
خش رتخا .هل ةعومجم طيشنتل اًص

.صخش لكل ةلصفنم ةروصب ةعومجم طيشنت كيلع نوكيس

عبات صخش ةفاضإ +

<name>

<name>

<name> (عباتلا صخشلا)
:داليملا خيرات

<name> (عباتلا صخشلا)
:داليملا خيرات



.ديدج عبات صخش ةفاضإب مق
.عباتلا صخشلا تامولعم لاخدإ ىجري

عبات صخش ةفاضإ ةدوع

لوألا مسالا

(س س س س/ي ي/ش ش) داليملا خيرات

ةلئاعلا مسا

 قلعتت تارارق ذاختا يل زيجت يتلا ةينوناقلا ةطلسلا يدل نأو ضيرملا اذه رمأ يلو/دلاو يننأب رقأ
.هل ةيحصلا ةلاحلا ةرادإو ضيرملا اذه ةحصب

<name>



 ةسسؤملا فرعم وأ ينورتكلإلا ديربلا لخدأ
.جمانربلاب طبترملا

كأتم نكت مل اذإ .حيحصلا جمانربلاب كباسح طبر ةوطخلا هذه نمضت  ،اهلاخدإ بجي يتلا تانايبلا نم اًد
.اهتفرعمل كب صاخلا جمانربلا ريدم ىلإ عوجرلا ىجرُي

ةعباتم

.كتيقحأ ديكأتب مق

<name>



 ناونع ديكأتل كيدل دراولا قودنص نم ققحت
.كتسسؤمل ينورتكلإلا ديربلا

 ةوطخلا هذه .<email address> ىلإ support@color.com نم ينورتكلإ ديرب ةلاسر لاسرإ مت
.ةبولطم

.يئاوشعلا ديربلا دلجم نم ققحتف ،قئاقد 5 نوضغ يف ينورتكلإلا ديربلا ةلاسر دجت مل اذإ

 ناونعلا لخدأو ةقباسلا ةشاشلا ىلإ عوجرلاب مقف ،حيحص ريغ اذه ينورتكلإلا ديربلا ناونع ناك اذإ
.حيحصلا



؟كتعومجم طيشنتل زهاج تنأ له

 كتعومجم ةداعإ كيلع نيعتي هنأ ركذت طقف .نآلا اهطيشنت كنكمي ،كيدل ةزهاج كتعومجم تناك اذإ

 .كب ةصاخلا ةنيعلا ىلع كلوصح موي سفن يف ةطشنملا

سف ،دعب كتعومجم ىلع تلصح دق نكت مل اذإ رم لوخدلا لّج .اهيلع لصحت امدنع ىرخأ ًة

ةعومجملا طيشنت

<name>



.<name> لجأ نم ةعومجم طيشنت ددصب تنأ

.هنع ةباينلاب تامولعملا لك لاخدإ ىجري

ليلحتلا لبق ام نايبتسا
فو ةددحم ةلئسألا هذه .(CDC) اهنم ةياقولاو ضارمألا ةحفاكم زكارم نع ةرداصلا تاهيجوتلل اًق

<name>

 روهظ مدع نم سوريفلاب ةباصإلا ةدش فلتخت دق .SARS-CoV-2 سوريفب ةباصإلا لعفب 19-ديفوك ضرم ثدحي
 سوريفلاب ةباصإ تالاح فاشتكا مت .ةايحلا ىلع ةروطخ لكشي يسفنتلا زاهجلا يف ضرمب ةباصإلا ىلإ ضارعأ يأ
 وأ ،لاعسلا 19-ديفوكب ةباصإلاب ةطبترملا ضارعألا لمشت .نيسمخلا تايالولا عيمج يفو ملاعلا ءاحنأ لك يف
 دجتسم نادقف وأ ،قلحلا باهتلا وأ ،عادصلا وأ ،تالضعلا ملأ وأ ،ةشعرلا وأ ،ىمحلا وأ ،سفنتلا ةبوعص وأ قيض

