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 19-د=ڤوك سو89ڤ راش5نا نم دحلل ةمراص دويق

 

45اثلا ن.-,+ /()مڤون 24
  مالعإلا لئاسو تاراسفتسال 6

 =-بادت ذختتو ةماعلا ة6حصلا ئراوطلا ةلاح ات.-لأ ةموكح نلعت
 تالاحل د@اJK-ملا راشHنالا نم دحلاو DEصلا ماظنلا ة@امحل ةمراص
 .19-د6ڤوك

 نم دحلا @ع اهق>بطتب ما567لالا د/دش2و ةد/دجلا دويقلا لمعتس
N7 19-د>ڤوك سو5Hڤ راشEنا

O سملا ة/امحو ،تاعمتجملاEتا>فش، 
 نا[س ة/امحو ،نا[مإلا ردقW ةحوتفم تا]YZلاو سرادملا ءاقVWو
 lH7ضرعملاو j7رملا صاخشألاو نسلا راdك نم( ءافعضلا ات5̀لأ
 .لضفأ ل[شp )ضرملل

N7 19-د>ڤوك نم ةطشy ةلاح 13,349 نآلا دجوي
O عمو .ةعطاقملا 

 ،ةزكرملا ة/انعلا تادحوو تا>فشEسملاW لاdقتسالا تالاح د/ازت
 .ةد/دج دويق �إ ةجاحلا تد/ازت

7�يك نوس�اج ح�O، ات5̀لأ ءارزو سلجم س�ئر 

 لdسو حاورألا ة/امحل ةهجومو ة��ق ةد/دج 5Hبادت ذختن نحن"
 يذلا دحلل لص>ل 19-د>ڤوك 7�حنم ضفخو ءاوس دح @ع ش�علا
 ،ةماعلا ة>حصلا ئراوطلا ةلاح مويلا انلعأ دقل .لdق نم ه>لع نا]
 ة/اعرلا ماظنو ات5̀لأ نا[س ةحص ة/امحل ةمراص تاءارجإ انذختاو
 فالآ ءاغلإ �إ ا��dًق رطضنس ،تاءارجإلا ەذه نودW .انيدل ة>حصلا
 نا[س @ع بج/ .ىرخألا ة>حصلا تامدخلاو ة>حارجلا تا>لمعلا
 ." ءافعضلا ة/امحل اًعم لمعلا ات5̀لأ

  وردناش رل/ات ةحصلا ر�زو فاضأ

 تاءارجإلا ةعWاتمل مهدهج ىراصق ات5̀لأ نا[س مظعم لذW دقل
6�لا ةفدهتسملا ة>حصلاO نإف ،كلذ عمو ،ما/أ 10 ذنم اهم/دقت مت 

 رمتس2 .ٍفا] ل[شp 19-د>ڤوك راشEنا نم دحت مل دوهجلا ەذه
j7 N7رملا لاdقتساو تا>فشEسملاW زاجتحالا رمتس¦و تالاحلا

O 
N7 ةزكرملا ة/انعلا تادحو

O نحن .عافترالا N7
O لالخ نم .ج�ح تقو 

  ،سو5Hڤلا اذه راشEنا ءاطWإ اننكم/ ،نآلا تاءارجإلا نم د�»م ذاختا

 

Related information 
COVID-19 info for Albertans 
COVID-19 relaunch status map 
COVID-19 public health 
measures and guidelines 
 
Multimedia 
Watch the news conference 
 
Media inquiries 
Christine Myatt 
780-446-2179 
Deputy Director of 
Communications/Press 
Secretary, Office of the 
Premier 
 

 هلص تاذ تامولعم
 ات;:لأ نا7سل 19-د0فوك نع تامولعم
 19-د0فوك ءانثأ ل0غشFلا ةداعإ ةلاح ةط?<خ
 19-د0ڤوUل ةماعلا ةحصلا تاداشرPو N:بادت

 
 ةددعتملا طئاسولا

 انه à_حصلا رمتؤملا دهاش
 
 ـf لصتا مالعإلا لئاسو تاراسفتسا

Christine Myatt 
780-446-2179 

 بتكمa f̀_حصلا N:تركسلا r تالاصتالا ريدم بئان
 ءارزولا سtئر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنمو ةWاجتسالا @ع انيدل ة>حصلا ة/اعرلا ماظن ةردق نامضو
 " لامعألا نم د�»ملا قالغإ

 



