
 لاتسيرك نم ةظوحلم
 نم جمانرب ةريدم ،نسولك

تاونس 5 رمع ىتح ةدالولا
 ةرشنلا نم لوألا رادصإلا يف مكب اًبحرم

 عوبسألا اذه نم اًءدب !(MHS) ءابآلل ةيرابخإلا
 ،لزعلا رمأ تحت هيف نوكن يذلا تقولا ةيقبو

 ةيعوبسأ تاثيدحت مكيلإ لسرن فوس
 .ةديفملا تامولعملاو رابخألا ةكراشمل

 دراوملاو بيولا طباورو رابخألا رفوتتسو
 ىلع اًضيأ ةيرابخإلا ةرشنلا هذه نم ىرخألا

 دراومل بيولا ىلع (Matrix) سكيرتام عقوم
 19-ديفوك سوريف لوح

www.matrixhumanservices.org/
covid-community-resources/

 ةرمتسم ةروصب عقوملا نم ققحتلا ىجري
.تاثيدحتلا ىلع لوصحلل

 أدب ،انلئاوعب لاصتإ ىلع ءاقبلل ةلواحم يف
 ءايصوألاو ءابآلاب لاصتإلا يف نوفظوملا

 دراوملاو تامولعملا ميدقتل يضاملا عوبسألا
 كملعم نم عمست نأ عقوتت نأ بجي .تاباجإلاو
 ىتحو ،اًيعوبسأ كتلئاع يماحم نمو ،اًيعوبسأ

 وفظوم موقي .نايحألا ضعب يف كزكرم ريدم
 ثدحتلاو لاصتإلاب انيدل ةيذغتلاو ةحصلا

 لافطألا ءابآ كلذكو ،عضرلا لافطألا يدلاو عم
 لاسرإ اًضيأ كنكمي .ايبط ءافعض مه نيذلا
@inquiries ينورتكلإلا عقوملا ىلإ ةظحالم

matrixhs.org  ةلئسألا عم. 

،(Brad Coulter) رتلوك دارب نم ةلاسر
يذيفنتلا سيئرلا 

 برقلاب رغاش ناكم يف ةتفاللا هذه تيأر
 صاخلا (Cecil Center) ليسيس زكرم نم
 لعفلاب ثدحتي هنإ .مويلا كلذ يف انب
 مايألا نأب انرِّكذُي وهو يلاحلا عضولا نع
-Ma) سكيرتام تسسأت .ةمداق لضفألا
trix) ديدعلاب انررم دقو ،1906 ماع يف 

 اًماع 114 ىدم ىلع ةبعصلا تادادتمإلا نم
 يف ىهتنإ دق ملاعلا نأ ودبي دق .تضم

 .نيدماص انلز ام اننكل ،تابسانملا نم ددع
.اًضيأ ةمزألا هذه زواجتنس ،اًعم

 هذه لالخ نامأب عيمجلا ىقبي نأ لمآ
 .ةداتعملا ريغو ةفيخملا تاقوألا

 تامدخلا ةلصاومل اندهج ىراصق لذبو انلئاوع ةدعاسمل انه ٌدوجوم سكيرتام
 نأشب ةلئاعلا يماحم عم لصاوتلا يف ددرتلا مدع ءاجرلا .انئابآو انلافطأل

.تاجايتحإ وأ فواخم ةيأ

.اًعم ةدوعلاو اًعيمج مكتيؤر ىلإ علطتنو مكتمالس ىلع اوظفاح

 (MATRIX) سكيرتام تامدخ
ةيرشبلا

تراتس ديه جمانرب

ءابآلل ةيرابخإلا ةرشنلا



 ضعب نع ةباجإلا يف أدبنلف
 اهانيقلت يتلا ةلئسألا

 .لعفلاب
 ماعلا ةيقب عم لماعتلل سكيرتام ططخت فيك :س

؟يساردلا
 جماربلا نإ لاق يذلاو ،تراتس ديه بتكم نم انعمس :ج
 انتطخ .ةعئاضلا تاعاسلا ضيوعتب ةمزلُم نوكت نل

 يذلا ميوقتلا ىلع ناكملا سفن نم جمانربلاب ءدبلا يه
  ..ةرمتسم ةسلج يف لازن ال انك ول امك هيف انيهتنإ

؟لافطألل ةيميلعت ةطشنأ سكيرتام رفوتس له :س
 ملعم موقي .ةيراج ملعت ةطشنأ لعفلاب انيدل :ج

 كلفط ىلع نانئمطالل لاصتإلاب عوبسأ لك كلفط
 لاسرإ يف رمتسن فوسو .دراوملاو راكفألا ميدقتلو

 ديربلا ربع ،مظتنملا يعوبسأ فصنلا طاشنلا ميوقت
 سكيرتام طبار ىلع هرشننسو ،نآلا ينورتكلإلا

(Matrix) ةرشنلا هذه يوتحتس .ةحفصلا هذه ىلعأ يف 
 .عوبسأ لك ةديدج طباورو راكفأ ىلع اًضيأ ةيرابخإلا

؟زكارملا عيمج ريهطت متي له :س
 ميقعتو قيمعلا فيظنتلاب موقنس .دعب سيل :ج

 نم دكأتلل لمعلا ءدبل ةقباسلا عيباسألا لالخ انزكارم
.نيفظوملاو لافطألا ةدوع دنع ناكمإلا ردق اهتفاظن

؟جمانربلا وأ ةحنملا ىلع كلذل يبلسلا رثألا وهام :س
 ،ضعبلا انضعب نع انداعبإ وه أوسألا ريثأتلا نإ :ج

 تاقالعلا ءانب .مهيملعمو مكلافطأل ةبسنلاب ةصاخ
 وه ةياعرلاو ةبحملا يف لثمتت يتلاو مكلافطأ عم

