س] نأ نكمي ا��أ

 

 ؟19-ديفوك رشsني فيك

قتعُ. .ن4نيعلاو فنألاو مفلا لالخ نم كمــسج انورو! سو45ف لخدي
َ

 لعــس. وأ باــصملا ص�ــ�لا سفنUي امدنع ثدحت لاقتنالا تالاح مظعم نأ د

اـــــــــــــضيأ لـمت�hا نم .ن4نيعلا وأ فنألا وأ مفلا قNرط نع مـــــــــــــسcdاـب ��ـــــــــــــ�فنتلا زاـcdRا {�إ ھـنم ةـجراـ�cا تارطقلا لـخدـتو كـنم برقلاـب سطع. وأ
ً

 نأ 

 لالخ نم وأ لفطلا {�إ مألا نم لاقتنالا {|ع ليلد دجوي ال .كمف وأ كفنأ وأ كي يع سمل مث سو45فلاب ثولم حطـــس سمل قNرط نع سو45فلا لقت ي

 �A 5-6اوح xA م�¦لع ضارعألا روRظب ن4باــصملا صا�ــ¤ألا مظعم أدبي .مدلا قNرط نع وأ ةفيلألا تاناويchا لالخ نم وأ زا5£لا وأ لوبلا وأ ةعاــضرلا

اموي 14 {�إ لصت ةدمل مسcdا xA انورو! سو45ف ش�ع. نأ نكمي نكلو ،ىودعلا دع© مايأ
ً

 ةصاخو ،سانلا ضع© .ضرملا ضارعأو تامالع روRظ لبق 

 نكمي .ن4غلابلا ىدل رRظت �¯لا اRـــــسفن ةيـــــضرملا ضارعألل لافطألا ضرع] لامتحا لقي .ةيـــــضرم ضارعأ م�¦لع رRظت الو اوباـــــصي نأ نكمي ،لافطألا

 .نNرخآلا {�إ ھلقنNو باصم ھنأب فرع. الو انورو! سو45فب ص��لا باصي نأ

 

 لزعلا ءانثأ لصاوتلاو ض5رملا ةبقارم - عمت~{ا ءابطأو نwيyzلا نwيئاصخألا رود

 ةـفرعمل ةدـNرف ةـNؤر م�¶دـل ،عمت�dا طـــــــــــــسو نولمع. م��و�لف .تـقولا اذـ* لالخ ھـنوبعلي يويح رود عمت�dا ءاـبطأ وأ ن4يhـــــــــــــ²لا ن4يئاـــــــــــــصخألا ىدـل

 .مRعمتجم دارفأ تاجايتحا

 

 ميلعتلاو فيقثتلا ميدقت •

o ا وأ 19-ديفو�ـب ن4باصملا صا�¤ألا فيقثتchلوح ةرسألا دارفأو ھضارعأل ن4لما: 

 .ةيبطلا ةياعرلا بلطت j¯م §

 .ةيص��لاو ةيل¹¸ملا ةفاظنلا §

 .ةرسألا xA ىودعلا نم دNزمب ةباصإلا رطخ ليلقت عم 19-ديفو�ب ھتباصإ xA ھبUشملا ص��لا ةياعر ةيفيك §

 .عمت�dا لخاد ةي يتورلا ةي²hلا تامد�cا ةيم*أ §

o حرطي �¯لا ةلئسألا ةباجإRا ءاضعأ ا�dعمت. 

o [ا لوح ركفلا ليدعcا تامولعملاو تافار�cةلوادتملا ةئطا� xA ا�dتاعمت. 

 لصاوتلا •

o ألا عم لــــصاوتلا
ُ

 لوــــصولل فتا* مقرب ةرــــسألا دNوزت ،لاثملا لي1ــــس {|ع( لــــصاوتلل دادعتــــسا عــــضو xA ءاقبلاو يموي ل�ــــش© رــــس

 .ھضارعأل لماchا وأ 19-ديفو�ب باصملا ص��لا ة�h ةبقارمو معدلا ميدقت لجأ نم )كيلإ

o ا وأ 19-ديفو�ب باــــصملا ص�ــــ�لا ةدعاــــسمchا {|ع ھــــضارعأل لما�hــــ²لا ةياعرلا مدقم عم لــــصاوتلا {|ع ةظفاhا ةي�h|A 

 .ةيل¹¸ملا ةياعرلا ة5¾ف لاوط

 صا;:ألا ن7ب ط4رلا •

o [ا ةداق ميلع�dةياقولاو ةياعرلا ةيفيك نعو ،19-ديفو! لاقتنا ةيفيك لوح عمت. 

o وحتلا زكارمو لزاـنملا ن4ب لـيـــــــــــــصوتلاNا نم اـ*45غو لـcمدـقت �¯لا تاـمدـ�Rـــــــــــــ²لا ةرازو اـhتالـا!ولاو ةـ xA زوت( ةـقطنملاÀءاذـغلا ع 

 .)كلذ {�إ امو ،تارRطملاو ،نوباصلاو ،نيديلا لوسغ تالماح لثم R45طتلاو ميقعتلا مزاول عÀزوتو ،تامد�cا جمارÁو
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o ةدعاــــسملا xA ا دراوم يمدقم عم قيــــس تلا�dةرــــسألا معدو ةرــــسألل ةيــــساــــسألا تاجايتحالا 45فوت نامــــضل عمت xA اchع ظاف|} 

 .)كلذ {�إ امو ،برشلا هايمو ةNودألاو ماعطلا لثم( لزعلا دعاوق

 

 ةيلCDا تامد;Aا زكارم

 لاـــصتالا 45ـــس�تل ةيل�hا تامد�cاب ةمئاق )نÁ4ردملا ن4يعمت�dا ن4عوطتملا كلذ xA امب( عمت�dا ءابطأ وأ نويhـــ²لا نويئاـــصخألا لمحي نأب �jـــÆوي

 .دارفألل معد ردصمك �h|Aا قايسلا xA ةمئاقلا هذ* لامكإ ةيمو�chا 45غ تامظنملل نكمي .Ç�jرملا لNوحتو

xA *اضع© دجتس ،هاندأ ةمئاقلا هذ
ً

  :تامد�cا هذ* نع ةلثمألا نم 

 لصاوتلا تانايب عقوملا دروملا عون

   ة²hلا ةرازول نخاسلا ط�cا مقر

   )ىرخأ(ل نخاسلا ط�cا مقر

   19-ديفو!  صحف ءارجإل عقوم

   يÉاذغلا معدلاو ماعطلا مئاسقل زكرم

   ¹�A¸ملا فنعلا اياÊhل معدلا ميدقت زكرم

   R45طتلاو ميقعتلا مزاول زكرم

   لفطلا ةياعر زكرم

   ةطرشلا مسق

   ة²hلا زكرم

   ËAصلا لNوحتلا زكرم
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 ضارعألا م9ف :لوألا مسقلا 

 ض5رملا رارقتساو ضارعألا

 :ةيساسأ لئاسر

 .بعتلا وأ فاCKا لاعسلا وأ CDEFا نم 19-ديفوكب ن9باصملا صا34ألا مظعم ي,اعيس •

ةداع ضارعألا رمتسU ثيح – صا34ألا مظعم نسحتPس •
ً

 .عوبسأ دعc لوزتو مايأ ةعضبل 

 :لثم ،روفلا tuع ةياعرلا بلط ھيلعف ،ةئراطلا ريذحتلا ضارعأ وأ تامالع نم يأب صh4لا بPصأ اذإ •

o وعصxاعويش ��كألا و~( سفنتلا قيض وأ سفنتلا ة
ً

(. 

o ردصلا �� طغض وأ ملأ. 

o ا وأ مالكلا نادقف وأ ،داتعم �9غ كابتراCDةكر. 

o ع ةردقلا مدعtu اظقي�سم ءاقبلا وأ ظاقي�سالا
ً

. 

o إ ھجولا وأ هافشلا نول لوحت�u قرزألا. 

 

• Uي ام 19-ديفوكل ةع�اشلا ضارعألا لمشt�: 

o حÃÄ ةر�رعشق وأ. 

o فاج لاعس. 

o رإلا/بعتلاTقا. 

o ي,اع� cي امم ��كأ وأ دحاو نم صا34ألا ضعt�: 

o مالآ Çt مس9¨ا وأ تالضعلا. 

o لاÈÉقل6¨ا با. 

o سإªلا. 

o فنألا ناليس وأ فنألا ناقتحا. 

o Ìtنايثغو ء. 

o لاÈÉن\علا ةمحتلم با. 

o سارلا عادص 

o ةحئارلا وأ معطلا ساسحإل نادقف. 

o اصأ نول [\غ  وأ ،يدلج حفطqاصأ وأ ديلا عqمدقلا ع.. 

 :روفلا tuع ةياعرلا بلط صh4لا tuع بجيف ،هاندأ ةجردملا ةئراطلا ة�ريذحتلا ضارعألا وأ تامالعلا نم يأ تر�ظ اذإ •

o ة�وعص Çt قيض وأ سفنتلا Çt سفنتلا. 

o طغض وأ ملأ Çt ردصلا. 

o ةكر6¨ا وأ مالكلا نادقف وأ ،داتعم [\غ كابترا. 

o سالا ;:ع ةردقلا مدعÙسم ءاقبلا وأ ظاقيÙاظقي
ً

. 

o إ ھجولا وأ هافشلا نول لوحتX; قرزألا. 

 stانـــــــصلا سفنتلا زاªجو ن\9ـــــــßكألا ةديدـــــــشلا تالا6¨ا جالع لمـــــــش�ـــــــس .سفنتلا tuع ةردقلا مدع و~ 19-ديفوك tuع ةبت��ملا تافعاــــــضملا رطخأ •

 .ةي6¾لا ةياعرلا قفارم Çt طقف حاتملا

 :سفنتلا Çt ة�وعص نم يäاعn صáâلا ناl اذإ ام ديدحت ةيفيك

o ألل ةيــسفنتلا ةلا6¨ا ةبقارم ةرــسألا دارفأو ن\يعمت89ا ن\ي6ــ¾لا ن\لماعلل نكمي ،بــسانملا ب�ردتلا لالخ نمæــâب ن\باــصملا صاrوأ 19-ديفو 

اسفن 20 نم [íكأ نوسفنÙي نيذلا كئلوأ .ھضارعأ
ً

 Çt ل�وحت بجي ةقيقدلاªسملل مÙىفش. 

o ةدعاسملل ةيلاتلا ةلئسألا حرط ةرسألا دارفأو ن\يعمت89ا ن\ي6¾لا ن\لماعلل نكمي Çt اذإ ام ديدحت lسملل ل�وحتلا ناÙا�رورض ىفش
ً

: 

• Tاع  لäقيض ي Çt م يدؤت امنيح سفنتلاªس  ال تنك ام ةمñ؟ ةداع ضارعأ كل ب 



8	

 

 

• Tملا راص لô34 كأ ة[\صق تافاسملí] امم مويلا ة�وعص lش لبق ھيلع ناª؟ر 

• Tاع  لäقيض ي Çt ؟ةحارلا ءانثأ سفنتلا 

 

 ةنمزم ةيضرم تالاح نم نوناع� نيذلا صا34ألاو 60 نس قوف ن9غلابلل ةصاخ ةحيصن •

 ،ةنمزملا ةئرلا تالاحو ،ةيذغتلا ءوــسو ،لــسلاو ،بلقلا ضارمأو ،يركــسلاو ،)زديإلا( ة�رــشñلا ةعانملا صقن سو[\ف :ةنمزملا ةيــضرملا تالا6¨ا لمــش 

 ،ةنمزملا 34ــ÷فنتلا زا9ª¨ا ضارمأو ،ة�ومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأو ،ةديدــشلا ةنمــسلاو ،دبكلا ضارمأو ،;:كلا ليــسغل عــضخت ö4لا ;:كلا ضارمأو

 .ةعانملا صقن نم نوناعn نيذلا كئلوأو ،ناطرسلاو

o nُرامعأ د�زت نيذلا ن\غلابلا دَعTاماع 60 نع م
ً

-ديفوrب اوب�ــصأ اذإ ة[\طخ ضارعأب ةباــصإلل ةــضرع [íكأ مT ةنمزم ةيــضرم تالاحب ن\باــصملاو 

 .ةفيفخ ضارعألا هذT تناl اذإ öÄح ،19-ديفوrل ةيفاضإلا ضارعألا دحأو 6ÃÄ¨ا مúÉلع ترªظ اذإ ةدايعلا ;Xإ دارفألا ءالؤT ل�وحت بجي .19

o ألا ;:ع بجيæـــــâرامعأ د�زت نيذلا صاTاماع 60 نع م
ً

 لثم( ةبحاـــــصم ضارمأ نم نوناعn نيذلا كئلوأ وأ ةفيفخ ضارعأ نم نوناعn نيذلاو 

 ءالؤT ةياعر بجيف ،نكمأ اذإ .�tــص قفرمب لاــصتالا )ناطرــسلاو يركــسلاو ةنمزملا 34ــ÷فنتلا زا9ª¨ا ضارمأو ة�ومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأ

الدب �tص قفرم Çt صاæâألا
ً

 .لghملا Çt ةياعرلا يقلت نم 

o رامعأ د�زت نيذلا ةرسألا دارفأ ةبقارم بجيTاماع 60 نع م
ً

 qضارعألا لقت¼ت دقف ،[�كأ ةيانع qإ ةلدتعم ةجرد نم ةعرسX; ةديدش. 

 دقو ىفش�سملا لوخد �uإ بعتلاو عادصلاو لاعسلاو CDEFا لثم ةفيفخ ضارعأ نم ي,اع� يذلا 60 نس نود صh4لا جاتحي الأ لمتD¢ا نم •

 .ةرسألا دارفأ لَبِق نم ھتياعرو ھتعcاتم نكمي املاط ل§¦ملا �� نامأب ھجالع متي

o اعتتÇ; مظعم Tري ،ةيلا6¨ا فورظ ت[\غ  اذإ ،كلذ عمو .تافعاضم نود تالا6¨ا هذÀ; ذملا حئاصنلا عابتاlهالعأ ةرو. 

o اضيأ نكمي
ً

 ليñس ;:ع( ةنمآ [\غ نوrت وأ ىفشÙسملا Çt ةيلخادلا تادايعلاب û3Äرملل ةياعر رفوتت ال امدنع ةيلghملا ةياعرلا ميدقت ةاعارم 

ايعدتــــــــسم صâــــــــáلا نوrي اTدنع ،)ةي6ــــــــ¾لا ةياعرلا تامدخ ;:ع بلطلا ةيبلت ;:ع ةرداق [\غ نكامألا نوlو ،ةردقلا ةيدودحم ،لاثملا
ً

 

 ن�رخآلا ةرـــــــــسألا دارفأ ةردقو ،ىرخألا تاجايتحالاو هايملا رفوتو ،ءاذغلا ;:ع لوـــــــــصü6ل دراوملا رفوت عم ،لghملا Çt ةياعرلا يقلتل يفكي امب

 .ميقعتلاو [\ªطتلا تاطايتحاب ما�hلالا ;:ع

o اذإ ام ديدحت دنع ن�رخآلا ةرـــــــــــــسألا دارفأل ةنمزملا ةيـــــــــــــضرملا تالا6¨او رمعلا ةاعارم بجي lب¼ي ناþt ملا ةياعرلاب ةيـــــــــــــصوتلاghلزعلا وأ ةيل 

 .كلذل ةصصخم ةأش¼م �t Çtصلا

اـمكُح قفارملا tuع ةـمئاـقلا لزعلا ةـياـعر وأ ةـيل§¦ملا ةـياـعرلا �9فوت رارق بـلطتي •
ً

اـيكي¬يل»إ 
ً

اـقيقد 
ً

 ةـمالــــــــــــس مييقت لالخ نم هرادـــــــــــــصإ بـج�و 

 .ض�رملل ةيل§¦ملا ةئPبلا
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 طلا${ا ص$�لاو ةباصملا ةلاz#ا تاف5رع�
ادامتعا تالا6¨ا تاف�رع  ديدحت ;Xإ نادلبلا جاتحت دق

ً
 .ىرخأ لماوعو t:86ا يÿا�ولا اªعضو ;:ع 

 ا¯® ھب�شم ةلاح •

o nاعä6¨ا يÃÄ + دبلا لاــــــصتالاب ماقو ؛سفنتلا قيــــــض وأ لاعــــــسلاäجو وأ رــــــشابملا يªا
ً

 رخآ Çt ةلمتحم وأ ةدكؤم 19-ديفوl ةلاح عم ھجول 

اموي 14
ً

 .ضارعألا روªظ لبق 

o nاعä6¨ا يÃÄ + إ رفـــــسلاب ماقو ؛سفنتلا قيـــــض وأ لاعـــــسلاX; ةماقإلا وأ Çt ضرم لاقتنا نع غالبإلا مت عقوم lاموي 14 لالخ ھب 19-ديفو
ً

 

 .ضارعألا روªظ نم

o nاعä6¨ا يÃÄ + ـــــسملا لوخدل جايتحالا عم ؛سفنتلا قيـــــض وأ لاعـــــسلاÙديدحت ;:ع ةردقلا مدعو ؛ىفـــــش  áـــــâليدب صي qـــــشrل lًءانب لما 

 .ضارعألا ;:ع

 ةلمتحم ةلاح •

o شم ةلاحÙھب %Éو اlةمساح [\غ تاصوحفلا جئاتن تنا. 

o شم ةلاحÙھب %Éل صحف ءارجإ نكمي ال اªا. 