.مشلا وأ قوذتلا ةساحل

 ةيحص تالكشم يأ نودو ةيرمع ةئف يأ نم صاخشألا ىدل ديدش ضرم ثودح ىلإ 19-ديفوكب ةباصإلا يدؤت دق
 رثكأ نسلا رابك نوكي ثيح ،رمعلا مدقت عم 19-ديفوك ءارج ديدش ضرمب ةباصإلا ةروطخ دادزت نكلو ،ةقباس
 ديدش ضرمب صخشلا ةباصإ رطخ ةدايز ىلإ كلذك ىرخأ ةيحص ضارمأ دوجو يدؤي دق .رطخلل ةضرعملا تائفلا
 ةحضوم ةافولاو ديدش ضرمب ةباصإلاب ةطبترم نوكت دق يتلا ىرخألا ةروطخلا لماوعو ضارمألا .19-ديفوك ءارج

.هاندأ

 يتلاو ،ةيلاتلا ةروطخلا لماوع وأ ضارمألا نم يأ كيدلو 19-ديفوكب ةطبترم قلقلا يعدتست ضارعأ يأ نم يناعت تنك اذإ
 ةيحصلا ةياعرلا مدقم ةراشتسا كيلع بجي ،19-ديفوك ءارج ديدش ضرمب ةباصإلل ةضرع رثكأ كلعجت دق

:ليلحتلا اذه مادختسا لبق كب صاخلا


ةنمزملا ىلكلا ضارمأ


(COPD) نمزملا يوئرلا دادسنالا ضرم

 روصق تالاح وأ ،يمظع عاخن ةعارز وأ تمصم وضع ةعارز ةجيتن (ةعانملا زاهج فعض) ةعانملا يف صقن ةلاح
 ىلإ يدؤت ىرخأ ةيودأ مادختسا وأ ،تاديوريتسوكيتروكلا مادختسا وأ ،ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف وأ ،ةعانملا يف

ةعانملا زاهج فاعضإ


(ىلعأ وأ 30 غلبي [BMI] مسجلا ةلتك رشؤم) ةنمسلا


بلقلا ةلضع لالتعا وأ يجاتلا نايرشلا ضرم وأ بلقلا روصق لثم ،ةريطخلا بلقلا ضارمأ


يلجنملا مدلا رقف ضرم


يناثلا عونلا نم ركسلا ضرم


(ةديدشلاو ةطسوتملا تالاحلا) وبرلا


(خملا ىلإ مدلا دادمإو ةيومدلا ةيعوألا ىلع رثؤي) يغامد يئاعو ضرم


يسيكتلا فيلتلا


مدلا طغض عافترا


فرخلا لثم ةيبصعلا ضارمألا


دبكلا ضارمأ


لمحلا


(ةبدنتم وأ ةفلات ةيوئر ةجسنأ دوجو) يوئرلا فيلتلا


نيخدتلا


(مدلا ضارمأ نم عون) ايميسالثلا


لوألا عونلا نم ركسلا ضرم

 ئراوط ةلاحب ئبنُت يتلا ةيلاتلا ةيريذحتلا تامالعلا نم يأ نم يناعت تنك اذإ ،كيدل ةروطخلا ةلاح نع رظنلا ضغب

:لاحلا يف ئراوطلا ةياعر بلطب ىصوي ،19-ديفوكل


سفنتلا يف ةبوعص


ردصلا يف رمتسم طغض وأ ملأ


كابترالاب داتعم ريغ روعش

قيتسم ءاقبلا وأ ظاقيتسالا ىلع ةردقلا مدع 
اًظ

هجولا وأ هافشلا ةقرز

نايبتسالا ءدب



<name>

.<name> لجأ نم ةعومجم طيشنت ددصب تنأ

.هنع ةباينلاب تامولعملا لك لاخدإ ىجري

؟19-ديفوكب ةطبترم ضارعأ يأ نم اًيلاح يناعت له
 وأ ،سفنتلا ةبوعص وأ ،قلحلا باهتلا وأ ،ناقتحالا وأ ،لاعسلا وأ ،ةشعرلا وأ ،ىمحلا ضارعألا لمشت دق
.مشلا وأ قوذتلا ةساحل دجتسملا نادقفلا وأ ،لاهسإلا وأ ،ءيقلا وأ ،قاهرإلا وأ ،عادصلا

