
 
 
 

News release 
 

جهة  لموا ألبرتا على الوصول إلى المزيد من المواردالخدمة المجتمعية الممتدة تساعد سكان برامج 
 19-ڤيدكو  يروسڤ

 عالمل اإلاستفسارات وسائ  2020كانون األول  /ديسمبر 15

 خاصة دعم  الديم برامج مجتمعية ممتدة ووسائل  جديدة نحو تقوات  تتخذ حكومة ألبرتا خط
 19-ڤيد كو  يروسڤل النتشاروااإلصابة  الت األعلى منالمعدتمعات ذات مجلل
 

ل من إدمونتون  كفي  ضرر ا  األكثر ت   ا من تلك مجتمع    11حددت هيئة الخدمات الصحية بألبرتا  
 وكالغاري 

 
ا  ،كانون األول  /ديسمبر  15اعتبار ا من  و  أدوات ة و من البرامج الجديد   ستوفر حكومة ألبرتا عدد 

 :وذلك كما يلي  هذه المجتمعات  لسكانالدعم 
 

 مالية مساعدات و الذاتية  فنادق للعزلة   •
o   سيكونون   19 -دڤيكو   يروس ڤ إصابتهم بـثبتت  سوف  الذين  و األفراد في هذه المناطق

الفنادمؤهلين للحصول على إقامة مجانية في غرفة   ، مع  يوم ا  14مدة  ل  قأحد 
 .مناسب ثقافي االطعام وفير الت

o      ا للحصول على مساعدة مالية مؤقتة بمبلغ   625سيكون هؤالء األفراد مؤهلين أيض 
 .عزلتهم الذاتيةمدة دوالر ا عندما يكملون 

 د ڤيكو ل يلتصد وا رعايةالفرق    •
o       ستوفر فرق التوعية التي يقودها المجتمع المحلي الدعم والتدخالت على األرض

 .يروسڤ للحد من انتشار ال
o   األقنعة والمعقمات والمعلومات بلغات متعددة  متمثلة في    لرعايةتسليم حزم ا  سيتم

 .في هذه المناطق
o    ا 19 -دڤيكو اختبار  سيكون النقل اآلمن إلى مرافق التقييم و  .متاح 

  o      قادة المجتمع والمنظمات الدينية المحلية   ا ويدعمه  عية الممتدة البرامج المجتم سيقود
ا ومنظمات االستيطان. سيقدم المترجمون   .الدعم إذا لزم األمر أيض 

 
 

Multimedia 
Watch the news conference 

View photos from the news 

conference (will be added after 

the event) 

B-roll footage of COVID care 

packages 

 

Media inquiries 
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780-446-2179 
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Communications/Press 
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 تعددة لوسائط الما
 شاهد المؤتمر الصحفي

  صور من المؤتمر الصحفيعرض 
 ( حدث )ستضاف بعد ال

لحزم  من شريط الخلفية لقطات
 ڤيد مرضى كو  رعاية

 
 ستفسارات وسائل اإلعالم ال

 كريستين ميات 
780-446-2179 

السكرتير   /نائب مدير االتصاالت 
 الصحفي بمكتب رئيس الوزراء 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إخباري بيان   

https://youtu.be/X1HhCSqE7Iw
https://www.flickr.com/photos/albertanewsroom/albums
https://www.flickr.com/photos/albertanewsroom/albums
https://www.dropbox.com/s/51v86ojrf6r256l/2020-12-08-Community%20Outreach%20Program.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51v86ojrf6r256l/2020-12-08-Community%20Outreach%20Program.mp4?dl=0
mailto:christine.myatt@gov.ab.ca
https://www.youtube.com/watch?v=X1HhCSqE7Iw&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/albertanewsroom/albums
https://www.flickr.com/photos/albertanewsroom/albums
https://www.flickr.com/photos/albertanewsroom/albums
https://www.dropbox.com/s/51v86ojrf6r256l/2020-12-08-Community%20Outreach%20Program.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51v86ojrf6r256l/2020-12-08-Community%20Outreach%20Program.mp4?dl=0


 حملة توعية عامة     •
 o      طّورت حكومة ألبرتا حملة توعية إليصال معلومات الصحة العامة المهمة مباشرة إلى سكان ألبرتا الذين قد

إلنجليزية من خالل توسيع الوصول إلى المواد المترجمة وغيرها من أشكال  اللغة افي فهم صعوبات يواجهون 
 .الدعم

 o   وكذلك من خالل مختلف  سيتم تسليم الرسائل بعشر لغات من خالل الراديو والتلفزيون واإلعالنات المطبوعة ،
 .قنوات التواصل االجتماعي ومنصات الويب