 طلا4¢ا صh4لا •

 ةدكؤم وأ ھتباـــصإ لمتحم صâـــæ عم ةيلاتلا قرطلاب ضارعأ روªظل ن\قباـــسلا ن\مويلا لالخ لـــصاوت يذلا صâـــáلا وT طلا8âا صâـــáلا

 :ضارعأب باصم وTو ھطلاخ وأ

o جو لصاوتلاªةدكؤم وأ ةلمتحم ةلاح عم ھجول ا Çt كألو دحاو [�م دودحí] ةقيقد 15 نم. 

o ةدكؤم وأ ةلمتحم ةلاح عم رشابملا يدس9¨ا لاصتالا. 

o ض�رمل ةرشابملا ةياعرلا nاعäضرم نم ي lلا ةيام6¨ا تادعم مادختسا نود دكؤم وأ لمتحم 19-ديفوáâةبسانملا ةيص. 

o امك ىرخأ تالاح Tن\بم و Çt 8ا تامييقتâةيل86ا رطا. 

ـكؤملا تالاـü6ل ةـبـــــــــــــس¼لاـب :ةـظحالم
َ

ت ،ضارعأ لـمحت ال ö4لاو ةَد
ُ

اـموي 14 لـبق ن\مويب ن�رخآلا عم ھـلـــــــــــــصاوت [�ع ىودـعلا ة[�ف دَدـح
ً

 مزلي ن\ح ،ةـنيعلا ذـخأ خ�راـت نم 

 .ديكأتلا

 

 ةيلABملا ةياعرلا :ي<اثلا مسقلا

 ھل ةبحاصملا ضارعألا وأ 19-ديفوكب نwباصملا كئلوأل ةياعرلا ومدقم

 :ةيساسأ لئاسر

 .بسانملا ي�اقولا كولسلا عابتا ھنكم�و )رمعلا كلذ �� امب( ةنمزم ةيضرم تالاح نم ي,اع� الو ةديج ةD±ب عتمتي ةياعر مدقم ��خا •

 .ةياعرلا يمدقم ددع نم دCDا •

ا�ورم ىقب�و ةيذغم تابجو ىقلت�و حي��س� ھضارعأ وأ 19-ديفوكب باصملا صh4لا نأ نم دكأت •
ً

. 

امئاد ةياعرلا مدقم tuع بجي •
ً

 .19-ديفوك ضارعأب باصم ص34 عم لصاوتلا دنع ةمامك ءادترا 
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 ةياعرلا مدقم رايتخا ةيفيك ●

اـــصâـــæ ةياعرلا مدقم نوrي نأ بجي
ً

 ةعانملا صقن سو[\ف وأ مدلا طغـــض عافترا لثم ةيعانم وأ ةنمزم ةيـــضرم تالاح نم يäاعn الو ةديج ة6ـــ¾ب عتمتي 

 .)لوألا مسقلا Çt ةمئاقلا ةعجارم ;Àري( بلقلا لlاشم وأ ةئرلا ضرم وأ يركسلا ضرم وأ لسلا وأ )زديإلا( ة�رشñلا

 .ھل ةبحاصملا ضارعألا وأ 19-ديفوrب باصملا صáâلل ةياعرلا طقف دحاو صæâ مدقي نأ بجي ،ةيلاثملا ةيحانلا نم .ةياعرلا يمدقم ددع نم د6¨ا

اصæâ ةياعرلا مدقم نوrي نأ Xtاثملا نم
ً

 nش�ع Çt ملاghھجولا ةمامك ءادترا ;:ع رداقو ةرركتم ةياعر ميدقت ھنكم�و ،ل. 

 ةديدشلا �9غ تالاD¶ل �µالعلا �9بدتلا

o ب باصملا ;:ع بجيrنأ ھل ةبحاصملا ضارعألا وأ 19-ديفو: 

- nعاطتسملا ردق حي[�س. 

- nن�رخآلا ةرسألا دارفأ نع لصفنم ءاعو نم ءاملا نم [\ثكلا برش. 

 .موü6لاو تاورضâ¨او ھكاوفلا لثم ةيذغملا ةمعطألا نم [\ثكلا لوانÙي -

o لا تاجالعلاö4  دعاس Çt ضارعأ فيفخت lنأ ظحال .19-ديفو Tيفش  ال تاجالعلا هذ lھتاذب 19-ديفو. 

 لومات�ــــــــسارابلا مدختــــــــسا .)تادامك( ةر�رعــــــــشق ةيناطب وأ ةديدــــــــشلا ةرار6¨اب روعــــــــشلا دنع ةدراب سqالم مدختــــــــسا :CDEFا -

 .مويلا Çt غلم 4000 نم [íكأ يطع  ال .تاعاس 8-6 لl غلم 1000 طعأ ،ن\غلابلل .6ÃÄ¨ا ضفâ¨ )ن\فونيمات�سأ(

 دق كلذك .مويلا Çt تارم ةدع ةئفاد ة6¨ام هايمب ةرغرغلا دعاـــس  دق .اÉ-نجت لـــضفألا نمو لاعـــسلا ة�ودأ ديفت ال :لاعـــسلا -

nراخبلا قاش¼تسا كدعاس Çt نخاسلا ءاملا نم ءاعو قوف ةفش¼مب كسأر ةيطغ  لالخ نم نخاسلا مام6¨ا. 

 كردـص ;:ع )ةفوفلمو نخاـس ءام Çt ةـسومغم شامق ةعطق( ةنخاـس ةدامك وأ ةئفدتلا ةداـسو عـضو ففخي دق :ردـصلا ملأ -

 .ملألا نم

 نم كعنمي ملألا ناl اذإ ةــــــــصاخ ،)6ÃÄ¨ا ةعرج سفن( ملألا جالعل )ن\فونيمات�ــــــــسأ( لومات�ــــــــسارابلا لوانت :مالآلاو عاجوألا -

 .مونلا وأ ةحارلا

 ن\تئرلا Çt طا8âا ليلقت ;:ع ةئفادلا لئاوــسلا برــشو )هالعأ لاعــسلا عجار( راخبلا قاــش¼تــسا دعاــسn دق :سفنتلا ةxوعــص -

اـــــضيأ دعاـــــسn دق .ةيئاوªلا تارمملا حتف ;:ع دعاـــــس0و
ً

 وأ نخدت ال .دوـــــسألا ياـــــشلا وأ ةوªقلا نم ناجنف Çt دوجوملا ن\يفاrلا 

 .ناخدلا برق دجاوتت

اءوس دادزت ضارعألا تنا» اذإ �¸ص قفرم برقأب لصتا •
ً

 .ة�9طC4ا ضارعألا نم يأب صh4لا بPصأ اذإ وأ 

 

 ةفرغلا دادع�و ABC@ملا لزعلا

 :ةيسPئر لئاسر

الوزعم ھـــــــضارعأ وأ 19-ديفوكب باـــــــصملا ص4ـــــــhلا ىقبي نأ بجي •
ً

 ةلـــــــصفنم )ةحوتفم ذفاون عم يأ( ة�و¯ºلا ةديج ةدرفم ةفرغ �� 

 .ضارعأ نم نوناع� ال نمم ن�رخآلا نع

 ني��م ةفاــــسم يواــــسU – لقألا tuع دحاو ��م( ن�رخآلا نم ني��م دعtu cع ھــــضارعأ وأ 19-ديفوكب باــــصملا ص4ــــhلا ىقبي نأ بجي •

 .)ن9عارذ لوط ��اوح

 .ن�رخآ صا34أ دوجو دنع ةمامكلا ھضارعأ وأ 19-ديفوكب باصملا صh4لا يدتري نأ بجي •

 .ةلو�سc )ر�طملا وأ( نوباصلاو نيديلا لسغ تادعم حاتت نأ بجي •

 .فرغلل ةديCKا ة�و¯ºلا tuع ظافCDا بجي •

اماع 60 ن9ب م~رامعأ حوا��ت نيذلا كئلوأ tuع ظافD¶ل ة�ولوألا ِطعأف ،ةدودحم ل§¦ملا ةحاـــــــــسم تنا» اذإ •
ً

 نم نوناع� نيذلاو �½كأو 

 .ھل ةبحاصملا ضارعألا وأ 19-ديفوكب باصملا صh4لا نع ن9لوزعم ةيضرم تالاح

 

 ;Àري( ةنمزم ةيــضرم تالاح نم نوناعn نيذلا صاâــæألا وأ نــسلا رابك لثم ةروطâ¨ا ةيلاع ةيــضرم تالاحب ن\باــصملا نم ةرــسألا Çt صاâــæألا صرحي نأ بجي

 .اªعم لماع  ö4لا ءايشألاو ھضارعأ وأ 19-ديفوrب باصملا صáâلا عم لاصتالا بنجت ;:ع صاخ لrشq )لوألا مسقلا Çt ةمئاقلا ةعجارم

 ض�رملا ةفرغو ل§¦ملا دادعإ •
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o لا ىقبي نأ بجيáــــــâب باــــــصملا صrالوزعم ھــــــضارعأ وأ 19-ديفو
ً

 Çt لا ةديج ةدرفم ةفرغÈÉن�رخآلا نع ةلــــــصفنم )ةحوتفم ذفاون عم يأ( ة�و 

 .ضارعأ نم نوناعn ال نيذلا

o ألا عيمج لزع نكميæâب ن\باصملا صاrھضارعأ وأ 19-ديفو Çt ملاghةفرغلا سفنب ل. 

o لا كلتمي نأ بجيáـــــâب باـــــصملا صrتايافن س�ك ھـــــضارعأ وأ 19-ديفو Çt بجي ؛ىرخألا تايافنلاو تامامكلاو ةمدختـــــسملا ليدانملل ھتفرغ 

ت نأ
ُ

 .مادختسالا ةداعإ مدعq ةصاâ¨ا ةمامقلا Çt تايافنلا ىقل

o مام6¨او خبطملا لثم( ةك[�شملا تاحاسملا نأ نم دكأت( لا ةديجÈÉة�و )ةحوتفم ذفاونلا كرتا(. 

o لل ةــصــصخم ةدئامو ةــصــصخم تاودأ مادختــساáــâب باــصملا صrمادختــسا ةداعإ نكمي ؛ھــضارعأ وأ 19-ديفو Tرــصانعلا هذ qفيظنت دعªا 

 .نوباصلاو ءاملاب

 ضرعتلا نم دCDاو يدسCKا دعابتلا •

o لا ىقبي نأ بجيáـــâب باـــصملا صrع ھـــضارعأ وأ 19-ديفو:; qع ةمالع عـــض .ن�رخآلا نم لقألا ;:ع ني[�م دع:; qعـــض وأ [\ـــشابطلاب ني[�م دع 

ائ�ش
ً

 .ةلئاعلل [\كذتك 

o لا عم ھـيـــــــــــــضقي يذـلا تـقولا لوط لـيلقت ةـياـعرلا مدـقم ;:ع بـجيáـــــــــــــâب باـــــــــــــصملا صrضرعتلا يدؤي نأ نكمي ثـيح .ھـــــــــــــضارعأ وأ 19-دـيفو 

 .ھضارعأ وأ 19-ديفوrب باصم صáâل ضرعتلل تقولا نم نمآ رادقم دجوي ال .ىودعلا لاقتنا رطخ ةدا�ز ;Xإ ل�وطلا

o ال نيذلا ةرـــــــــــــسألا دارفأ ;:ع بجي nءاقبلا ضارعأ نوناع Çt انكمم كلذ نكي مل اذإ ،وأ ةفلتخم ةفرغ
ً

 [�م 2 نع لقت ال ةفاـــــــــــــسم ;:ع ظاف6¨ا ،

 .)لصفنم ر�رس Çt مونلا ،لاثملا ليñس ;:ع( ھضارعأ وأ 19-ديفوrب باصملا صáâلا نم

o لا يدتري نأ بجيáــâب باــصملا صrدنع وأ "ض�رملا ةفرغ" ةرداغم دنع ن�رخآلا نع [�م 2 ةفاــسم ;:ع ظفاح�و ةمامك ھــضارعأ وأ 19-ديفو 

 .ض�رملا ةفرغ ;Xإ ن�رخآلا لوخد

o لا ةكرح نم د6¨ا بجيáâب باصملل بحاصملا صrھضارعأ وأ 19-ديفو Çt ملاghهدجاوت ليلقتو ل Çt ةك[�شملا نكامألا. 

امامت ھـــــــــضارعأ وأ 19-ديفوكب باـــــــــصملا ص4ـــــــــhلا �uاعتي F¾ح راوزلا مودقب حامـــــــــسلا بجي ال •
ً

 19-ديفوكل ضارعأ وأ تامالع يأ ھيدل نوكي الو 

 .)�¸صلا لزعلا نم جورC4ا دعوم لوح هاندأ مسقلا �� تامولعملا نم د�زملا ةعجارم µuري(

 

MN لاح Qةدودحم تاحاسملا تنا MN ملاVWل 

اـماـع 60 ن\ب مTراـمعأ حوا[�ت نيذـلا كـئلوأ ;:ع ظاـفü6ل ةـ�ولوألا ِطعأـف ،ةدودـحم لghملا ةـحاـــــــــــــسم تـنـاl اذإ •
ً

 ةـيـــــــــــــضرم تالاـح نم نوناـعn نيذـلا كـئلوأو 

 .ھضارعأ وأ 19-ديفوrب باصملا صáâلا نع ن\لوزعم ةنمزم

 :t:ي ام ھيلإ ھجوف ،هدرفمب لزعلل ةيفاضإ ةحاسم ھضارعأ وأ 19-ديفوrب باصملا صáâلا ىدل نكي مل اذإ •

o ةمامكلا ِدترا. 

o مإلا ردق ن�رخآلا ةرسألا دارفأ عم دجاوتلا تقو للقrنا. 

o ن�رخآلا نم [�م 2 ةفاسم ;:ع ظفاح Çt ملاghل. 

o Çt س�لو طقف دـــحاو ر�رـــــــــــــس رفوت ةـــلاـــح Tم كاـــنrسفن نم سفنتلا بـــنجتل ن\مدـــقلا هاـــجت سأرلاـــب مونلا كـــنكمي ،مونلل رخآ ناـــ Tءاو 

 .ض�رملا

o لقألا ;:ع ةيناث 20 ةدمل نوباصلاب رارمتساب كيدي لسغا. 

o ري – ماظتناب حطسألا ميقع  عم( حطسألا سمل بنجتÀ; ثلاثلا مسقلا ةعجارم Çt طتلا مسقª\] ملا ميقعتلاوghXt(. 

o حطسألا ميقع  كيلع qسمل وأ لاعسلا/سطعلا/سفنتلا دعªا. 

o لا كتايافن نم صلختáâاروف كيدي لسغاو )ليدانملا لثم( ةيص
ً

. 

o لا ةدا�زل ةحوتفم باوبألاو ذفاونلا ِقبأÈÉة�و. 