 ات5̀لأW ةحصلا ءاdطأ 5Hبك ،Z±°ه انيد.د تفاضأ

7�مزلا لصافلا ب´س³و ،ةد/دجلا تاءارجإلا عم 6�ح .رطخلاW رذني 19-د>ڤوك تالاح ةدا�ز لدعم نإO بlH7 
 لثم O·صلا ماظنلل ة>فاضإ 5Hبادت �إ ةجاح كانه نوكت دق ،اهق>بطت جئاتن ةظحالمو تاءارجإلا نع نالعإلا
 ةطdترملا ضارمألا عم لماعتلا @ع تا>فشEسملا ةردق نامضل اًتقؤم ةلجاعلا ة>حارجلا تا>لمعلا ءاغلإ
Wة>فاضإلا تاءارجإلا ەذه ذاختا ات5̀لأ نا[س عيمج @ع بج/ .د>ڤوكـ Wة/دج W5ڤلا اذه .ةغلاHد/دش سو 
 " .O·صلا انماظن ة/امحو راشEنالا ل>لقتو ،ضعdلا انضعW ة/امح اننكم/ اًعم لمعلا لالخ نم طقف .ىودعلا

 ةد0دجلا ةماعلا ةحصلا &%بادت

 نم اهق>بطت متي ةفلاخم ل¼ل رالود 1000 نم حوا56ت تامارغ عفد �إ ة>مازلإلا دويقلا عاdتا مدع يدؤي دق
 .م½احملا لالخ نم رالود  100,000 �إ لصتو ةفلاخم ةركذت لالخ

 ةعطاقملا ىوتسم 3ع &%بادت

 ةصاخلاو ةماعلا تاعمجتلا

 نوكتس .ةعطاقملا ىوتسم @ع ة>عامتجالا تاعمجتلا @ع ة>مازلإلا دويقلا قيبطت متي ،اًروفو نآلا نم اًراdتعا
 :لمش2و رخآ راعشإ 6�ح ة�راس تاءارجإلا ەذه

ت   •
ُ

تاW اًعنم ةقلغملا نÂامألاW ة>عامتجالا تاعمجتلا عنم
ً

N7 امW ،ا
O تاعمجتلا كلذ WامأÂلمعلا ن. 

N7 ة>عامتجالا تاعمجتلاW دارفألا ددع Ãتق/   •
O امألاÂقأ دحك صاخشأ 10 @ع ةحوتفملا نÄ. 

 10 @ع Ãتقت نأو ةماعلا ةحصلا تاداشرإ عيمج فافزلا مسارمو زئانجلا تامدخ عبEت نأ بج/   •
 .اهب ح�مسم 5Hغ فافزلا تالفح وأ زئانجلا دعW لاdقتسالا مسارم .Äقأ دحك صاخشأ

 
 سرادملا
 

N7 ةساردلا لوحتEس
O ملعتلا �إ 12 �إ 7 نم فوفصلا نم ة��ناثلاو ةطسوتملا سرادملا عيمج Wل577ملا 

W2 /5̀مفون 30 نم ة/ادYZاثلا ن�È7
O، وÉت°ي كلذÊO ق ة>سردملا لوصفلا روضحdددحم نا] يذلا دعوملا ل 

  .لdق نم كلذل
 

N7 6 �إ 1 نم ة>ئادتبالا فوفصلاو ةناضحلا رود ذ>مالت رمتس�س   •
O ح ة>سردملا لوصفلا روضح�6 

 .لوألا نونا] /5̀مس�د 18 
N7 سرادملاW ملعتلا نوفنأتس¦و ة��تشلا ةلطعلا دعW ل577ملاW ملعتلا �إ بالطلا عيمج دوع>س   •

O 
È7اثلا نونا]/ رياني 11 

O 2021. 
 .ة>مازلإ 5Hبادتلا ەذه   •

 بالطلل نكم/ .ÏOاردلا ماعلا ة>قdل ة�را>تخا نوكت فوس ة/دنÎلا ة��ناثلا ةسرادلا مامتإ ةداهش تاناحتما
 .2021 سطسغأو وينو�و ل��بأ ناحتما تاسلجل ءافعإ @ع لوصحلا وأ راdتخالا ةWاتك را>تخا مهÐأو



 

 ززَعُملا ABصلا عضولا تحت قطانملل &%بادت

N7 تامدخلاو ة�راجتلا لامعألاو ،ةداdعلا نÂامأ @ع ة>مازلإلا دويقلا قيبطت متي ،اًروفو نآلا نم اًراdتعا
O 

6�لا قطانملا( ززعملا عضولا تحت قطانملاO تالاحلا دادعأ ةدا�»ل اًرظن ةززعم ة>بط تادادعتسا �إ جاتحت 
 .رخآ راعشإ 6�ح ة�راس تاءارجإلا ەذه لظتس .)اهب