معن

ال

ةعباتم

ةدوع



 19-ديفوكب ةطبترملا ضارعألا لك ديدحت ىجري
.اًيلاح اهنم يناعت يتلا

.كعمتجم ىلع 19-ديفوك ريثأت مهف ىلع نيلوؤسملا كلذ دعاسي .قبطني ام لك ددح

ةشعر وأ ىمح

لاعس

قلحلا يف باهتلا

سفنتلا يف ةبوعص وأ قيض

عادص

مسجلا وأ تالضعلا يف مالآ

قاهرإ

مشلا وأ قوذتلا ةساحل دجتسم نادقف

لاهسإ

ءيق وأ نايثغ

حشر وأ ناقتحا

ةيدلج ةيساسح

ةيهشلا نادقف

ةعباتم



 ةعاس نيرشعلاو عبرألا لالخ
ةيضاملا

يضاملا عوبسألا يف

عوبسأ نم رثكأ ذنم

نيعوبسأ نم رثكأ ذنم

 ةطبترملا ضارعألا نم يناعت تأدب ىتم
؟19-ديفوكب

ةعباتم

<name>



؟اًيلاح لماح ِتنأ له

ةعباتم

عن
م

ال

.اًدكأتم تسل

.ّيلع كلذ يرسي ال

<name>



<name>

1 ليلحتلا لوح 2 ضيرملا تامولعم 3 يطيرشلا زمرلا تامولعم

.<name> لجأ نم ةعومجم طيشنت ددصب تنأ

.هنع ةباينلاب تامولعملا لك لاخدإ ىجري

 لوح ةمهملا تامولعملا هذه ةعجارم ىجري
.19-ديفوك ليلاحت

 SARS-CoV-2 سوريفب اًباصم تنك اذإ ام ليلحتلا فشتكي
.طقف ليلحتلا ءارجإ تقو يف (19-ديفوكل ببسملا سوريفلا)

.لبق نم سوريفلاب تبصُأ دق تنك اذإ ام وأ كتعانم ليلحتلا اذه ربتخي ال

.روفلا ىلع بيبطب لاصتالا ىجريف ،ةيباجيإ كجئاتن تناك اذإ

يأ هنكمي امك .بيبطلا ىلع رصتقت ةمهم يه ةباصإلا صيخشت  تامولعم كحنم اًض
.ىودعلا نم نيرخآلا ةيامح يف ةدعاسملاو كسفنب ءانتعالا ةيفيك لوح

 .ليلحتلا ءارجإ دعب سوريفلاب تبصُأ دق نوكت امبر

  ةئطاخلا ةيبلسلا جئاتنلا ثدحت .ةئطاخ ةيبلس كليلحت ةجيتن نوكت دق
.لمكألا هجولا ىلع ليلاحتلا ةقد مدع ببسب

.سوريفلا دوجو فاشتكا متي مل هنأ ةيبلسلا جئاتنلا ينعت

 كانه تناك اذإ امع هلأساو بيبطلاب لصتاف ،ضارعأب رعشت لازت ال تنك اذإ
:ةيلاتلا بابسألل كل ديدج ليلحت ءارجإ يعدتست ةرورض

قت ال  متتس .كجئاتن صوصخب كبيبط عم عبات .ةيبطلا ةياعرلا وأ ةروشملا Color ةكرش مّد
 تالاحلا يف ةماعلا ةحصلا ضارغأل ةنيعم ةيلحم وأ ةيموكح وأ ةيلارديف تائيه عم كجئاتن ةكراشم
.كلذ نوناقلا اهيف يضتقي يتلا

 19-ديفوك ليلاحتب ةصاخلا ةرينتسملا ةقفاوملا ىلع قفاوأو ،تمهفو ،تأرق دق يننأب رقأ
 تاسرامم راعشإو ،19-ديفوك ليلاحتب ةصاخلا ةمدخلا طورشو ،Color ةكرش نم ةمدقملا
 لك يف يرست دونبلا هذه نم دنب لك ىلع يتقفاوم نأ مهفأ .ةيصوصخلا ةسايسو ،ةيصوصخلا
 ديفوك ليلاحت جمانربل ةيعارلا ةهجلا جمانرب لالخ نم ديفوك ليلحت ءارجإب اهيف موقأ ةرم
 ةصاخلا ةرينتسملا ةقفاوملا يف حضوملا وحنلا ىلع ،ةمداقلا (6) ةتسلا رهشألا رادم ىلع
 ءارجإ ىلع يتقفاوم ءاغلإ لجأ نم support@color.com ةلسارمب مقأ مل ام ،19-ديفوك ليلاحتب
.ةيلات ليلاحت