 

 ABC@ملا لزعلا ءا�89و لصاوتلا ةدواعم

 :ةيسPئر لئاسر

اموي 14 ةدمل ن9طلا4¢ا صا34ألا لزع بجي •
ً

 .م¯ÁDº ةبقارمل ض�رملل م¯ºطلاخم نم �9خألا مويلا نم 
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 لقألا tuع ةيفاـــــــــضإ مايأ �u 3إ ةفاـــــــــضإلاب ،ضارعألا ءدب نم مايأ 10 دعc لزعلا كرت ضارعألا نم نوناع� نيذلا صا4ـــــــــ3ألل نكمي •

 .)ةيسفنت ضارعأ نودxو EFح نودب كلذ �� امب( ضارعأ نودب

 .19-ديفوكل يÅاجيإلا صحفلا نم مايأ 10 دعc لزعلا كرت ضارعأ نم نوناع� ال نيذلا صا34ألل نكمي •

 

اباصم ناQ ص;Yل ن7طلا;Cا
ً

 19-ديفوكب 

 .طلا8âا صáâلاو ةباصملا ةلا6¨ا تاف�رع  :لوألا مسقلا Çt طلا8âا صáâلا ف�رع  ةعجارم ;Àري

اموي 14 ةدمل ن\طلا8âا صاæâألا لزع بجي •
ً

 .ض�رملل ةطلاخم موي رخآ نم 

 .ضارعألا ;:ع ًءانب ةيبطلا ةياعرلا بلط تالوlوتورب ن\طلا8âا صاæâألا عبÙي نأ بجي •

 

 "ضiرملا ةفرغ" MN لزعلا ءاdeإ 7bياعم

 ÃÄح نودب كلذ Çt امب( ضارعأ نودب لقألا ;:ع ةيفاــــــضإ مايأ X; 3إ ةفاــــــضإلاب ،ضارعألا ءدب نم مايأ 10 دعq :ضارعأ نم نوناعn نيذلا صاâــــــæألل •

 .)ةيسفنت ضارعأ نود�و

 .19-ديفوrل ي�اجيإلا صحفلا دعq مايأ 10 :ضارعأ نم نوناعn ال نيذلا صاæâألل •

اموي 13 = 3 + مايأ 10 دعq لزعلا نم ض�رملا جارخإ نكميف ،ن\موي ةدمل ضارعأ نم يäاعn ض�رملا ناl اذإ ،لاثملا ليñـــــس ;:ع
ً

 ةبـــــس¼لاب ؛ضارعألا روªظ خ�رات نم 

اــموي 14 ةدــمل ضارعأ نم يäاــعn يذــلا ض�رملل
ً

اــموي 17 دــعq ھــجارخإ نكمي ،
ً

اــموي 14( 
ً

 نم يäاــعn يذــلا ض�رملل ةــبـــــــــــــس¼لاــب ؛ضارعألا روªظ خ�راــت نم )ماــيأ 3 + 

اموي 30 ةدمل ضارعأ
ً

اموي 33 دعq ھجارخإ نكمي ،
ً

 .ضارعألا روªظ نم )3 + 30( 

 كلABم LM 19-ديفوك راشFنا عنم :ثلاثلا مسقلا

 ABC@ملا ��wطتلاو ميقعتلا

 :ةيسPئر لئاسر

• Uا�9ثك ل§¦ملا حطسأ ميقع
ً

ايمو�و 
ً

. 

 .يدسCKا لاصتالا بنجتو صا34ألا ةطلاخم بنجت ھضارعأ وأ 19-ديفوكب باصملا صh4لا tuع بجي •

 .ھب ةصاC4ا تاضايبلا وأ فشانملا لسغ ھضارعأ وأ 19-ديفوكب باصملا صh4لا tuع بجي •

اثولم لزعلا ةفرغ رداغ� ص34 يأ رابتعا بجي •
ً

 .سو�9فلاب 

 

 .)ghXtم رªطم عنصل ءاملا ;Xإ )رولrلا( ةضيبملا ةداملا ةبسä :لوألا قü6ملا ةعجارم ;Àري( )نويلملا �� ءزج 1000( ٪0.1 ت�رول»وبي~ لولحمب ميقعتلا •

 ھضارعأ وأ 19-ديفوكب باصملا صh4لا ةفرغ �� ��9طتلاو ميقعتلا •

o ظن
ْ

ت ö4لا حطـــــــسألا ف
ُ

ايموي ءاملاو نوباـــــــصلاب ھـــــــضارعأ وأ 19-ديفوrب باـــــــصملا صâـــــــáلاب ءانتعالا متي ثيح ةفرغلا Çt رركتم لrـــــــشq سَمل
ً

 مث 

 حطـــــــسألا ميقع و فيظنت مزلي ،نكمأ اذإ .)مونلا ةفرغ ثاثأو ر�رـــــــسلا تاراط6و ر�رـــــــسلا بناجب ةدوجوملا تالواطلا :لاثملا ليñـــــــس ;:ع( اTرªط

 .ھسفنب ھضارعأ وأ 19-ديفوrب باصملا صáâلا لَبِق نم ةفرغلا لخاد ةثولم نوrت دق ö4لا

o ملا ةياعرلا ءانثأ ةيقابلا ىرخألا تايافنلاو تامامكلاو تازافقلا عـــضو بجيghةيل Çt تايافن ةلـــس qءاطغ Çt لا ةفرغáـــâب باـــصملا صr19-ديفو 

ت نأ بجي .ھضارعأ وأ
ُ

 .مادختسالا ةداعإل ةصصخم [\غ ةمامق Çt تايافنلا ىقل

ايموي لقألا tuع ةدحاو ةرم ضاحرملاو مامCDا حطسأ ��9طتو فيظنت •
ً

 

o اذإ lلا ناáــــâيذلا ص nاعäي ضارعألا نم يÙطت ھيلع بجيف ،ن�رخآلا عم مام6¨ا كراــــشª\] حطــــسألا qح ،مام6¨ا مادختــــسا دعöÄ ضرعتي ال 

 .ىودعلل ھنوعبÙي نيذلا نورخآلا

o ملا تافظنملا وأ نوباصلا مادختسا بجيghالوأ ةيداعلا ةيل
ً

 .)لوألا قü6ملا رظنا( رªطم لولحم عض ،فطشلا دعq ،كلذ دع�و ،فيظنتلل 
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o الملاو تازافقلا مادختـــــــــــسا بجيqـــــــــــسالبلا رزآملا لثم( ةيقاولا سÙمادختـــــــــــسالا تاذ تازافقلا مادختـــــــــــسا نكمي .حطـــــــــــسألا فيظنت دنع )ةيكي 

 .اªعلخ دع�و تازافقلا ءادترا لبق كيدي فظن .ةيكيÙسالبلا تازافقلا وأ دحاولا

o qطتو نوباصلاو ءاملاب تازافقلا فيظنت بجي ،مادختسالا دعª\]Tلولحمب ا Tوبيlلا - ضيبملا( مويدوصلا ت�رولr0.1 ةبس¼ب )رول٪. 

 .مادختسا لl دعq )سكتاللا وأ لي[�نلا لثم( دحاولا مادختسالا تاذ تازافقلا نم صلختلا بجي

 سcالملا ةلاسغ •

o ظن
ْ

 نوباــــــص مادختــــــساب ھــــــضارعأ وأ 19-ديفوrب باــــــصملا صâــــــáلا اªمدختــــــسا ö4لا يديألاو مام6¨ا فــــــشانمو ةّرــــــسألا تاــــــضاي�و سqالملا ف

اديج اªففجو نخاسلا ءاملاو ةيداعلا تافظنملا/ليسغلا
ً

. 

o الملاو تازافقلا مادختـــسا بجيqـــسالبلا رزآملا لثم( ةيقاولا سÙالملا عم لماعتلا ءانثأ )ةيكيqملا ةيناتكلا ليدانملا وأ سÙßـــâة qمـــس9¨ا لئاوـــس. 

 .اªعلخ دع�و تازافقلا ءادترا لبق كيدي فظن

o ةـثولملا ةـيناـتكلا لـيداـنملا عـــــــــــــض Çt م صلخت وأ س�ك;Éال .اـ <Éالملا زqملا ةـيناـتكلا لـيداـنملا وأ سÙßـــــــــــــâلا ةـثولملا داوملا بـنجتو ةـö4 دـل9¨ا سمالت 

 .سqالملاو

 ءاذغلا ةمالس •

o لا ;:ع بجيáâب باصملا صrماعطلا 4=ط مدع ھضارعأ وأ 19-ديفو. 

o اذإ lانكمم كلذ نا
ً

 ةفرغ" Çt نوrي نأ لــــــــــضف�و ،ةلــــــــــصفنم ةقطنم Çt ماعطلا لوانت ھــــــــــضارعأ وأ 19-ديفوrب باــــــــــصملا صâــــــــــáلا ;:ع بجي ،

 ماعطلا لوانت ھيلع وأ ماعطلا تابجو ءانثأ ن�رخآلا ةرسألا دارفأ نم لقألا ;:ع ني[�م دعq ;:ع ىقبي نأ بجي ،كلذ نم نكمتي مل اذإ ."ض�رملا

Çt ةرسألا دارفأ نم ه[\غ نع فلتخم تقو. 

o nُألا غلاب رمأ نيديلا لسغ دعTةيم، qشrل صاخ لü6نا نم دÙراش lانايحأو ھميدقتو ماعطلا دادعإ لبق متي نأ بج�و ،19-ديفو
ً

 .ھلالخ 

o او ھكاوفلا لسغا¨âا ثولتلا نم صلختلل تاورض¨âراÀt لمت86ا. 

o ماß> طمب ماعطلا بلعو تاوبعªحتف لبق رªزخت وأ ا�;Éا. 

o فظن lاوألا لäزخو ،نوباصلاو ءاملاب تابلعملاو قابطألاو ي?Éا Çt مrنمآو فيظن نا. 

 يدسCKا لاصتالاو تاودألا ةكراشم •

o لا نم ةثولملا تاودألل ضرعتلا بنجتáـــــâب باـــــصملا صrـــــس ;:ع( ھـــــضارعأ وأ 19-ديفوñلا وأ نانـــــسألا ةاـــــشرف كراـــــش  ال ،لاثملا ليßوأ رئا9ـــــ 

 .)ر�رسلا ةيطغأ وأ ليدانملا وأ فشانملا وأ تا�ورشملا وأ قابطألا وأ ماعطلا لوانت تاودأ

o إ امو ،ةحفاصملاو ،قانعلا لثم( يدس9¨ا لاصتالا بنجتX; ن\غلابلا ةرسألا دارفأ عم )كلذ.  
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 )ھجولا عانق( ةمامكلا

 :ةيسPئر لئاسر

اــــضيأ ةجاح كان~ .19-ديفوك ىودع نم هدحو ةمامكلا مادختــــسا كيمحي نأ نكمي ال •
ً

ابنج فيظنتلاو ميقعتلاو نيديلا ةفاظن �uإ 
ً

 

 .ىودعلا لاقتنا رطخ نم دD¶ل ةمامكلا مادختسا عم بنج �uإ

• Uع لوألا ماقملا �� تامامكلا دعاــسtu لا نم ن�رخآلل 19-ديفوك راــش�نا عنمhباــصملا ص4ــ cــشÌدترم ةيامح نم �½كأ لÍ¯ب .اÎةطاــس، 

 .كنومحي م�ف ،ةمامكلا نورخآلا يدتري امدنعو .ن�رخآلا EÐحت كنإف ،ةمامكلا ءادتراب

 صاـ4ــــــــــــ3ألا ةرــــــــــــسأ دارفأو ،ةـياـعرلا يمدـقمو ،ةـيبطلا ةـماـمكلا يدـتري نأ ھــــــــــــضارعأ وأ 19-دـيفوكب باــــــــــــصم ص4ــــــــــــ3 يأ tuع بـجي •

اماع 60 م~رامعأ غلبت نيذلا صا4ـــ3ألاو ،ھـــضارعأ وأ 19-ديفوكب ن9باـــصملا
ً

 مدع ةلاح �� .ةنمزم ةيـــضرم تالاحب ن9باـــصملاو ��كأ وأ 

 ةيلD¢ا تاطلـسلا ا¯® ÔÐـÓوت Ð¾لا قطانملا �� شامقلا تامامك ءادترا بجي .شامقلا نم ةمامك مادختـسا نكمي ،ةيبط تامامك رفوت

 .�Õامتجالا دعابتلا tuع ظافCDا نكمي ال ثيح عساو قاطن tuع ىودعلا راش�نا قطانم �� وأ

 .ةمامكلا ءادترا مدع ھسفنب ةمامكلا علخ عيطتس� ال ص34 يأو ن9ت¬س نس نود لافطألا tuع بجي •

 .مفلاو فنألا ھجولا ةيطغأ وأ تامامكلا يطغU نأ بجي •

ادـيعc اـ¯DØــــــــــــ×و طقف ةـنرملا طويC4ا وأ ةـطxرألا كاــــــــــــسمإ ق�رط نع اـ�علخ بـجي ،ةـماـمكلا علخ دـنع •
ً

 كـيلع ؛عارذـلا لوطب ھـجولا نع 

 .)ثولم ا¯Úأ ض��فا( ةمامكلا نم ةيلخادلاو ةيمامألا ءازجألا سمل مدع

اروف كيدي لسغا •
ً

 cةمامكلا ةلازإ دع. 

 .مادختسا ل» دعc ةيقرولا تامامكلا نم صلخت .مادختسالا دعc نوباصلاو ءاملاب شامقلا تامامكلا لسغا •

 

 ةمامكلل ةماعلا تامادختسالا ●

o عم لماعتلاو تامامكلا ءادترا بجيªا qــــــــــــشrري .ىودعلا لاقتنا رطخ ليلقتل حي6ــــــــــــ5 لÀ; ملا ةعجارمü6كيلع بجي ال ةئطاخ قرط" ثلاثلا ق 

 ."ةمامكلا ةلاز6و ءادترا ةيفيك" و "اÉ% ةمامكلا ءادترا

o ب¼يþt امتجالا دعابتلاو نيديلا لسغ ;:ع ديكأتلاst إX; ةمامكلا مادختسا تايصوت بناج. 

o ألا ;:ع بجيæâوجو سمل بنجت صاTªةمامكلا ءادترا ءانثأ م. 

o اديج نيديلا لسغ بجي
ً

اروف نوباصلاب 
ً

 qةمامكلا ةلازإ دع. 

o تامامكلا ىقبت نأ بجي Çt مrا?Éـسمل متي الو اªعم لماعتلا وأ اªجراخ ةدوجوملا سو[\فلا تائ�زج لخدت نأ نكمملا نم ثيح مادختـسالا ءانثأ ا 

 .كي¼يع وأ كمف وأ كفنأ ;Xإ اªك�رحت دنع ةمامكلا

o اديج نيديلا لسغ بجي
ً

مل اذإ نوباصلاب 
َ

  .اÈÉلَدَع وأ ةمامكلا تَس

o علخ بـجي ،ةـماـمكلا علخ دـنعªا وأ ةـط�رألا كاـــــــــــــسمإ ق�رط نع اـ¨â6ـــــــــــــ@و طقف ةـنرملا طوي-Éاـ qادـيع
ً

 سمل مدـع كـيلع ؛عارذـلا لوطب ھـجولا نع 

 .ةيلخادلاو ةيمامألا ءازجألا

o ساÙقزمتت وأ ةبطر حبصت نأ درجمب ةمامكلا لدب. 

o ةرسألا دارفأ ن\ب ةمامكلا كراش  ال. 