 
 رئيس مجلس الوزراء  جايسون كيني  صرح

ولكن بالنسبة    - جميع مجتمعاتنا وجميع قطاعات اقتصادنا    شكل مس ب   المقاطعةجميع أنحاء    على كان لهذا الوباء تأثير عميق  "
، كان هذا التأثير أكثر حدة. ستقدم حكومة ألبرتا مساعدة إضافية لحماية العائالت في المجتمعات التي تتعامل مع معدالت  للبعض

 ." آمنينى البقاء األشخاص أينما كانوا ومساعدتهم عل للوصول إلى  نحتاج . ض للمر  انتشار عالية

 سي أالرد وزيرة الشؤون البلدية تري افت أض
سنتجاوز الحواجز ونزود  ، مع ا  حمناوتراودنا  جهمن خالل    .األكثر تأثر انريد اتباع نهج داعم وتعاوني لمساعدة تلك المجتمعات  "

 ." جيراننا بالمعلومات والدعم الذي يحتاجون إليه للحفاظ على عائالتهم آمنة

 العدل والمحامي العام  مادو وزيركايسي   قال
وباء. تدرك حكومة ألبرتا أن هناك حاجة إلى أفكار جريئة لحماية سالمة جميع سكان  هذا الب الخلفيات    "تأثر سكان ألبرتا من جميع

رحيمة تلبي احتياجات مجتمعاتهم.  ألبرتا. أود أن أشكر قادة المجتمع على مساعدة حكومة ألبرتا في تطوير استراتيجية رعاية  
ا الوباء،سنتغلب على تحدي هذا   ." وسنقوم بذلك مع 

 المجتمع والخدمات االجتماعية ة وزير  راجان ساوهني   صرحت
تتفهم هذه المنظمات بشكل  " الثقافية والمجتمعية لتوفير المعلومات والدعم للمحتاجين.  بالشراكة مع قادة المنظمات  نحن نعمل 

 ." بالمساعدة في تقديم هذه الخدمات موالتزامه  م على تفانيه مأفضل احتياجات المجتمعات ونشكره
 

 بكالجري   BAPS Swaminarayan Mandir ؤسسةم  مدير دياا جاكري أضافت 
 Vasudev Kutumbakamون إلى  معت العمل في شراكة يجمع المجتمعات مع ا ويجعل جهودنا أقوى. نشأ الكثير منا وهم يس "
كيني وحكومته على جمعنا  ) الوزراء  لرئيس  الجهد    كبيرة،جميعا  كعائلة واحدة  العالم عائلة واحدة كبيرة(. شكرا   من خالل هذا 

سنخلق الوعي   المتبادلة،المشترك. أنا واثق من أنه من خالل مشاركة الموارد وأفضل الممارسات واالستفادة من الدعم والخبرة  
 " .ونخرج مع ا بشكل أقوى كمجتمع

 
 



 Africa Centre منظمة شريف حاجي المدير التنفيذي ل   أضاف
 وباء   ثهايحد، فإننا نعرف بشكل مباشر اآلثار المدمرة التي يمكن أن  على دعم المهاجرين والوافدين الجدد  تكزر بصفتنا منظمة ت

هو الخطوة األولى نحو استخدام وتعظيم    ح الصحفي التصريمتعددة. هذا   اتتحديعلى المجتمعات التي تواجه بالفعل   19-ڤيدكو 
 األدلةعلى مستندة المختلفة وال تللمجتمعا المستهدفة ذه البرامج مثل ه إلنشاء والجديدة. نثني على الحكومة  متاحة البيانات المة قي

 ."19-ڤيدكو  لدعم هذه المجتمعات في االستجابة والحد من انتشار الواقعية

ودعم  الوباءمنحنى  خفض من خالل حماية األرواح وسبل العيش بتدابير دقيقة ل 19-ڤيدكو  تستجيب حكومة ألبرتا لوباء
 .األعمال الصغيرة وحماية نظام الرعاية الصحية في ألبرتا

 ية أساسمعلومات 

جتمعاتها ، بما في  في م شيوع ا األكثر التحدياتتواجه المجتمعات اإلحدى عشر التي تعاني من أعلى معدالت االنتشار بعض 
 :ذلك
 .والصيانة والنقل حيةاية الصرعبمرافق ال الخطوط األمامية على سبيل المثال  -الخطورة  اليةعالوظائف ب العمل    •
  متعددة  أو  األسر متعددة   منازلال تكون   ما  وغالب ا ، دخل أقل من المتوسط ال السكانية بسببمعيشية عالية الكثافة   ظروف    •

 .األجيال
 .الدعم الكافبعد يتوفر لهم الذين قد ال  و مزيد من الوافدين الجدد إلى ألبرتا الهذه المناطق مأهولة ب  •  
 .اللغة اإلنجليزيةاستخدام  عوائقارتفاع نسبة األفراد الذين يعانون من  •  