 ةداVعلا رود

ث غلdي Äقأ دحW ددحم ةداdعلا نÂامأ روضح  •
ُ

 .ةمدخ وأ ة5Hعش ل¼ل يداعلا روضحلا ددع ثل
 .ÔOازلإ امهال] عانقلا عضوو تالئاعلا lH7ب يدسجلا دعاdتلا  •
 .تن56نإلا @ع رئاعشلاو تامدخلا لقن @ع lH7ي°يدلا ةداقلا عيجش2 متي  •
 @ع ظافحلا اهيف متي نأ بج/ نÎلو ،ة>°يدلا تاعومجملل ة>صخشلا تاعامتجالا رمتس2 نأ نكم/  •

 .ةماعلا ةحصلا 5Hبادت عاdتا بج�و ة/دسجلا ةفاسملا
 

 تامدخلاو لامعألا

Wت ،5̀مفون 27 نم اًءد
ُ

 تالماعتلل قلغم :لامعألل تائف ثالث نمض تامدخلاو لامعألا @ع دويقلا قبط
 وأ لمعلا ةئف بسح دويقلا قيبطت ة>ف>ك .طقف قبسم دعومW ح�تفمو ،دويق عم ح�تفم ،ة>صخشلا
 .�O: measures.aspx-health-public-alberta.ca/enhancedاتلا طWارلاW ةحاتم ةمدخلا

 .رمألا مزل اذإ اهد/دمت متÚس نÎلو ،عيباسأ ةثالث ةدمل ة�راس تاءارجإلا ەذه EdÙ6س

 اً>لحم قوسEلا لضفُ�و ،ةئزجتلاW عيبلا تالاحمل ة>صخشلا تارا�»لا نم دحلا @ع ات5̀لأ نا[س عيجش2 متي
Wلا وأ ةقطنملا·O 5̀ع تامدخلا مادختساو ل577ملل تا�56شملا ل>صوتو رجتملا جراخ تا�56شملا مالتساو 
 .كلذ نكمأ امثيح ،تن56نإلا

 ةط6حملا تاعمتجملاو نوتنومد`و يراغلا[ قطانمل ةددحم =-بادت

 ة6مازلإلا عانقلا تاVلطتم

N7 ةقلغملا لمعلا نÂامأ لخاد اً>مازلإ عانقلا ءادتراW د/دج ما567لا قيبطت متي ،اًروفو نآلا نم اًراdتعا
O نوتنومدإ 

N7 امW ،راوزلا @ع قبطن�و ،نوفظوملا ه>ف دجاوتي نا[م يأ لمش� اذهو .امهب ةط>حملا قطانملاو يراغلا]و
O 

 .نودقاعتملا وأ نوفظوملاو ل>صوتلا وفظوم كلذ

 .رخآ راعشإ 6�ح لوعفملا يراس ءارجإلا اذه نوك>س

 ةئيهو ةحصلا ةرازو لصاوتو .قطانملا عيمجW ة�راس ة>نوناقلا رماوألاو ة>هيجوتلا تام>لعتلا عيمج لظت
N7 بثك نع ضرملا راشEنا ةdقارم ات5̀لأW ة>لحملا تا/دلdلاو ة>حصلا تامدخلا

O ةعطاقملا ءاحنأ عيمج. 



 ةعgh قئاقح

 .انه ةد/دجلا 5Hبادتلل ةلما¼لا ل>صافتلا @ع لوصحلا نكم/   •
N7 تفاعت ةلاح 35,695و ةطشy ةلاح 13,349 كانه   •

O ات5̀لأ. 
 .ةزكرملا ة/انعلا ماسقأW 66 مهنÚب نم ،تا>فشEسملاW 19-د>ڤوك ض��م 348 كانه   •
 .492 وه ات5̀لأW 19-د>ڤوك تا>فول �Oامجإلا ددعلا   •
نوناق   •

ً
 .ضارعأ روهظ وأ ضرملا دنع اولزعن�و اً/دسج اودعاEdي نأ ات5̀لأ نا[س عيمج @ع بج/ ،ا

 سمل بنجتو ،لقألا @ع ة>ناث 20 ةدمل ماظتناW ك/د/ لسغا :كل ة/امح لضفأ ÝO ةد>جلا ةفاظنلا   •
N7 سطعلا وأ لاعسلاW مقو ،كهجو

O لا ة>°ثÎة>قرولا ل/دانملا نم صلختو ،م¼لا وأ ع� WامألاÂن 
 .كلذل ةصصخملا