 ةيبطلا تامامكلا •

o  ؤادترا بجي نيأو ةيبطلا تامامكلا يدتري نأ بجي نم ;:ع فرعTا Çt هاندأ لود9¨ا. 

o لا ;:ع بجيáـــــâب باـــــصملا صrمإلا ردق ةيبط ةمامك ءادترا ھـــــضارعأ وأ 19-ديفوr9¨ا تارطق جورخ ءاوتحال ناªبجي .ھتازارف6و 34ـــــ÷فنتلا زا 

ايموي لقألا ;:ع ةدحاو ةرم ةمامكلا هذT [\يغ 
ً

. 

o لا ةيشامقلا وأ ةينطقلا [\غ تامامكلا مادختسا ديع  الö4  
ُ

 .طقف ةدحاو ةرمل مدختس

 ال öÄح يرود لrـــــــشq تامامكلا ھمدختـــــــساو .مادختـــــــسا لl دعq لـــــــصفنم Ìtرو س�ك Çt اªعـــــــضف ،اªمادختـــــــسا ةداعإ كيلع بجي ناl اذإ -

 .Xtاتلا مادختسالا لبق سو[\فلا توميل تقو يطعn امم مايأ 5 لl ةدحاو ةرم ىوس ةمامك لl مدختس 

o ةيبطلا ةمامكلا ءادترا ةيفيك لوح ويديف كيلإ 

https://www.youtube.com/watchtime_continue=9&v=adB8RW4I3o4&feature=emb_logo  
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 شامقلا تامامكلا •

 
ُ

ارظن نكلو .شاـــمقلا تاـــماـــمكلا نم ىودـــعلا لاـــقتنا نم دـــ6¨ا Çt ةـــيلاـــعف [íكأ ةـــيبطلا تاـــماـــمكلا دـــع
ً

 نكمي ،ةـــيبطلا تاـــماـــمكلل لوـــــــــــــصولا ةـــيدودـــ86 

 .يäاثلا قü6ملا Çt طي8âا [\غ شامقلا نم ھجولل ةمامك لمع ةيفيك ;:ع فرع  .ةيبطلا تامامكلا رفوت مدع ةلاح Çt شامقلا نم ةمامك مادختسا

o  مو شامقلا تامامكلا يدتري نأ بجي نم ;:ع فرعrعضو ناªا Çt هاندأ لود9¨ا. 

o شامقلا ھجولا تامامك لضفأ: 

 ةداـم نم ةـعونـــــــــــــصم ةـماـمكلا نم ةـيلخادـلا ةـقبطلا نوrت نأ بـجي ،ةـيلاـثملا ةـيحاـنلا نم .لـقألا ;:ع شاـمقلا نم تاـقبط 3 ;:ع يوتحت -

 ن\ل�ورب Xtوبلا لثم( ءاملل مواقم جيــــــسä نم ةعونــــــصم نوrت نأ بجيف ةيجراâ¨ا ةقبطلا امأ .نطقلا ج�زم وأ نطقلا لثم ءاملل ةــــــصام

 .عمشلا لثم تابكرمب ةمامكلا ةيطغتب E3Äوي ال .)[�س�لوبلاو

 .)ةلوªسq ددمتت ال شامق ةعطق [�خا( نرم [\غ شامق نم ةعونصم -

 )[íكأ وأ ة�وئم ةجرد 60( ةيلاعلا ةرار6¨ا تاجرد لمحتي نأ نكم�و ن\تم شامق نم ةعونصم -

 .كªجو ;:ع اªعضو دنع ةح�رم -

  امدنع öÄح( كيمس شامق نم ةعونصم -
ُ

لع
َّ

لسnُ ال ،سمشلا Çt ق
َ

 .)ةيلخادلا فايلألا ;:ع ءوضلا ط

o نخاسلا ءاملاو نوباصلاب شامقلا تامامكلا لسغا lت امدنع وأ موي لñت وأ لتÙßG. 

- Çt اـعوبتم ،ةـفرغلا ةرارح ةـجردـب ءاـمب فظنملا وأ نوباـــــــــــــصلاـب ةـماـمكلا لـــــــــــــسغا ،نخاـــــــــــــسلا ءاـملا رفوت مدـع ةـلاـح
ً

 ةدـمل ةـماـمكلا t:غq :اـمإ 

اديج اªفطش مث ةدحاو ةقيقد ةدمل رولrلا نم ٪1 ةبس¼ب رولl لولحم Çt ةمامكلا عقن وأ ،ةدحاو ةقيقد
ً

. 

o فيفجتلا وأ ليسغلل تقولا ةحاتإل ةددعتم تامامك مدختسا عض ،نكمأ اذإ. 

o شامق ةمامك ءادترا ةيفيك لوح ويديف chv=ciUniZGD4tY&feature=emb_logops://www.youtube.com/wathtt  

 

 

 فورظلا :نيأ تامامكلا مادختسا مزلي :نمل ةمامكلا

 ةــــــيــــبــــط تاــــــماــــــمــــك

 وأ ةيحارج ةمامك(

 تاــــــيــلــمــع ةــــــماــــــمــك

 وأ ةـــــــــــحـــــــــــطـــــــــــــــــــــــسم

 )ةiوطم

 قطاـنملا لـخاد ةـي6ـــــــــــــ¾لا ةـياـعرلا فورظ • .ة6¾لا ن\لماعو ءابطألاو ن\ي6¾لا ن\يئاصخألا •

 .ةيبطلا

 ةــباـــــــــــــــصإلل ةدــكؤملا وأ اــúÉف ھــبÙـــــــــــــشملا تالاــ6¨ا نوعري نيذــلا صاــâـــــــــــــæألا •

 .ةي6¾لا قفارملا جراخ 19-ديفوrب

 .ض�رم صæâ عم لghملا فورظ •

 .عمت89ا Çt ناrم يأ • .19-ديفوl ضرمب Ltوت ضارعأ يäاعn صæâ يأ •

اماع 60 مTرامعأ غلبت نيذلا صاæâألا •
ً

 .[íكأ وأ 

 .ةنمزم ةيضرم تالاحب ن\باصملا صاæâألا •

 ظاــــف6¨ا نكمي ال ثــــيح ةــــماــــعلا نكاــــمألا •

 .ةديعبلا ةفاسملا ;:ع

 bـــــ7ـــــغ تاــــــماــــــمـــــكـــــلا

 ةــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــلا

 )ةيشامقلا(

 [\بادــتلا ذــيفنت بــعـــــــــــــصي ثــيح قطاــنملا Çt ساــنلا ةــماــع نم صاــâـــــــــــــæألا  •

 كـلذ Çt اـمب ،ةـيئاـقولا [\بادـتلا ذـيفنت Çt ةـفيعـــــــــــــضلا قطاـنملا Çt وأ ةـيئاـقولا

 .لقألا ;:ع دحاو [�م ةفاسمل يدس9¨ا دعابتلا

 .ةمحدزملا لقنلا لئاسو Çt صاæâألا •

 ةماعلا فورظلا •

 لمعلا نكامأ •

 .G¨إ ،و[�ملا ،تالفا6¨ا - ماعلا لقنلا •
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 لA@ملاب نيديلا لسغ عقاومو نيديلا لسغ

 :ةيسPئر لئاسر

 دــقف ،كــمف وأ كــفنأ وأ كــي¬يع سملو كــيدــي tuع سو�9فلا ناــ» اذإ .كــ�جو سمل لــبقو ل§¦ملا كــلوخد روف نوباـــــــــــــصلاــب كــيدــي لـــــــــــــسغا •

 .سو�9فلاب كسفن بPصت

ت Ð¾لا حطـــسألا سمل دعc كيدي لـــسغا •
ُ

 ةثولم نوكت دق ا¯Úأل كلذ �uإ امو قابطألاو فتاو�لاو باوبألا ضباقم لثم رركتم لÌـــشc سمل

 .تاسو�9فلاب

 .كيدي �½ع ىودعلا نم كتيامCD ةليسو لضفأ و~ مظتنم لÌشc ءاملاو نوباصلا مادختسا دعُ� •

 

 كيدي لسغF U¾م ●

o qألا عم لاصتالا نم عون يأ دعæâب ن\باصملا صاrدجاوتلا وأ ھضارعأ وأ 19-ديفو Çt ئ�بÈÉةرشابم م. 

o ألا لبقو هدع�و ماعطلا [\ضحت لبقlضاحرملا مادختسا دع�و لبقو هدع�و ل. 

o qةلمعتسملا ليدانملا سمل وأ سطعلا وأ لاعسلا دع. 

o qلاو باوبألا ضباقم( ةك[�شملا ءايشألا وأ حطسألا سمل دعªإ امو فتاوX; كلذ(. 

o جو سمل لبقªك qءانتعالا دع qáâب باصم صrھضارعأ وأ 19-ديفو. 

o ن\ضرعملا كئلوأ وأ نسلا رابك ة�ؤر لبق ¨âري( ضرملا رطÀ; ةمئاقلا ةعجارم Çt لوألا مسقلا(. 

o لفطلا سمل وأ ةيعيبطلا ةعاضرلا دع�و لبق. 

o إ دوع  امدنعX; ملاghإ امو ،لمعلا/رجتملا نم لصت امدنع( لX; كلذ(. 

o qتايافن يأ وأ تاناوي6¨ا عم لماعتلا دع. 

 �9بك لÌـــــــــشc ة4ـــــــــ�Üملا يديألل امأ .لوحكلا tuع يوتحي يذلا ديلا كرف ليدنم مادختـــــــــسا نكمي ،ÞـــــــــÝاوو �9بك لÌـــــــــشc ة4ـــــــــ�Üم يديألا نكت مل اذإ ●

 .نوباصلاو ءاملا مدختسا ،ÝÞاوو

 )عcارلا قD¶ملا �� روصلا رظنا( نيديلا لسغ ةيفيك ●

o يرا9¨ا ءاملا وأ فيظنلا ءاملاب نيديلا للب. 

o و نوباصلا عضlظ لسغ ;:ع صرحا .ديلاب ھكرف [�ع ةوغر نوªاصألا ن\�و نيديلا رqرفاظألا تحتو ع. 

o غ  نأ كنكمي( لقألا ;:ع ةيناث 20 ةدمل كيدي كرفاM4 ديعس داليم ديع" ةينغأ Happy Birthday" تقولا باس6¨ ن\ترم(. 

o كرحتملاو فيظنلا ءاملا تحت نيديلا فطشا. 

o ففج وأ ةفيظن ةفش¼مب نيديلا ففجªلاب اªءاو. 

 لrـــــــشq اªلدبÙـــــــساو ةفيظن شامق فـــــــشانم مدختـــــــسا ،رفوتت مل اذإ .نيديلا فيفجتل اÉ;م صلختلا نكمي ةيقرو فـــــــشانم مادختـــــــسا لـــــــضفي -

 .رركتم

 .هايملا ةدودحم تائPب �� تنك اذإ كيدي لسغ ةيفيك tuع فرعتلل عcارلا قD¶ملا ةعجارم µuري ●

 

 ا�لجأ نمو ةرسألا لخاد ىرخألا ةيسaئرلا تايكولسلا

 :ةيسPئر لئاسر

 ظافCDا tuع بردتف ،ل§¦ملا ةرداغم كيلع بجي نا» اذإ .ل§¦ملا ةرداغم بنجت ةرسألا دارفأ عيمج tuع بجي .ناÌمإلا ردق ل§¦ملا �� قبا ●

 .نيديلا لسغc مت~او كلوح ةنمآلا ةفاسملا tuع

 .ةلوسغم �9غ ٍديأب كمفو كفنأو كي¬يع سملت ال ●

 .مàK يأ نم ةيعامتجالا تاعمجتلا كلذ �� امب ،دوشCDا بنجت ●

 صا4ــــــــــ3ألا ددع ةدا�ز عم رطا4¢ا دادزت ثيح – ن�رخآ صا4ــــــــــ3أ عم ھنوــــــــــضقي يذلا تقولا رادقم نم اوللقي نأ صا4ــــــــــ3ألا tuع ●

 .ضعبلا م�ضعc نم م¯®رق ىدم وأ برقلا رادقمو م�عم ھنوضقي يذلا تقولا ةدمو م�ل نوضرعتي نيذلا

 ���فنتلا كزا{جو ھجولاو ديلا ةفاظن 

o ةلوسغم [\غ ٍديأب كمفو كفنأو كي¼يع سملت ال. 

o خادلا ءز9¨ا مدختسا وأ ليدنمب كفنأو كمف ِطغف ،سطع  وأ لعس  امدنع .ساطعلاو لاعسلا دنع كفنأو كمف ِطغ:t كقفرم نم. 
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o لا حطسألا سملت الö4 ت
ُ

 .ديلا دناسمو تادادعلا لثم ،ةماعلا نكامألا Çt رركتم لrشq سَمل

o جو ةيطغ  ;:ع صرحاªنا ءاطبإ ;:ع ةدعاسملل كÙراش l19-ديفو. 

 

 ماسجألا ن7ب تافاسملا

 ناÌمإلا ردق ل§¦ملا �� قبا ●

o ملا ةرداغم بنجت ةرـــــــسألا دارفأ عيمج ;:ع بجيghاذإ .ل lملا ةرداغم كيلع بجي ناghاو كلوح ةنمآلا ةفاـــــــسملا ;:ع ظاف6¨ا ;:ع بردتف ،لTمت qلـــــــسغ 

 .ةمامكلا ءادتراو نيديلا

o ألا ;:عæâأ عم ھنوضقي يذلا تقولا رادقم نم اوللقي نأ صاæâ8ا دادزت ثيح – ن�رخآ صاâألا ددع ةدا�ز عم رطاæâل نوضرعتي نيذلا صاªم 

 .ضعبلا مªضعq نم مÉ%رق ىدم وأ برقلا رادقمو مªعم ھنوضقي يذلا تقولا ةدمو

 .ل§¦ملا جراخ نوكت امدنع ن�رخآلا نx9و كنPب تافاسم tuع ظافCDاب مت~ا ●

o ني[�م لقألا ;:ع قبا qاديع
ً

 .لghملا جراخ نونوrي امدنع صاæâألا نع 

o لا حطسألا سمل بنجتö4 ت
ُ

 .باوبألا ضباقمو ملالسلا دناسم لثم رركتم لrشq سَمل

o امب ،دوش6¨ا بنجت Çt يأ نم ةيعامتجالا تاعمجتلا كلذ O9م. 

 :ـف ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا كيلع بجي نا» اذإ امأ .)ةلفاCDا وأ ةنحاشلا لثم( ماعلا لقنلا لئاسو بنجت ●

o رلا نم [�م 2 ةفاسم ;:ع ظفاحlمإلا ردق ن�رخآلا باrنا. 

o ةحوتفم ةذفان نم برقلاب سلجا. 

o نيديلا مقعم مدختسا وأ كيدي لسغا Çt نكمم تقو برقأ qماعلا لقنلا لئاسو ةرداغم دع. 

o بكرت ال Çt أ نم دارفأ عم ةرايسلا
ُ

 .ةفلتخم رس

 

 ةيWيتورلا ةيUVلا تامدRSاو لافطألا ةياعر :عOارلا مسقلا
 ضرملا ءانثأ لفطلا ةيذغ�

 :ةيسPئر لئاسر

 .ةيعيبطلا ةعاضرلا ةلصاوم تاعضرملا تا�مألا tuع بجي •

 دـعÅو لـبق ءاـملاو نوباـــــــــــــصلاـب اـ¯Íدـي لـــــــــــــسغ اـ¯áلع بـجيف ،19-دـيفوك ضارعأ نم اـ~�9غ وأ ةـيــــــــــــسفنت ضارعأ نم ي,اـعU مألا تـنـا» اذإ •

 .لفطلاب ةيانعلا وأ ةعاضرلا دنع ةمامكلا مادختساو لفطلاب لاصتالا

 .عيضرلا ةياعر tuع ةرداق �9غ تنا» اذإ الإ ،ا�عيضر نx9و ا¯âيب لصفت الف ،ھضارعأ وأ 19-ديفوكب ةباصم مألا تنا» اذإ •

 

 :اذ~ لعفل .بÎسلا نا» ام�م ،نوضرمي امدنع نزولا نادقف نم راغصلا لافطألاو عضرلا ةيامح م�ملا نم

o ةيعيبطلا ةعاضرلاب ِكيلع qشrرركتم ل. 

o يرمتسا Çt جوتلا ئدابملا عابتاúÉصوملا ةي %Éلافطألا راغصو عضرلا ةيذغتل ا. 

o رامعأ د�زت نيذلا لافطألل ةبس¼لابTشأ ةتس نع مªيرمتسا ،ر Çt امب( لئاوسلاو ماعطلا ميدقت Çt مألا بيلح كلذ(. 

o اعتلا ة[�ف ءانثأ ىرخأ ةبجو يفيضأÇt. 

o ل ةع0رسلا ةيذغتلا قرط يمدختساÙá9رملا لافطألا عيû3Ä ألا ;:عlبرشلاو ل. 

o يرظنا Tلو تاـــمولعملا نم دـــ�زمل طبارلا اذـــü6ـــــــــــــشالا دـــنع لاـــفطألا ةـــيذـــغتل ةروـــــــــــــشملا تاـــقاـــطب ;:ع لوـــــــــــــصÙةـــباـــــــــــــــصإ نم دـــيكأـــتلا وأ هاـــب l19-دـــيفو:  

-when-recommendations-feeding-child-young-and-events/2020/04/24/infant-https://www.advancingnutrition.org/news

l19-ديفوor-suspected-  

  

 19-ديفوك و ةيعيبطلا ةعاضرلا

 ةيعيبطلا ةعاضرلا �� رمتسU نأ بجيف ،ھضارعأ وأ 19-ديفوكب ةباصم مألا تنا» اذإ •

o إ [\ش  ةعطاق ةلدأ دجوت الX; مإrإ سو[\فلا لاقتنا ةيناX; مألا ن�ل ق�رط نع عضرلا. 

o ىودعلا لاقتنال رطخ يأ ةيعيبطلا ةعاضرلا دئاوف قوفت. 
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o Tم ةـلدأ كاـنªظت ةـمªيدـح تاـيفو نم لـلقت ةـيعيبطلا ةـعاـــــــــــــضرلا نأ رQ4 ةاـي6¨ا ىدـم ومنلاو ةـ6ـــــــــــــ¾لا نـــــــــــــسحتو لاـفطألاو عـــــــــــــضرلاو ةدالولا Çt عيمج 

 .ةيداصتقالا تائ�بلاو ةيفارغ9¨ا قطانملا

 ةيعيبطلا ةعاضرلا دنع ةيلاتلا ةيD±لا تايكولسلا ةسرامم ھضارعأ وأ 19-ديفوكب تاباصملا تا�مألا tuع بجي •

o مألا ;:ع بجيªنا ةيلامتحا ليلقتل ةمامك ءادترا تاعضرملا تاÙب ةباصم تارطق راشrعيضرل 19-ديفوªا. 

o مألا ;:ع بجيªامئاد تا
ً

 .لفطلاب لاصتالا دع�و لبق كلذ Çt امب ،ةمªملا تاقوألا Çt ءاملاو نوباصلاب نيديلا لسغ 

 عيKـــــــã� Uhب¬ي ،ةرـــــــشابملا ةيعيبطلا ةعاـــــــضرلا رارمتـــــــسا ىرخأ تافعاـــــــضم وأ 19-ديفوكب ةباـــــــصملا مألا ىدل ديدـــــــشلا ضرملا ا¯áف عنمي Ð¾لا تالاCDا �� •

 .بيلCDا زارفإ tuع تا�مألا

o إ لصت ةدمل دي[�ت نودب يدثلا بيلح ن�زخت نكميX; 4 و تاعاسÇt إ لصت ةدمل ةجالثلاX; 4 مايأ. 