 تارارقلا يف اهب داشرتسالا ضرغب يتسسؤم عم يجئاتنو يتامولعم ةكراشم ىلع قفاوأ
 HIPAA ةقفاوم ةءارق) ةساردلا/لمعلا ىلإ ةدوعلا وأ/و ،ةمالسلا وأ/و ،ةحصلاب ةقلعتملا
 اذه لالخ نم ليلحت ءارجإب اهيف موقأ ةرم لك يف يرست ةقفاوملا هذه نأ مهفأ  .(ةلماكلا
.جمانربلا

ةعباتم

ةدوع

ةديدش ضارعأ نم يناعت تنك اذإ

 وأ ةديدش ضارعأ نم يناعت كنأ رعشت تنك اذإ
.روفلا ىلع ةيبطلا ةياعرلا بلطاف ،ةمقافتم

 ةياقولاو ضارمألا ةحفاكمل ةيكيرمألا زكارملا يصوت
 يأ نم نوناعي نيذلا صاخشألا لوصحب (CDC) اهنم

:روفلا ىلع ةيبطلا ةياعرلا ىلع ةيلاتلا ضارعألا نم ضرع


سفنتلا يف ةبوعص


ردصلا يف رمتسم طغض وأ ملأ


كابترالاب داتعم ريغ روعش

قيتسم ءاقبلا ىلع ةردقلا مدع  دعب ظاقيتسالا وأ اًظ

مونلا

هجولا وأ هافشلا ةقرز



.<name> لجأ نم ةعومجم طيشنت ددصب تنأ

.هنع ةباينلاب تامولعملا لك لاخدإ ىجري

 اذه ديكأتل تامولعملا ضعب ىلإ جاتحن
.ليجستلا
انب  .جئاتنلا دادعإل تامولعملا هذه مادختسا متي دق ،كجمانرب اهمدختسي يتلا ليلاحتلا عاونأ ىلع ًء
يأ تامولعملا هذه مادختسا متي دق  لجأ نم تانايب نوعمجي نيذلا تايالولاو ندملا يلوؤسم معدل اًض
.تاعمتجملا ىلع 19-ديفوك ريثأت مهف

هداليم خيراتو ضيرملا مسا

لوألا مسالا
MI

ةلئاعلا مسا

:داليملا خيرات

عراشلا ناونع

ةنيدملا ةيالولا يديربلا زمرلا

ناونعلا

(ةيرايتخا) ةيسنجلا ةيوهلا

 لذبن فوس  .كلذب مايقلا ىجريف ،ضيرملل ةيسنجلا ةيوهلا لوح تامولعم ةفاضإ يف بغرت تنك اذإ
.هتبرجت ةدوج نامضل اندهج ىراصق

ايخ ددح ...اًر

سنجلا

.تامولعملا هذه ىلع انلوصح حئاوللا يضتقت

ىثنأ

ركذ

يئانث ريغ

لصألا وأ قرعلا

ايخ ددح  ميدقت (CDC) اهنم ةياقولاو ضارمألا ةحفاكمل ةيكيرمألا زكارملا بجوتست .رثكأ وأ اًدحاو اًر
.ةباجإ

نييلصألا اكسالأ ناكس نم وأ يكيرمأ يدنه

يويسآ

يدوبماك

ماوج ناكس نم

ينيص

ياواه ناكس نم

ينيبلف

اوماس ناكس نم

يدنه

يناباي

يروك

سوال ناكس نم

يمانتيف

يقيرفإ يكيرمأ وأ دوسأ

طسوألا قرشلا ناكس نم

ايقيرفإ لامش ناكس نم

ئداهلا طيحملا رزج ناكس نم

ضيبأ

ىرخأ

فورعم ريغ

رمألا يلو/دلاولاب ةصاخلا لاصتالا تانايب
) فتاهلا مقر فُي (لومحملا فتاهلا لّض

ةعباتم

ةدوع

؟نآلا كلذ ينم بلطت اذامل

 ىصقأب ةنيعلا ميدقت ةيلمع متت نأ يف بغرن
 ناكمل كهجوت دنع كل ةبسنلاب ةلوهسو ةعرس
 تامولعملا هذه ريفوت لالخ نم .تانيعلا ىلع لوصحلا