 متي مل ،كلذ فالخب .يساردلا انجهنم يف ةيوازلا رجح
.ىرخأ ةيبلس اًراثآ ةيأ عقوتن الو ،انرابخإ

 



 ىلع (Patrick Beger) رجيب كيرتاب ىلإ لسرأ !شياعتلا عم كتلئاع لماعت ةيفيك نع تاهويديفلا وأ روصلا لاسرإ ىجري
.pbeger@matrixhs.org  ينورتكلإلا عقوملا

 ةدعاسملا ةريدملا ،(Kelli Wall) لوو يليك نم ةيذغتلا لوح ةيصوت
ةزاجملا ةيذغتلا/يئاذغلا ماظنلا ةريبخو

 امدنعو ءاودلا وه ءاذغلا .ةيحصلا ةمعطألا نم ةعونتم ةعومجم لوانت ةيمهأ ىلع عئار لاثم يه ةلاقملا هذه
 ةعومجمو نوهدلا نم ةيلاخلا موحللاو ةلماكلا بوبحلا لثم ةيئاذغلا رصانعلاب ةينغلا ةمعطألا لوانتن

 هذه زكرت .اهتحفاكمو ضارمألا ةيامحل ٌدِعتسُم حبصي انمسج نإف ،تاورضخلاو هكاوفلا نم ةعونتم
 نم ٍفاك طسق ىلع لوصحلا لثم ةيحصلا تايكولسلا اًضيأ ُرُكذَتو ةيئاذغلا رصانعلا ىلع ةلاقملا

.ةيقيقح ةيحص ةايح شيعن يكل اندسجب ينتعن نأ انتيلوؤسم نم .يندبلا طاشنلا ةسراممو مونلا
 

https://www.eatright.org/health/wellness/preventing-illness/how-to-keep-your-immune-system-healthy

 ،(Jo-Anne Woodard) درادوو نآ-وج لبِق نم فيكتلل ةحيصن
مدقألا جماربلا ةريدم

 ةياقولا قرط ةبكاوم ناغيشيم ناكس عيمج لواحي .فحصلا نيوانع انوروك سوريف صصق ردصتت
 اهروظنم يف تامولعملا ىلع ظافحلا يرورضلا نمف ،كلذ نم مغرلاب .ةدكؤملا تالاحلاو جالعلاو

 حئاصنو انوروك سوريف ةيطغت ضرعل ةديفم قرط سمخ ةلاقملا مدقت .كابرإلا بنجتل حيحصلا
 .قلقلا ىلع ةرطيسلل

 
www.apa.org/helpcenter/pandemicswww.apa.org/helpcenter/pandemics

 ةدعاسملا ةريدملا ،(Letawnia May) يام اينوتيل نم ةيميلعت ةيصوت

 تاقوألا هذه لالخ انلافطأل لزنملا يف ميلعتلا ميدقت لصاون امنيب تاهمألاو ءابآلا !ةبيط ةيحت
 يتأت .PBS-Kids ةيمويلا ةيرابخإلا ةرشنلا يف ليجستلاب مكيصوأ نأ دوأ ،ةرقتسملا ريغ

 اهتمجرت نكمي يتلا داوملا عيمج يف ةيمويلا ملعتلا ةطشنأ عم PBS-Kids ةيمويلا ةرشنلا
 ملعتلا .رشع يناثلا فصلا ىلإ ةضورلا لبق ام فصلا يف لافطألل ةفلتخم ةغل ةرشع يتنثاب
 لافطألا نأ املاط .موي لك عوضوم لكب مايقلل رطضم كنأب رعشت ال .انلافطأل يرورض رمتسملا

.كدشرم نوكي حرملاو لوضفلا عد .نوملعتي مهنإف ،نوبعلي وأ نوعدبي وأ نوكرحتي
 

https://pro-bee-beepro-messages.s3.amazonaws.com/186836/163391/306641/5019677.
html?modified=1585067094166

 ةكراشم ريدم ،(Charmaine Parks) سكراب نيمراش نم ةيلمع ةحيصن
ءابآلا

 ةءارقب تيصوأ .تقولا اذه لالخ دلاوك يتايولوأ ةمئاق سأر ىلع للملاو ةلزعلا ىمح زواجتن فيك
 عم لصاوتلا يف رارمتسالا ةيفيك لوح ةيعادبإلا راكفألا ضعب مدقت اهنأل ةقفرملا ةلاقملا

 لعافتلل اًعادبإ رثكأ قرط فاشكتسإ نع ةلاقملا ثدحتت .اًضيأ ةلزعلاب انمازتلإ ءانثأ كتلئاع
 ةطشنألا ضعب ةبرجتو لاقملا ةءارق يف عوبسألا اذه انيلإ مامضنإلا ءاجرلا .لزنملا يف كئابحأ عم

.ةجردملا
https://www.erieinsurance.com/blog/ways-to-beat-cabin-fever  



مولعملا نم ديزملل و تا وملا درا
 

  ةيرشبلا تامدخلل سكيرتام
http://www.matrixhumanservices.org/COVID19/

  :(CDC) ضارمألا ىلع ةرطيسلا زكارم
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

  :19-ديفوك قئاقح ةفيحص
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html 

 :ناغيشيم ةيالو
https://www.michigan.gov/coronavirus

  :تيورتيد ةنيدم
https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department/programs-and-ser-

vices/communicable-disease/coronavirus-covid-19

 ينورتكلإلا ديربلا ىلع اًينورتكلإ اًديرب لسرأ ،ىرخألا تابلطلاو ةلئسألل ةبسنلاب
.inquiries@matrixhs.org :يلاتلا