 

 19-ديفوكب ةباصإلا لالخ ةي�يتورلا ةيyzلا تامد$#او لفطلا ةياعر

 :ةيسPئر لئاسر

 ءانثأ .عيـضرلا ةياعر tuع ةرداق �9غ تنا» اذإ الإ ،ا�عيـضر نx9و ا¯âيب لـصفت نأ بجي الف ،ھـضارعأ وأ 19-ديفوكب ةباـصم مألا تنا» اذإ •

 عيـضرلا عم لاـصتالا لبق كلذ �� امب ،ةم�ملا تاقوألا �� نوباـصلاو ءاملاب نيديلا لـسغو ،ةمامك ءادترا ا¯áلع بجي ،عيـضرلاب ةيانعلا

 .هدعÅو

 دـعc اـم ةـياـعرو ،ةـيDــــــــــــ±لا قفارملا �� ةدالولاو ،ةدالولا لـبق اـم تاـمدـخب ما§�لالا �� رارمتــــــــــــسالا م�ملا نم ،ضرملا ÔÐــــــــــــäفت ة��ف لالخ •

 .�¸صلا قفرملا �� )ومنلا ةبقارمو تاحاقللا ذخأ( ةديCKا ةدايعلا تامدخو ،ةدالولا åÐيدح ةياعرو ،ةدالولا

 ةيـــــــسPئرلا بابـــــــسألا ةCKاعم لجأ نم ةيـــــــساـــــــسألا ةيعمتK¢ا تامدC4او ÔFـــــــæرملا لافطألل ةرمتـــــــسملا ةياعرلا سامتلا عيKـــــــUh بجي •

 .لاز�لاو لا�سإلاو يوئرلا با¯ºلالاو ا�رالملا كلذ �� امب ةلوفطلا ضارمأل

 ةي¬يتور ةيDـــــــــــÁ تامدخ نع ثحبلا �� اورمتـــــــــــس� نأ بجي ةنـــــــــــس 60 نع ن~رامعأ لقت يUالا وأ ةنمزم تالاح ن9ناعU ال يUالا كئلوأ •

اضيأ
ً

. 

 

 :�tي امب م§�لت نأ بجي .عاطتسملا ردق ا�لفط ةياعر �� رمتسU نأ بجيف ،ھضارعأ وأ 19-ديفوكب ةباصم مألا تنا» اذإ •

o سغا:t ا[\ثك كيدي
ً

 .لفطلا سمل لبق ةصاخ ،لوحكلا ;:ع يوتحي يذلا نيديلا لولحم يمدختسا وأ نوباصلاو ءاملاب 

o طو يفظنªماظتناب حطسألا ير. 

o م صلختلا نكمي ةمامك وأ شامق ةعطق يدترا;Éجار( ةعاضرلا ءانثأ اRt ا تاميلعتلا¨âةمامكلا مادختساب ةصا Çt ثلاثلا مسقلا(. 

o يرمتسا Çt ا كلفط يقلت نامض¨âامب ةرمتسملا ةيساسألا تامد Çt ةي¼يتورلا ةيبطلا تارا�زلا كلذ. 

o م 2( ن�رخآلا نع يدس9¨ا داعتبالا ;:ع ظاف6¨ا لفطلاو مألا ;:ع بجي�](. 

o مفلاو فنألاو ن\علا سمل بنجت لفطلاو مألا ;:ع بجي. 

 

 ةيساسألاو ةي¬يتورلا ةيD±لا تامدC4ا

 ِكــــــــــــسفن ةيامCD .ءالمعلا عيمCK نيديلا لــــــــــــسغل عقاوم �9فوتو فــــــــــــشكلا فرغو راظتنالا قطانم ��9طتب ةيDــــــــــــ±لا قفارملا �uإ تاميلعU تردــــــــــــص دقل •

 :بPبطلا تارا�ز ءانثأ ن�رخآلاو

o جار( ةعاضرلا ءانثأ ھنم صلختلا نكمي ةمامك وأ شامق ةعطق يدتراRt ا تاميلعتلا¨âهالعأ ةمامكلا مادختساب ةصا(. 

o سغا:t صلا قفرملا ةرداغم لبق ِكيدي�t ھترداغم دنعو. 

o ن�رخآلا ن\�و كن�ب [�م 2 ةفاسم ;:ع يظفاح. 

o ألا نم نكمم ددع لقأ عم وأ كدرفمب ةرا�زلا يرضحاæâِكترسأ نم صا 

ادج م�ملا نم •
ً

اركبم ةيبطلا ةياعرلا بلط 
ً

اـــض�رم لفطلا حبـــصأ اذإ ةيDـــ±لا ةياعرلا مدقم نم تاميلعتلا عابتاو 
ً

 ةxوعـــصو لاعـــسلاو CDEFا ضارعأب 

 .لا�سإلا لثم ضارمألا نم رخآ عون وأ 19-ديفوك �uإ �9ش� دق ام و~و ،سفنتلا

o مألا <ـــــــــــــ¾ن نكميªلا ةـليلقلا تالاـ6¨ا ن\ب نم ھـنأ رـــــــــــــسألاو تاـö4 ـكأـت
َ

 ضارعأ نم طقف اوناـع مªمظعم نإـف ،لاـفطألا ىدـل 19-دـيفوrب ةـباـــــــــــــصإلا اـúÉف د

 .ضارعأ نودب َّرم وأ ةفيفخ
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 لامتحا نم اذ~ للقيـــــــــــس .نآلا F¾ح م~ومن ةبقارمو تاحاقللا ذخأ tuع اوموادي نأو ةمظتنملا بPبطلا ديعاوم روـــــــــــضح �� لافطألا رمتـــــــــــس� نأ بجي •

 :�� لافطألا رمتس� نأ بجي .ىرخأ تاسو�9فب ةباصإلا

o ا ةي¼يتورلا تاحاقللا يقلت¨âةصا %Éفت ة[�ف لالخ مô34 l19-ديفو. 

o ذاTT4 إX; صلا قفرملا�t لü6صوملا أ ن\ماتيف تالمكمو ومنلا ةبقارم لثم لافطألل ةديج تامدخ ;:ع لوص %Éناديدلا نم صلختلاو ا. 

o بجي  á9رملا لافطألا ةياعر بلط عيû3Ä امب ةلوفطلا ضارمأل ةيس�ئرلا بابسألا ة9¨اعمل Çt لالاو ا�رالملا كلذÈÉسإلاو يوئرلا باªلاو لاªلاز. 

o سإلا جاتحيªلا Çt إ ةلوفطلا ةلحرمX; اتمqح ،جالعلا ةعöÄ فت لالخô34 l19-ديفو. 

 ةلحرم Çt لاªــــسإ ة�ون ثودح ةلاح Çt مªلghم Çt )فاف9¨ا لولحم( ة�ومفلا ءاªمإلا حالمأو كنزلاب ظافتحالا ءابآلا ;:ع بجي ،ةيلاثملا ةيحانلا نم -

 [\خأتلا مدعو ،�tصلا قفرملا Çt ةياعرلا سامتلا لTألا ;:ع بجي ،كلذك رمألا نكي مل اذإ .ةلوفطلا

 ،ةدالولا åÐيدح ةياعرو ،ةدالولا دعc ام ةياعرو ،ةيDـــــــــ±لا قفارملا �� ةدالولاو ،ةدالولا لبق ام تامدخب ما§�لالا �� لماوCDا ءاـــــــــس¬لا رمتـــــــــسU نأ بجي •

 19-ديفوك äÔÐفت ة��ف لالخ ةديCKا ةدايعلا تامدخو

o  
ُ

 .ة�رورض ةدالولا Q4يدح ةياعرو ،ةدالولا دعq ام ةياعرو ،ةدالولا ةياعرو ،ةدالولا لبق ام ةياعر دَع

o اليحتــسم كلذ نكي مل ام
ً

امامت 
ً

 ب�بط عم T4ط فــشك ءارجإل �tــصلا قفرملا ;Xإ لافطألا راــضحإ مدعو نTدرفمب ديعاوملا روــضح ءاــس¼لا ;:ع بجي ،

 .ةرسألا ب�بطو ةدالولا

o فت ءانثأôةدالولاو ،ةدالولا لبق ام تامدخ دعُتــــــــــس ،سو[\فلا 34ــــــــــ Çt ام ةياعرو ،ةي6ــــــــــ¾لا قفارملا qيدح ةياعرو ،ةدالولا دعQ4 ةدالولا qــــــــــشrــــــــــص ل�t 

 .ةنمآلا نيديلا لسغ تاسرامم نامضو ،ةيئاقولا تادعملا [\فوتو ،ةيعامتجالا تافاسملا باعيÙسا لالخ نم ةمالسلا نامضل

o ملا نمªاذـغ ماـظن ;:ع ظاـف6¨ا مÿـــــــــــــص ي�t ةـــــــــــــصاـخ ،ةدالولا لـبق ىرخأ تالمكم يأو كـيلوفلا ضمحو دـيدـ6¨ا لواـنتو ،لـم6¨ا ءاـنثأ ةدـيج ةـيذـغ و Çt 

Tتقولا اذ. 

o ةدالولا نأ نم لماو6¨ا ءاس¼لا ريذحت بجي Çt ملاghلفطلاو مألا ;:ع ةميسج رطاخم ;:ع يوطنت ل. 

 اوبPــــــــــصأ اذإ ةديدــــــــــشلا ضارعألل ةــــــــــضرع ��كأ )زديإلا( ة�رــــــــــشÎلا ةعانملا صقن سو�9فو لــــــــــسلا لثم ةنمزم تالاحب ن9باــــــــــصملا لافطألاو ن9غلابلا دَعُ� •

 .�¸صلا قفرملاب دجاوتلا نم اوللقي نأ بجي اذل ،19-ديفوكب

o رارمتـــــــسالا بجي Çt ألا ةبقارمæـــــــâنع ةنمزم تالاحب ن\باـــــــصملا صا qُلالا نامـــــــضل عمت89ا ءابطأ وأ ن\ي6ـــــــ¾لا ن\يئاـــــــصخألا لَبِق نم دع�hجالعلاب ما 

 .ةفوصوملا ة�ودألا لوانت ةلصاوم ;:ع عيÙá9لاو تافعاضملا ةبقارمو

o اذإ lانكمم كلذ نا
ً

 .�tصلا قفرملا ةرا�ز ;Xإ ةجا6¨ا ليلقتل ة�ودألا نم [�كأ تادادمإب مTد�وزت بجيف ،

اضيأ ةي¬يتور ةيÁD تامدخ بلطل �çسلا �� اورمتس� نأ بجي ةنس 60 نع م~رامعأ لقت نيذلاو ةنمزم تالاحب ن9باصملا �9غ كئلوأ •
ً

. 

 

 ةي¬يتورلا ةيل§¦ملا تارا�زلاو عمتK¢ا ءابطأ وأ ن9يD±لا ن9يئاصخألا

 :م¯áلع بجيف ،ةي¬يتور ةيل§¦م تارا�زل عمتK¢ا ءابطأ وأ نويD±لا نويئاصخألا ب~ذ اذإ •

o ةرا�زلا ءارجإ Çt لاªنكمأ نإ قلطلا ءاو. 

o Çt لقألا ;:ع عمت89ا ءابطأ وأ نوي6¾لا نويئاصخألا ىقبي نأ بجي ،ةرسألا لوخد ةلاح Çt qُةرا�زلا ءانثأ لقألا ;:ع ني[�م دع. 

o  áبت ;:ع عمت89ا ءابطأ وأ ن\ي6ــ¾لا ن\يئاــصخألا عي9ــM4 اذإ نكلو ،ةمودعملا وأ ةــضفخنملا سمللا قرط lلع ناúÉلا سمل مáــâــس ;:ع( صñلاثملا لي 

اديج مUÉديأ لسغو ةمامك ءادترا مúÉلع بجيف ،)لفطل ة�وي6¨ا تامالعلا سايقل
ً

 .كلذ دع�و لبق 

 19-ديفوك äÔÐفت ة��ف لالخ ةرسألا ميظنت قرط tuع تاديسلا لوصح رارمتسا م�ملا نم •

o لالخ ةرـــــسألا ميظنت تارايخ لوح ءاـــــس¼لل ةروـــــشملا ميدقت تاي6ـــــ¾لا تايئاـــــصخألا ;:ع بجي Tمفلا ق�رط نع لم6¨ا عنم بوبح ميدقتو تقولا اذ 

اءزج كلذ ناl اذإ ءاس¼لل
ً

 .نÉ>ايلوؤسم نم 

o اــضيأ ةب�بطلا وأ ةي6ــ¾لا ةيئاــصخألل نكمي
ً

 لثم ،نقü6ل ةلباقلا ةرــسألا ميظنت قرط مادختــسا Çt بغرت تناl اذإ �tــص قفرم برقأ ;Xإ ةأرملا ل�وحت 

 .تقولا اذT لالخ �tصلا ماظنلا تا�ولوأ نم بلوللا دعnُ ال دق .Sayana Press سرب انايس وأ Depo وبيد نقح

o اضيأ ن\ي6¾لا ن\لماعلا ;:ع بجي
ً

 .رشابملا لاصتالا لالخ نم وأ ليبقتلا لالخ نم 19-ديفوl ضرم رشÙني دق ھنأب ءالمعلا <¾ن 
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 يرسألا ]YZفنلا معدلا :سماRSا مسقلا

  :ةيسPئر لئاسر

 .ةفلتخم طوغض نم نوناعيس كترسأ لخاد ن9فلت4¢ا صا34ألا نأ كاردإ كيلع •

 رابخألا حفـصت �� قرغتـسملا تقولا ليلقتو ةقوثوم رداـصم نم تامولعم نع ثحبلا لالخ نم رتوتلاو قلقلا رداـصم للق ،ناÌمإلا ردق •

الدب ،مويلا �� تارم 1-2(
ً

 .)ةعاس ل» نم 

ابعــــــــــص نوكي دق لافطألل ةعéرــــــــــسلا ةيDــــــــــ±لا ةياعرلا �9فوت نأ ن9ح �� •
ً

 ثدحتلاو لافطألا عم تقولا ءاــــــــــضق نإف ،تقولا اذ~ لالخ 

 .نامألاو بCDاب روعشلا tuع لافطألا دعاسPس م�عم بعللاو م�عم

 

 ن7غلابلا ةدعاسم

 دعابتلاو �tصلا رV9¨او ghXtملا لزعلا تاءارجإ نإف ،لافطألا ةياعر معد بايغو لخدلل ةنيعم رداصم نادقف نع مجانلا طغضلا ;Xإ ةفاضإلاب ھنأ كاردإ كيلع

 .كترسأ ;:عو ةيسفنلا كتلاح ;:ع رثؤت نأ نكمي stامتجالا

 

 .ةفلتخم طوغض نم نوناعيس كترسأ لخاد ن9فلت4¢ا صا34ألا نأ كاردإ كيلع ●

o ةــصاخو ،نــسلا رابك حبــصي دق Çt نيذلا كئلوأو لزعلا ة[�ف nدتلا نم نوناعTرعملا روÇt/ا¨âكأ ،فرí] اقلق
ً

ابــضغو 
ً

اطغــضو 
ً

اجيÉ>و 
ً

اطارف6و 
ً

 Çt كــشلا 

 .�tصلا رV9¨ا Çt مTدوجو ءانثأو لزعلا ة[�ف لالخ

o لا قئاق6¨ا كراـــشñاو تامولعم طعأو ثدحي ام لوح ةطيـــسWىودعلاب ةباـــصإلا رطخ ليلقت ةيفيك لوح ة6ـــ Çt lفي نأ نكمي تاملªمªنـــسلا رابك ا 

 .رمألا مزل املl تامولعملا ررك .ھنودقفي وأ كاردإلا فعض نم نوناعn نيذلا

 

 :بضغتس كنأ ترعش اذإ ●

o كبضغ ءارو ام ةقيقح فشكتسا. 

o ناÙإ ھبX; بضغلا نم ريذحتلا تامالع. 

o م ددحªكبضغ تاجي. 

o  اقرط ملع
ً

اع0رس كتئدÈÉل 
ً

. 

o كبضغ نع [\بعتلل ةي56 قرط نع ثحبا. 

o ع ظفاح:; Tكسفنب ءانتعالا لالخ نم كئود. 

o إ ةجاحب تنك اذإ ام فرعاX; ةصصختم ةدعاسم. 

 

 :ق�رط نع رتوتلا رداصم للق ،ناÌمإلا ردق ●

o قرغتسملا تقولا ليلقتو ةقوثوم رداصم نم تامولعم نع ثحبلا Çt تارم 2-1( رابخألا حفصت Çt الدب ،مويلا
ً

 .)ةعاس لl نم 

o لا [�ع ءاقدصألاو ةلئاعلا نم معدلا بلطªو[�كلالا دي[�لاو فتاäإ امو ةيصنلا لئاسرلاو يX; كلذ. 

o صيصخت qتقولا ضع lمايقلل موي ل qô34س ;:ع – عتمم ءñإ ثدحتلا ،لاثملا ليX; لا [�ع قيدصªفتا. 

o امب( يمويلا ن\تورلا ;:ع ظاف6¨ا ةلواحم Çt دبلا طاش¼لل تقولا [\فوتو )ماعطلا تابجو يطخت مدع كلذäمونلاو ي. 

o فألا فيفختل ةالصلا وأ لمأتلا مادختساr89ا رعاشملاو راªةد. 

o طارخنالا Çt ألاäلا ةطشö4 كتدعاس Çt املاû34 دئادشلا يطختل. 

 لافطألا ةدعاسم

 19-ديفوك äÔÐفت ة��ف لالخ كلافطأل ��اضإ معد ميدقت كيلع

o اشلا نم ،تامزألاو رتوتلا تاقوأ لالخÿنأ ع nسR; إ لافطألاX; ي نأو قلعتلا نم د�زملاrكأ اونوí] ابلط
ً

 .ءابآلل 

o ضرم شقان lاذإ .رمعلل ةبسانمو ةقداص ةق�رطب كلافطأ عم 19-ديفو l9¨اعم نإف ،فواخم كلافطأ ىدل ناÈÉاعم ا
ً

 .مªقلق نم ففخت دق 

o فطاوعو ن\غلابلا تايكولس لافطألا ظحاليسªم lاولثمتي ي %Éا Çt فطاوع ةرادإ ةيفيكªةبعصلا تاقوألا لالخ م. 
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o Çt ي دق لافطألل ةع0رـــــــــــــسلا ةي6ـــــــــــــ¾لا ةياعرلا [\فوت نأ ن\حrابعـــــــــــــص نو
ً

 مªعم بعللاو ثدحتلاو لافطألا عم تقولا ءاـــــــــــــضق نإف ،تقولا اذT لالخ 

 .نامألاو ب6¨اب روعشلا ;:ع لافطألا دعاس�س

o ملا نم .سرادملا قالغإب لافطألا نم ديدعلا رثأت�سªع ظاف6¨ا م:; äدبلا ن�رمتلا ةسرامم عم ملعتلاو لافطألا طاشäي.  

o نا تفلي ھنأ ودبي ام ظحالÙكرت وأ لفطلا هاب\hنم باعلألا نم د�زمب هدوزو ه Tعونلا اذ. 

o ارظن
ً

اد�زم لافطألا Z34قي نأ <Yرملا نم ھنأل 
ً

 ةيفاl ةحاسم كانT نكي مل اذإ( قلطلا ءاوªلا Çt وأ ءانفلاب مªجارخإ كيلع ،لghملا لخاد Çt تقولا نم 

Çt ملا لخادghاقدصأ ةب6¾ب س�لو )ل[Éدّوز .مTايلحم لافطألل ةحاتم ةنمآ داوم نم ةعونصم بعلب م
ً

. 

 

 نيديلا ةفاظنو êÔÐفنتلا زا�CKاو 19-ديفوك ضرم نع كلافطأ ملع ●

o ضرم لوح لافطألا عم ثدحت :سو[\فلا لوح lفل 19-ديفوªام م nاقح ھنوفرع
ً

 مTرعاــــــــــــشم لl نأ مT[�خأو مªفطاوعو مTرعاــــــــــــشم نم ققحت .ھنع 

 .ضرملا لوح مªفيقثتو ةقيقد [\غ تامولعم يأ حي6¾ت كيلعو .فاطملا ةياÇt ?É 4=ت¼يس ءا�ولا اذT نأ نم دكأتو ،ماري ام ;:ع

fun-of-pages-https://www.chrichmond.org/blog/7- :لــثم اــÉ;�ولت لاــفطألل نكمي تاــ�وركيملا/تاــــــــــــــسو[\فلل روـــــــــــــص نع ثــحبا وأ مـــــــــــــسرا -

coloring-friendly-kid-a-19-covid-during- book 

 ؛لاـــــــفــطألــل 19-دـــــــيــفوــl حرـــــــــــــــشل اـــــــÉــÈــعاـــــــبــط نــكــمــي ة[ــ\ـــــــــــــــصقــلا ةـــــــــــــــــــصقــلــل ح[ــ�ــقــم عــيــمــجــت tــ:ــي اـــــــمــيــف .كـــــــلاـــــــفــطأ عــم تالــ9ــ8ا وأ بـــــــتــكــلا أرــقا  -

http://www.elsiestayshome.com  وأ "My Hero is You ,19-COVIDStorybook for Children on " ــبِق نم  ةــنü9ل ةــيعجرملا ةــعوم89ا لَ

 .تاغل ةدعq حاتم و ،ئراوطلا تالاح st Çtامتجالا 34÷فنلا معدلاو ةيلقعلا ة6¾لا نأشq تالاlولا ن\ب ةك[�شملا ةمئادلا

o نأ لافطألا ملع :نيديلا لــــــسغ nديأ اولــــــسغUÉ6ــــــ5 ;:ع ظفاحي نأ نكمي نيديلا لــــــسغ نأ حرــــــشا .مÈÉنا عنم�و مÙإ سو[\فلا راــــــشX; دعاــــــس .ن�رخآلا 

امئاد " ةلمج مªعم ظفحا ،لاثملا ليñس ;:ع – نيديلا لسغ لوح M4يتور ماظن لمع ;:ع لفطلا
ً

 äنيديلا لسغ qإ انتدوع دعX; ملاghل". 

 

  .عاقيإ وأ ةينغأ عم نيديلا لسغ باعلأ

ارمأ نيديلا لــــسغ لعجي نأ اذT نأــــش نم .كيدي لفطلاو تنأ لــــسغ  ةرم لÇt l مªمدختــــس  عاقيإ وأ ةــــصاخ ةينغأ نع ثحبا
ً

اعتمم 
ً

 ركذتلاب ھل حمــــس0و لفطلل 

 .ھيدي لسغ ھيلع بجي تقولا نم مك

 

o لا ةيام6¨ا تاودأ مادختسا حرش كيلع :ھجولا تامامكáâح لافطألل تامامكلاو ةيصöÄ ادترا نم اوفاخي ال[Éألا نم وأ اæâودتري نيذلا صا?Éا. 

اءزج اªلعجا – نيديلا لسغ وأ سqالملا ءادترا نع ةيمTأ لقت ال تامامكلا نأ لافطألا [�خأ -
ً

  .يمويلا مÉ;يتور نم 

الوأ عض ،ةمامكلا ءادترا ةركف هاجت ةحارلاب رعشn لفطلا لع9¨ -
ً

 .ةمامكلا ءادترا ة�رجتل لفطلا ْعدا مث ةبعل وأ ةيمد ;:ع ةمامك 

o امتجالا دعابتلاst: ل ھحيــــــضوت كنكميªدعابتلا ;:ع ظاف6¨ا ةيفيك فــــــصتــــــس ثيح باعلألا وأ ىمدلا مادختــــــساب وأ ،لفطلا عم راودألا بعل [�ع م 

 .ن�رخآلا نع stامتجالا

o طتª\] ملاghطتو فيظنتلا لعجا :لª\] ملاghةعتمم ةبعل ل. 
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 ]RiWYZا ءادتعالاو ABfMملا فنعلا نم نbررضتملا معد :سداسلا مسقلا

  :ةيسPئر لئاسر

 ةـياـمحو ن9يعاـمتجالا ن9يئاـــــــــــــصخألاو ��§¦ملا فنعلل ةـنخاـــــــــــــسلا طوطC4ا نع تاـمولعملاـب ظفتحا :��§¦ملا فنعلل ةـيDــــــــــــÝ تـنك اذإ ●

اـــص�رح نك .ا¯áلإ لوـــصولا نكمي Ð¾لا معدلا تامدخو µìالملاو ةطرـــش زكرم برقأ وأ لافطألا
ً

 كتلئاع دارفأ وأ كك�رـــش دجي ال F¾ح 

 .تامولعملا هذ~

ايلمع ةدعاــــــــسملا م¯âكمي نيذلا ن9معادلا ءاقدــــــــصألا وأ ةرــــــــسألا دارفأ عم لوؤــــــــسمك لــــــــصاوت ●
ً

 )لافطألا ةياعرو ماعطلا �9فوت لثم( 

 .طغضلا عم لماعتلا ةيفيك حيضوت �� كلذكو

 .فنعلا مقافت ةلاح �� م�لافطأو اياîDلا ءالؤ~ ةمالسل نامأ ةطخ عضو لوؤسمك كيلع ●

 

 ن7غلابلا ةدعاسم

 لوــص6¨او ،مªمعدو فنعلل نوــضرعتي نيذلا كئلوأ عم لاــصتا ;:ع ءاقبلا ;Xإ ةجا6¨او ءا�ولا اذT لالخ ghXtملا فنعلل ديا�hملا رطâ¨اب عمت89ا دارفأ ةيعوت بجي

 .ن\جانلل ةدعاسملا ميدقت ناrم لوح تامولعم ;:ع

o ملا نمªعم لــصاوتلا نمآلا نم ھنأ نم دكأتلا م Wملا فنعلا ايا6ــghXt ي امدنعrادوجوم يدتعملا نو
ً

 Çt ملاghإ يدؤي نل لخدتلا نأو ،لX; ىذألا نم د�زم 

 .لخدتي يذلا صáâلا وأ ةي6^لل

o ف كيلعªي دق ديد9¨ا ء34÷ملا كولسلا نأ مrاطبترم نو
ً

اضيأ ء34÷ملا جاتحي دق اذل ،19-ديفوl ةحئاج نع مجانلا طغضلاب 
ً

 .معدلا ;Xإ 

 :نم ��§¦ملا فنعلا نم نوناع� نيذلا دارفألا ديفتس� دق ●

o كمي نيذلا ن\معادلا ءاقدـــــــــــصألا وأ ةرـــــــــــسألا دارفأ عم لـــــــــــصاوتلا;Éايلمع ةدعاـــــــــــسملا م
ً

 ةيفيك حيـــــــــــضوت Çt كلذكو )لافطألا ةياعرو ماعطلا [\فوت [�ع( 

 .يفطاعلا طغضلا عم لماعتلا

o ا نع تاـمولعملاـب ظاـفتحالا¨âملا فنعلل ةـنخاـــــــــــــسلا طوطghXt الملاو ةـطرـــــــــــــش زكرم برقأ وأ لاـفطألا ةـياـمحو ن\يعاـمتجالا ن\يئاـــــــــــــصخألاوÀ_ تاـمدـخو 

 .تامولعملا هذT كتلئاع دارفأ وأ كك�رش دجي ال öÄح ضر6¨اب ما�hلالا ررضتملا ;:عو .اúÉلإ لوصولا نكمي ö4لا معدلا

o ةمالسل نامأ ةطخ عضو Tلافطأو ايا6^لا ءالؤªم Çt فنعلا مقافت ةلاح. 

 .ةدعاسملا ;:ع لوصü6ل اúÉلإ باTذلا وأ اÉ% لاصتالا كنكمي ö4لا ةلئاعلاو ءاقدصألاو نا[\9¨ا فتاوT ماقرأب ظافتحالا اذT لمش0و -

 ;:ع لghملا ةرداغم ;Xإ ةجاحب تنك اذإ كعم اÉ%احطـــــــصا كنكمي ö4لا ةيـــــــصâـــــــáلا ءايـــــــشألا ضع�و لاملاو ةمªملا تادنÙـــــــسملا ;Xإ لوـــــــصولا نامـــــــض -

 .روفلا

 )ةªجولاو لقنلا ن�وانع ةفرعم لثم( ةدعاسملا ;:ع لوص6¨او لghملا ةرداغم ةيفيكل طيطختلا -

 

 ةلماعملا ءوسو ةيسفن ةمدصل اوضرع� نيذلا لافطألا معد

o امتجالا [\ثأتلا شقانst ةحئا9¨ يداـــــصتقالاو lامو 19-ديفو nامب ،تالئاعلل ةبـــــس¼لاب كلذ ھينع Çt او ةلزعلاو قلقلا رعاـــــشم( كتلئاع كلذ¨âامو فو 

 .كلافطأ عم )كلذ ;Xإ

o ألا نأ حرشاæâ8ا صاâعبطب ن\فلتªم nنوبيجتس qشrحبصي نأ نكم�و ةب�صعلا فقاوملل فلتخم ل qضعªافينع م
ً

ائ�سمو 
ً

. 

o æ9عªءاوس ةلماعم ةءاسإ يأ نع غالبإلا ;:ع م lل دكأو ةروصم وأ ةيمالك وأ ةيلعف تناªس تامولعملا عيمج نأ مÙة�رس ىقب. 

o كـــــــش  تنك اذإ Çt  اذإ وأ ةءاـــــــسإلل لفطلا ضرع lلفطلا نا nاجتت الف ،ةءاـــــــسإلل ھـــــــضرع  نع [�عT9¨اع .رمألا لªـــــــشقانم ق�رط نع امإ اÈÉدارفأ عم ا 

اعم ن�رمألا الك وأ ةـــصت8âا تاطلـــسلا غالبإ وأ ةرـــسألا
ً

 ءارجإلا نأل ،ن\عم ءارجإ ذاختا لبق ھب قثت صâـــæ عم ھتـــشقانم وأ رمألا Çt [\كفتلا نم دكأت .

 .لفطلل ىذألا نم د�زملا ;Xإ يدؤي دق هراتختس يذلا

o ةئ�سملا ةئ�بلا نم ايا6^لا وأ ةي6^لا جارخإ بجي ،ءادتعالا رمتسا اذإ. 
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 ةيلABملا ةيذغتلاو ABfMملا يlاذغلا نمألا :عOاسلا مسقلا

  :ةيسPئر لئاسر

 .كلذ معداو عمتK¢ا �� دراوملاو هايملاو ماعطلا ليصوت ةيفيكب ةيارد tuع نك ●

 .هايملاو ماعطلا ليصوت �� ةدعاسملا ا¯âكمي Ð¾لا ةرسألا وأ نا�CK9ا ديدحت �� دعاسف ،��§¦ملا لزعلا تحت تالئاعلا تنا» اذإ ●

 .قوس�لا �uإ ھضارعأ وأ 19-ديفوكب باصملا صh4لل ةياعرلا مدقم لسرت الو ،قوس�لا تالحر نم دCDا لواح ●

 .19-ديفوكب ةباصإلا لالخ كلذ �� امب ،ةD±لا tuع ظافD¶ل ةيذغم هايمو ةيذغأ �uإ تالئاعلا جاتحت ●

 .راغصلا لافطألاو تاعضرملاو لماوCDا ءاس¬لا ةصاخو ،ةرسألا �� كئلوأل ةيئاذغلا تاجايتحالا ةيبلت �� رمتسا ●

 بنجت )كلذ �uإ امو يركـــــــسلاو بلقلا ضارمأو مدلا طغـــــــض عافترا لثم( ةنمزم ةيـــــــضرم تالاحب ن9باـــــــصملا ةرــــــسألا دارفأ tuع بجي ●

 .نو~دلاو Þ¶ملاو ركسلا

 

 ي�اذغلا نمألا

 ة56 ;:ع ظافü6ل ةيذغمو ةنمآ هايمو ماعط ;Xإ اªلمكأب ةرسألا جاتحت ثيح .اªلمكأب ةرسألل يÿاذغلا نمألا ;:ع كتلئاع Çt 19-ديفوl ض�رم ةياعر رثؤت نأ نكمي

 .اªلمكأب ةرسألا

  

 ماعطلا tuع لوـــصCDا �� ةدعاـــسملل جمارب كان~ تنا» اذإ امع رـــسفتـــسا ،ةفيظنلا برـــشلا هايمو ��اÌلا ءاذغلا ن9مأت لجأ نم حفاÌت كتلئاع تنا» اذإ ●

 .كنكس ناÌم �� هايملا ةCKاعم وأ

o اذإ lءاقبلا كتلئاع ;:ع بجي نا Çt ملاghل qسñا دعاوق ب¨V986ا ر:t، إ ماعطلا ليصوتل نا[\9¨ا عم قّس¼فX; مghكل. 

o ــــــــسفنأ رـــــــسألاو عمت89ا ةداقو ءابطألاو ن\يبطلا ن\يئاـــــــصخألا ;:ع بجيªلا لزانملا ديدحت ;:ع لمعلا مö4 إ جاتحتX; اذغ معدÿامب( ي Çt رارمتـــــــسا كلذ 

 .ةلزع Çt ش�ع  ö4لا رسألل دراوملا ليصوتو هايملاو ءاذغلا ب�ترت Çt ةدعاسملاو )ةيئاذغلا تادادمإلا جمارب

 :ماعطلا tuع لوصD¶ل قوس�لا دنع ●

o ددح æâاـص
ً

 جراخ هدوجو ءانثأ يدـس9¨ا داعتبالاب ما�hلالاو ةمامك ءادترا صâـáلا اذT ;:ع بجي .ھـضارعأ وأ 19-ديفوrب باصم صM4 qáâتعn ال 

 .لghملا

o مإلا ردقrلا ةلحرل ن\�رورضلا [\غ ن�رخآلاو لافطألا كرتا ،ناÙقوس Çt ملاghل. 

o لا تالحر دع�و لبق كيدي لسغاÙقوس. 

o لا تالحر راركت نم د6¨ا لواحÙقوس.  

 

 ةيذغتلا

 ةرـــسألا دارفأ عيمج tuع بجي .ةرـــسألا دارفأ عيمCK ةيئاذغلا تاجايتحالاب ةيارد tuع نوكت نأ كيلع ،19-ديفوك ضارعأب باــــصم ص4ـــ3 ةياعر ءانثأ ●

 .ءاملا نم �9ثكلا برشو نزاوتم ي�اذغ ماظن لوانت

o ألا عتمتيæـــــــــــــâي نيذــلا صاــÙجب ةــنزاوتم تاــبجو نولواــنªىوقأ ةــعاــنم زاــ Çt و ،بــلغألاTةــيدــعملا ضارمألاو ةــنمزملا ضارمألاــب ةــباــــــــــــــصإلل رطخ لــقأ م، 

 .ماع لrشq لضفأ ة6¾ب نوعتمت�و

o نأ نكمي nــسªةيذغمو ةي6ــ5 تابجو لوانت م Çt ءانثأ كتلئاع دارفأل ةيلقعلاو ةيندبلا ة6ــ¾لاب عتمتلل ةيئاذغلا ةرــسألا دارفأ تاجايتحا عيمج [\فوت 

 .19-ديفوl ض�رمل مÈÉياعر

 ةعنــصم داوم tuع ة�وتD¢ا تاxورــشملاو ةمعطألا بنجت .ةيذغملا داوملا نم ليلقلا يوحت Ð¾لا ةمعطألا tuع ةيذغملاو ةيDــ±لا ةمعطألل ة�ولوألا ءاطعإ ●

اج�زم لوانت .ةCDاملا ةفيفC4ا تابجولا تاجتنمو ة�زاغلا تاxورشملا لثم
ً

 :كلذ �� امب ،ةفلت4¢ا ةمعطألا نم 

o افاـــــــــــسكلا وأ ساقلقلا وأ مايلا وأ اطاطبلا لثم تاتابنلا وأ زرألا وأ ةرذلا وأ رادوا9¨ا وأ [\عـــــــــــشلا وأ حمقلا لثم بوب6¨ا لثم( ةيـــــــــــساـــــــــــسألا ةمعطألا(. 

 .نكمأ امثيح ةنمآلا ةيئاذغلا داوملا مدختسا

o لوفلاو سدعلا لثم( تايلوقبلا( 

o ا¨âكافلاو راضªاو ھكاوفلا عيمج فيظنت كيلع( ة¨âةجزاطلا تاورض( 
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o لا لثم( ةيناويح رداصم نم ةمعطألاü6بيل6¨او ضيبلاو كامسألاو مو(. 

 :هذ~ لمشU دق .ةرسألا �� كعم نمل ةيئاذغلا تاجايتحالا ةيبلت �� رمتسا ●

o مألا ;:ع بجيªاقفو ةيئاقولا تالمكملا ةلصاوم تاعضرملاو لماو6¨ا تا
ً

ايموي ديد6¨ا صارقأ لثم( ةيل86ا تاداشرإلل 
ً

 .)كيلوفلا ضمحو 

o مألا ;:ع بجيªةيفاضإ ةبجو 2-1 لوانت تاعضرملا تا Çt مويلا 

o رارمتسالا ءابآلا ;:ع بجي Çt ملل تايذغملا [\فوتghم [\فوت لثم لß6إ 6 نس نم لافطألل تايذغملا قوX; 23 شªار
ً

. 

o نأ بجي nنيذلا لافطألا رمتس nلملا لافطألاو ةيذغتلا ءوس نم نوناع�hةيذغتلا جمان[�ب ن\م Çt ةيذغتلا تالمكم يقلت. 

o إ امو يركسلاو بلقلا ضارمأو مدلا طغض عافترا( ىرخأ ةنمزم ضارمأب ن\باصملا ةرسألا دارفأ ;:ع بجيX; ملاو ركسلا بنجت )كلذü> دلاوTنو. 

 .ءاذغلاب ةلوقنملا ضارمألا عنمل ةديCKا ةيذغألا ةمالس ةسرامم :ةيذغألا ةمالس ●

o اديج كيدي لـــــــــسغا
ً

 تاودأو حطـــــــــسأ ميقع و ةفاظن ;:ع ظاف6¨ا عم كترـــــــــسأ دارفأل وأ كـــــــــسفنل ه[\ـــــــــضحتل وأ ھعم لماعتلا وأ ماعطلا [\ــــــــــضحت لبق 

 .ماعطلا [\ضحت

o س ;:ع( ةفيظن ةمعطألا ;:ع ظفاحñا لسغا ،لاثملا لي¨âبرشلا هايمب ھكاوفلاو راض(. 

o ةخوبطملا نع ةئ�نلا ةمعطألا لصفا. 

o اديج ةئ�نلا ةمعطألا 4=ط بجي
ً

. 

o ةمعطألا ;:ع ظفاح Çt ة�وئم ةجرد 60 نم ;:عأ وأ ة�وئم تاجرد 5 نم لقأ( ةنمآ ةرارح تاجرد(. 

o ا فشكتساف ،دي[�تلا لئاسو كل حاتُي مل اذإ¨âإ امو ،درابلا ءاملا مادختساو ،ةرفح رفح لثم ىرخألا تارايX; كلذ. 
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 ةيلA@ملا تار�طملا �wضحتل ءاملا �Bإ )رول�لا( ضيبملا ةبس� :لوألا ق�zملا
ا :ةظحالم

ٌ
 h\ك[�لا Xtاع رولrلا ليلاحم سايقو دادعإ اÈÉقيثو Çt ي�rرمألا ش�9¨اب ةماعلا ة6ــــــــ¾لا ةدايق لَبِق نم لود9¨ا اذÇt T ةجردملا ة�راجتلا تامالعلا ت[\تخ

 ةـــعÿاــــــــــــــــش تاـــlراـــم مÉ?أ ساــــــــــــــــسأ ;:ع مTراــــيتخا متو .ª\]  -  Disinfection for Solutions Concentration Chlorine High Measuring and Preparingطتلل

  .ة�راجتلا تامالعلا هذT ;:ع ةقداصم لود9¨ا اذT دعnُ ال .مادختسالا

ملا ةلودلاو ؛)رولÌلا( ةــضيبملا ةداملا
ُ

نــص
ّ

 وأ ا¯® ع

 .ھمدختسÐ U¾لا

 §9كرت( طش¬لا رولÌلا ةبـس,

 )ةدعاقلا

àKإ فاـــــــــضملا ءاملا م�u دحاو ردق 

 §9كرت دادـعإل )رولÌلا( ضيبملا نم

 نويلملا �� ءزج 1000

 ةـــقعلم 1 ،لــم 5 = ة�9غـــــــــــص ةـــقعلم 1( ةــلثمأ

 )لم 14.78 = ة�9بك

JIK )اي[\بيل ،اي¼يك(، Ajax )ياماجrإ ضيبم ة[\غص قعالم 3 1:34 ٪3.5 )اX; 500 ءام لم 

Javel Bref )إ ضيبم ة[\بك ةقعلم 1 1:39 ٪4 )لاغنسلاX; 500 ءام لم 

Bleach Household )ةدـــــــــحــــــــــتــــــــــملا تاـــــــــــيالوـــــــــلا 

 )ايكرت( ACE ؛)ادنكو ايس�نودن6و ةيك�رمألا

 ءام [�ل X; 1إ ضيبم ة[\غص قعالم 5 1:52 5.25٪

Cloro anquedor,Bl )إ ضيبم ة[\غص قعالم 2 1:59 ٪6 )كيسكملاX; 500 ءام لم 

Bleach Household )ةدـــــــــحــــــــــتــــــــــملا تاـــــــــــيالوـــــــــلا 

 )ىرخأ تاlرامو ®Clorox( )ةيك�رمألا

 ءام لم X; 250إ ضيبم ة[\غص ةقعلم 1 1:82 8.25٪

 Blanquedor )كيسكملا(، Lavindina )إ ضيبم ة[\غص قعالم 2.5 1:99 ٪10 )ايفيلوبX; 1 ءام [�ل 

Eau Croix La )إ ضيبم ة[\غص ةقعلم 1 1:139 ٪14 )اي¼يغX; 500 ءام لم 
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 ABC@ملا مادختسالل ةمامك لمع ةيفيك :ي�اثلا ق�zملا

 ةعطق مادختـــــــسا كنكمي .)ديلا نم ن\لوط Xtاوح ،ةـــــــصوب 20 × ةـــــــصوب 20 وأ( مــــــــس 50 × مــــــــس 50 سايقب M4طقلا شامقلا نم ةع�رم ةعطق :ة�ولطملا داوملا ●

اـــــــــــشامق مدختـــــــــــسا .ةنرم رعـــــــــــش ةط�رأ وأ ن\يطاطم ن\ط�رـــــــــــشو ،ىرخأ ةينطق شامق ةعطق وأ دي ةفـــــــــــش¼م وأ )سأر ةطبار( انادناب وأ صيمق :ةينطق شامق
ً

 

 .ءوض لمحتي

o فصنلا نم شامقلا وطا. 

o إ هوطاX; فسلاو يولعلا ءز9¨ا يط ق�رط نع ةثالث:t زكرملا وحن. 

o كرتاو ة�وطملا شامقلا ةعطق لالخ ةيطاطملا ةط�رألا عــضªي ثيحب اrنو Tاوح يواــس  مــس 15 ةفاــسم( ةيطاطملا ةط�رألا ن\ب مــس 15 كانXt ن\ــضرع 

 .فصتنملا ;Xإ شامقلا ِوطا ؛)فكلا نم

o شامقلا نم يوطم ءزج عضو عم ن\نذألا لوح ةيطاطملا ةط�رألا عض nمفلاو فنألا يطغ. 

o جو بساني ثيحب ھطبضاªك qشrح�رم ل. 

 

 

 )ةطايخ نودب( انادنابلا وأ سأرلا ليدنم مادختساب شامقلا نم ةمامك ةعانص
 داوملا

 

اب\رقت مس 50 × 50 لوطب ع¬رم �»طق شامق وأ( انادنابلا وأ سأرلا ليدنم •
ً

 .)كب صا01ا شامقلا صقت تنك اذإ( صقم •  .)

 .)رعشلا ةط²رأ وأ( ةيطاطم ةط²رأ •

 
 

 

 

 

 

 

 حرشلا

 نkفصنل ةشامقلا وطا

 ¢´عأ ¢sإ ھتدعاقو لفسأ ¢sإ ةشامقلا ةمق وطا

 ةط²رأ وأ ةيطاطملا ةط²رألا عض

 مس 15 ةفاسمب رعشلا

 عذ�0او فصتنملل بنا�0ا وطا
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 ا�9ادتراو ةمامكلا لسغ ةيفيك :ثلاثلا ق�zملا 
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 ا9¢ ةمامكلا ءادترا كيلع بجي ال ةئطاخ قرط :5-3ق�zملا

 
 

 

  

 كفنأ لفسأ ةمامكلا يدترت ال

 اrs ةمامكلا ءادترا كيلع بجي ال ةئطاخ قرط

 كتبقر ¢´ع اVعضتو كنقذ لفسأ ةمامكلا عفدت ال

 تاحتف كرت عم ةمكحم �kغ ةق\رطب ةمامكلا يدترت ال ةفوشكم كنقذ ك�¶ت ال

 ا|¸

 طقف كفنأ فرط يطغ6 ثيحب ةمامكلا يدترت ال
 ¢´ع اVعضت وأ كVجو نع اًديع� ةمامكلا يدترت ال

 كردص ¢´ع اVك�¶ت وأ كت|ºج
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 هايملا ةدودz{ا تائaبلا C£ نيديلا لسغ قرطو نيديلا لسغ تاميلع� :عDارلا ق�zملا

 نيديلا لسغ تاميلع�
 

 
  

 45ح نوباصلا نم *(ا' ردق عض هايملاب كيدي للب

 كدي يطغ6

 كيدي يفك كرفا

 عم ىرسIلا كدي رHظ EFع C5ميلا كدي عض

 لدابتم لSشQ عQاصألا لخادت

طأ
ْ

 قباطت عم ديلا ةحار عم عQاصألا ةرخؤم عض عبصألا لخادت عم كدي \4فك قب

 نيديلا

 EFع ةينارود ةكرحب كعQاصأ لسغا  ةينارود ةكرحب كمabأ لسغا

 فكلا

 هايملاب كيدي فطشا

 نآلا نامأب كادي روبsصلا قلغل ليدنم مدختسا دحاولا لامعتسالا ليدنمب كيدي ففج
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 .هايملا ةدودحم نكامألا C£ نيديلا لسغ تاميلع�

 تاميلعتلا
 .نوباصلا عضو ،روب¼صلا فقوأ ،)ةدراب وأ ةئفاد( ة�راجو ةفيظن هايمب كيدي للب :�uوألا ةوطC4ا

hر :ةيناثلا ةوطC4ا
ّ

t كرفب كيديªظ لسغ ;:ع صرحا .نوباصلا عم امªاصأ ن\�و كيدي رqكرفاظأ تحتو كع. 

 نم "Birthday Happy ديعــــــــــــس داليم ديع" ةينغأ ءانغ كنكمي ؟تقولا طبــــــــــــضل ةدعاــــــــــــسم ;Xإ جاتحت لT .لقألا ;:ع ةيناث 20 ةدمل كيدي كرفا :ةثلاثلا ةوطC4ا

 .ن\ترم ةياÉ;لا ;Xإ ةيادبلا

اديج كيدي فطشا :ةعcارلا ةوطC4ا
ً

 .فيظنلا يرا9¨ا ءاملا تحت 

 .ءاوªلاب اªففج وأ ةفيظن ةفش¼م مادختساب كيدي ففج :ةسماC4ا ةوطC4ا

 

 حيضوتلا

 .نوباصلا عضو ،روب�صلا فقوأ ،)ةدراب وأ ةئفاد( ةiراجو ةفيظن هايمب كيدي للب :��وألا ةوط;Aا

 ،كلذ عمو .ةفيظنلا ة�را9¨ا هايملا مادختسا بجي ،قباسلا مادختسالا بñسq ثولم دكار ءام ضوح Çt تعِضُو اذإ يديألا ثولتت نأ نكمي ھنأل ؟اذامل •

 بñـــسn دق ،كلذ عمو ؛تا�وركيملا ةلازإ ;:ع رثؤت ءاملا ةرارح ةجرد نأ ودبي ال .ة6ـــ¾لا نـــسحي دق ةرورـــضلا دنع برـــشلل <¨اـــص [\غ ءامب لـــسغلا نإف

 .ةيiيبلا ةيحانلا نم ةفلrت [íكأ دع0ُو دل9¨ا جيÉ> نم د�زملا _Çادلا ءاملا

 ن\ب ميثار9¨ا نم ة[\بك دادــعأ لاـقتنا ةيناــrمإ ;Xإ [\ـــــــــــــش  تاــناـيبلا نم لـيلقلا دــجوي كــلذـك ،هاـيملا [\فوت ;Xإ يدـيألا لـيلبت دـعq روب¼ـــــــــــــصلا قالغإ يدؤي •

 .روب¼صلاو نيديلا

• nُكأ نيديلا لسغل نوباصلا مادختسا دعí] ا داوملا نأل هدحو ءاملا مادختسا نم ةيلعاف¨âطسلا رتوتلل ةضفا�t Çt تا�وركيملاو ةب[�لا ل�زت نوباصلا 

 .ميثار9¨ا ل�زي امم ،نوباصلا مادختسا دنع ةقد [íكأ لrشq نيديلا كرف ;Xإ سانلا ليم�و ،دل9¨ا نم

 

�ر :ةيناثلا ةوط;Aا
ّ

N كرفاظأ تحتو كع�اصأ ن47و كيدي ر{ظ لسغ ��ع صرحا .نوباصلا عم ام{كرفب كيدي. 

 حطـــسأ عيمج ;:ع تا�وركيملا دجوت .دل9¨ا نم تا�وركيملاو نوTدلاو خاـــسوألا ةلازإ ;:ع دعاـــسn امم ،كاrتحالا نيديلا كرف عم ةوغرلا بñـــس  ؟اذامل •

ابلاغو ،ديلا
ً

 .اªلمكأب ديلا فيظنت بجي كلذل ،رفاظألا تحت صاخ لrشq ةيلاع تاh\ك[�ب دجوت ام 

 

Happy  ديعـــس داليم ديع" ةينغأ ءانغ كنكمي ؟تقولا طبـــضل ةدعاـــسم ��إ جاتحت ل� .لقألا ��ع ةيناث 20 ةدمل كيدي كرفا :ةثلاثلا ةوط;Aا

Birthday" لا ��إ ةيادبلا نمªeن7ترم ةيا. 

ارمأ نيديلا لـــــسغل ;:ثملا ةدملا ديدحت دعnُ ؟اذامل •
ً

ابعـــــص 
ً

أ ثيح 
ُ

 .ةفلت8âا نيديلا لـــــسغ تاقوأل ةي6ـــــ¾لا تا[\ثأتلا لوح تاـــــساردلا نم ليلقلا ت�رج

اب�رقت مªعيمج سرد ،ةدوجوملا كلت ن\ب نم
ً

 بñــــــــس  نأ طقف اÉ;م ة[\غــــــــص ةبـــــــس¼ل نكمي ö4لاو ،تا�وركيملل Xtامجإلا ددعلا Çt ةثدا6¨ا تاــــــــضيفختلا 

اـــضيأ لمت86ا نم .لـــضفأ ة6ــــ¾ب نيديلا ;:ع ةدوجوملا تا�وركيملا ددع ليلقت ةرورـــضلاب طبتري ال .ة6ـــ¾لا ;:ع راثآلا س�قت ملو ،ضرملا
ً

 دمتع  نأ 

 .ھيدي لسغn يذلا صáâلا عضوو نيديلا ;:ع ة�رتألا ةيمكو عون كلذ Çt امب ،لماوعلا نم ديدعلا ;:ع نيديلا لسغل ;:ثملا ةدملا

اديج كيدي فطشا :ةع�ارلا ةوط;Aا
ً

 .فيظنلا يرا»Aا ءاملا تحت 

 اªفطــــش نكمي öÄح دل9¨ا نم - ضارمألل ةبñــــسملا ميثار9¨ا كلذ Çt امب - تا�وركيملاو نوTدلاو خاـــسوألا ةلازإ ;:ع كاrتحالاو نوباــــصلا دعاــــسn ؟اذامل •

 ،قباــسلا مادختــسالا بñــسq ثولم دكار ءام ضوح Çt اªفطــش مت اذإ ثولتت دق يديألا نأل .دل9¨ا جيÉ> نم للقي نوباــصلا فطــش نأ امك .نيديلا نم

 .ةفيظنلا ة�را9¨ا هايملا مادختسا بجي اذل

 .ءاو{لاب ا{ففج وأ ةفيظن ةفش�م مادختساب كيدي ففج :ةسما;Aا ةوط;Aا

 .ليسغلا دعq نيديلا فيفجت بجي ،كلذل ؛امúÉل6و ن\تبطرلا نيديلا نم [�كأ ةلوªسq ميثار9¨ا لقن نكمي ؟اذامل •

 

 

  



31	

 

 

 طيقنتلاب روب�ص ةعانص
 

 
  

 كب صاخ طيقنتلاب روب¬ص عنصا

 رف)'ا تاودأ

 اصع 2و 23م 2 لوطب ةكوش ل(ش '&ع اصع 2

  23م 1 لوطب ةميقتسم

 لابح

 هايم ة/واح

 نوباص

 رامسم

 ةعمشو

 :89ح

 ةبXYلاو :89)'او روUVلاب رف)'ا ألما .2 ىوتسملا سفنب ن<تMباث 89Kعلا عض مEFيب ن<مدق ةفاسم كرت عم ن<ترفح رفحا .1

3. [V
ّ

 ة/وا)'اب ةحتف عنصاو رامسم ن

 ةرفح عنصا .4

 لخدأو ةنوباصلاب

 لب)'ا
 هايم ةDواBCا ألمأو نوباصلاو ةDواBCا قلع .5

 هايملا ة/واحب لبح قفرأ .6

 عفرلل مدقلا اصعk لب)'ا طiراو .7
 ةدعاقك :89)'ا مدختسا .8

 اtF هايملا لبقتسMل
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 ةيلz{ا داوملا نم ةعونصم نيديلا لسغل ةصنم �§ع لاثم

 
 نوباصب هايم دادعإ

امارج 30 فــــــــــــضأ ؛ءاـملاب اTألماو ةغراف لم 1500 ةجاجز ذخ 
ً

 مادختـــــــــــــساب بقث لمعq مقو ةـجاجزلا ءاطغ علخا ؛اªطلâ¨ ةوبعلا جر .ليـــــــــــــسغلا فظنم نم 

 .ھناrمل ءاطغلا دعأ .رامسم

 
  

 مامح ليدانم
 هايم ة/واح

 هايم جرخم

 نوباص

 لابقتسا ءاعو

  لم 1500 ةجاجز

امارج 30
ً

 ليسغلا فظنم نم 
 اًديج ا�جر ةوبعلل فظنملا فضأ

 كيدي لسغا نوباصب هايم ءاطغلا �� ةرفح عنصا
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 عجارملا
o ملا ةياعر ليلدghنم ل Fاي�«س�.https://en.hesperian.org/hhg/Coronavirus   

o م ةياقولاو ضارمألا ¢´ع ةرطيــــــــسلا زكارمÌ|ةياعر .2020 ،ل\ربأ 15 ،ا Îام ص1ــــــــ �t ملاghع حاتم .ل´¢ -you-ncov/if-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

someone.html-for-sick/care-are  

o م زكارمmم ةياقولاو ضارمألا ةحفاÌ|اــــــــــــض\رم تنك اذإ لعفت اذام .2020 ،ل\ربأ 13 ،ا
ً

are-you-ncov/if-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ¢´ع حاتم .

home.html-at-yourself-for-sick/caring  

o ملا ةــــــياــــــعرلا .2020 ،سراـــــم 17 ،ةــــــيملاــــــعلا ةــــ̂ـــــــــــــــ�لا ةـــــمظنمghرمل ةــــــيلÙـــــــــــــ�Ú Gنيذــــــلا 19-دــــــيفو Ûو ةــــــفيفخ ضارعأ نم نوناــــــعuع حاـــــتم .م|¸ لاـــــــــــــــــصتالا ةراد´¢.  

-mild-with-presenting-infection-(ncov)-coronavirus-novel-suspected-with-patients-for-care-detail/home-https://www.who.int/publications

contacts-of-management-and-ymptomss    

o لاـــفطألا راــغـــــــــــــصو عـــــــــــــضرلا ةــيذــغ6 .2020 ،ةــيذــغتلل ةــيملاــعلا ةــينفلا ةدــعاـــــــــــــــسملا ةــيلآ ،ةــيملاــعلا ةــيذــغتلا ةــعومجم ،فـــــــــــــس�نويلا �t قاــيـــــــــــــس Gع حاــتم .19-دــيفو´¢ 

https://www.ennonline.net/covid19iycfbrief  

o م ةياقولاو ضارمألا ¢´ع ةرطيسلا زكارمÌ|2020 ،ل\ربأ 20 .ا. handwashing.html-science-the-me-ing/showhttps://www.cdc.gov/handwash  

o نم ةـياقولا ليلد G2020 ،ل\ربأ 26 .ةـلا^0ا ف\رع6 ضرغل قيثولا لاـــــــــــــصتالا ف\رع6 .ي¬وروألا انورو. -and-definition-https://www.ecdc.europa.eu/en/case

ncov-2019-coronavirus-novel-infection-human-surveillance-european  

o ةيملاعلا ة^�لا ةمظنم. coronavirus#tab=tab_3/topics-https://www.who.int/health  

o ةيملاعلا ة^ـــــــــــــ�لا ةمظنم. G20.04- .2020 ل\ربأ .ةأرملا دـــــــــــــض فنعلاو 19-ديفو-SRH-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO

g.pdfen؟ua=1  

o ضارمألا ¢´ع ةرطيسلا زكارم. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6915e3.htm؟s_cid=mm6915e3_w  

o ـــــــــــــــ\رــــــــــــــمألا شــــــــــــــ�ـــــــــــــــ�ــــــــــــــ0اـــــــــــــــب ةــــــــــــــماـــــــــــــــعــــــــــــــلا ةـــــــــــــ̂ـــــــــــــــــــــــــــــ�لا ةداــــــــــــــيـــــــــــــــقmيـــــــــــــــ. https://phc.amedd.army.mil/PHC٪20Resource٪-034-20Library/TIP_No_13

1114_Prepare_Measure_High_Chlorine_Solutions.pdf  

o عمVد CDC ة\ر\رسلا ةسرامملا عمتجمب ةلماعلا ىوقلا ةيمنتل يق\رفألا. COVID19 2020 ،سرام 26 ران�ب\ولا. https://vimeo.com/401111213/a4f2ac2720  

o م ةياقولاو ضارمألا ¢´ع ةرطيسلا زكارمÌ|ا. coverings.html-face-cloth-sick/diy-getting-ncov/prevent-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  

o رملا لافطألا ماعطإ .2020 ل\ربأ .فـــــــس�نويلاÙـــــــ�Ú ةحئاج لالخ G19-ديفو.   -in-masks-of-use-the-on-https://www.who.int/publications/i/item/advice

outbreak-ncov)-(2019-coronavirus-novel-the-of-context-the-in-settings-healthcare-in-and-care-home-during-community-the   

o و ةــــيعيبطلا ةــــعاـــــــــــــــــضرلا .ةــــيملاــــعلا ةـــ̂ــــــــــــــ�لا ةــــمظنم Gلماــــعلل 19-دــــيفوkن �t 2020 لــــ\ربأ .ةــــي^ـــــــــــــ�لا ةــــياــــعرلا لاــــجم. -https://www.who.int/docs/default

-and-breastfeeding-health/faqs-e/maternalsourcG19-ديفو.pdf؟sfvrsn=d839e6c0_1  

o ويدار effective-more-mask-face-your-make-to-tips-3-https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/13/854428849/video NPR.  

o م ةــــــياــــــقولاو ضارمألا ¢´ع ةرطيـــــــــــــسلا زكارمÌ|دودــــــحم ءاــــــمب نيدــــــيلا لـــــــــــــــــــسغ .ملعلا ي@رأ .اــــــ. -science-the-me-https://www.cdc.gov/handwashing/show

handwashing.html  

o ودلا داحتالاst 0لاو رمحألا بيلــــــــصلا تايعم�Vا ةي^ــــــــ�لا ةياعرلا .ةيملاعلا ة^ــــــــ�لا ةمظنمو فيــــــــس�نويلاو رمحألا لالcامب ،ةيعمت� �t تالم^0او ةيعوتلا كلذ �t 

  Care.pdf-Health-based-Community-https://www.unicef.org/media/68811/file/Guidance .2020 ل\ربأ .19-ديفوG ةحئاج قايس

o ملا ةياعرلل ةي|÷جوتلا ئدابملاghةيل �t ةي�يكلا ة^ـــــ�لا ةرازو. -Care-Based-Home-content/uploads/2020/03/Coronavirus-www.health.go.ke/wp//http:

1.pdf-Guidance   

o http://www.tippytap.org Tippytap.org / 

o ـــف ضرـــم لوـــح ةـــــــحـــيـــــــــــــــصن .2020 وـــيـــنوـــي 8 ،ةـــــــيـــملاـــــــعـــلا ةـــــــ^ـــــــــــــــ�لا ةـــــــمـــظـــنـــمkسو�ـــ Gاـــــــنوروـــ )Gـــمـــ�ـــ�ـــل )19-دـــــــيـــفوـــVـــم :روـــúـــÚ ةـــــــماـــــــمـــكـــلا مادـــــــخـــتـــــــــــــــسا مـــتـــي فـــيـــكو  

-in-settings-healthcare-in-and-care-home-during-community-the-in-ksmas-of-use-the-on-https://www.who.int/publications/i/item/advice

 outbreak-ncov)-(2019-coronavirus-novel-the-of-context-the  

o ــــف ثـــــــيدـــــــحــــت :تاـــــــماـــــــمــــكــــلا مادـــــــخــــتــــــــــــــــسا لوــــح ةـــــــيــــملاـــــــعــــلا ةـــــــ^ــــــــــــــــ�لا ةـــــــمــــظــــنــــم تاداـــــــــــــــــــشرإ ثـــــــيدـــــــحــــتkسو�ــــ Gاـــــــنوروــــ )G2020 وــــيــــنوــــي 12 .30 مــــقر .)19-دـــــــيــــفوــــ  

-in-settings-healthcare-ni-and-care-home-during-community-the-in-masks-of-use-the-on-t/publications/i/item/advicehttps://www.who.in

 outbreak-ncov)-(2019-coronavirus-novel-the-of-context-the  

o 2020 لـــ\ربأ 20 ةـــيملاـــعلا ةـــ^ـــــــــــــ�لا ةـــمظنم.  -coronavirus-novel-suspected-with-patients-for-care-detail/home-https://www.who.int/publications

contacts-of-management-and-symptoms-mild-with-entingpres-infection-(ncov)  
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