 .دعب اميف هقرغتستس يذلا تقولا رفوت تنأف ،نآلا

 كجئاتن نوكت امدنع ةيصن ةلاسر كل لسرنس
 درلاب مق ،تانايبلاو لئاسرلا راعسأ يرست دق) .ةزهاج
 ىلع فّرعت .كارتشالا ءاغلإل (فاقيإ) STOP ةملكب
 ناونع ريفوتب تمق اذإ (.ةمدخلا طورش يف ديزملا
 ينورتكلإ ديرب ةلاسر كل لسرنسف ،ينورتكلإلا كديرب
يأ 
.اًض

 مهف ىلع ةيالولاو ةنيدملا يلوؤسم كناونع دعاسي
 متي نل .هراشتنا قرطو سوريفلا يشفت مجح
.ةيقيوست ضارغأل همادختسا

<name>

1 ليلحتلا لوح 2 ضيرملا تامولعم 3 يطيرشلا زمرلا تامولعم



<name>

1 ليلحتلا لوح 2 ضيرملا تامولعم 3 يطيرشلا زمرلا تامولعم

.<name> لجأ نم ةعومجم طيشنت ددصب تنأ

.هنع ةباينلاب تامولعملا لك لاخدإ ىجري

.كب صاخلا يطيرشلا زمرلا تامولعم لخدأ
 صاخلا ةنيعلا عمج بوبنأ ىلع (C فرحلاب أدبي) لوخدلا مقرو (D فرحلاب أدبي) يطيرشلا زمرلا نع ثحبا
≠.ةدعاسملا ىلع لصحا ؟ةلكشم كيدل له .هاندأ امهلخدأ .كب

D-__________

لوخدلا مقر

ةعباتم

ةدوع



<name>

1 ليلحتلا لوح 2 ضيرملا تامولعم 3 يطيرشلا زمرلا تامولعم

.هنع ةباينلاب تامولعملا لك لاخدإ ىجري

.كب صاخلا يطيرشلا زمرلا تامولعم لخدأ

D-__________

لوخدلا مقر

ةعباتم

ةدوع

<name>

 عمج بوبنأ ىلع ةدوجوملا كلتل ةقباطم تامولعملا نأ دكأت
.كب صاخلا ةنيعلا


D - 12 - 3456 - 7899 :يطيرشلا زمرلا
C - 12345 :لوخدلا مقر

تامولعملا هذه ليدعت ةعباتمو ديكأت



 مق ،نآلاو !كتعومجم طيشنتب تمق دقل
.ةنيع ىلع لوصحلاب
 ةعومجملا عم ةنمضملا تاميلعتلا ةءارق نم دكأت .اهيلع كلوصح موي سفن يف ةنيعلا ةداعإ بجي
يأ كنكمي .أدبت نأ لبق ةيانعب 
.تنرتنإلا ربع تاميلعتلا ىلع عالطالا اًض

 ماكحإب ةنيعلا عمج بوبنأ ءاطغ قالغإ نم دكأت ،ةنيعلا عمج بوبنأ يف نذألا فيظنت دوع عضو دعب
.ةوقب لفسأل هيلع طغضلا قيرط نع

 سيك يف اهعضو دعب ،ةنيعلا رضحُت فوس
زملا ةيجولويبلا رطاخملا تاذ داوملا  ناكملا ىلإ ،دّو

 .ليلاحتلا تانيع عمجل صصخملا

 ةهجلاب لاصتالا ىجريف ،ةلئسأ كيدل تناك اذإ
 19-ديفوك ليلاحت تانيع عمج نع ةلوؤسملا

 .كب ةصاخلا

.جمانربلا ليصافت رظنا

<name>



كب صاخلا Color باسح ءاشنإ

ةلئاعلا مسا
لوألا مسالا

ينورتكلإلا ديربلا ناونع

.دحاو صاخ فرح وأ مقرو ،لقألا ىلع دحاو ريبك فرحو ريغص فرحو ،لقألا ىلع فرحأ 8



.ينورتكلإلا كديرب ناونع ديكأتب مق


،نيج اًبحرم

 ديكأت ىجري ،كباسح ىلإ لوصولا ةيحالص كلمي يذلا ديحولا صخشلا كنأ نم دكأتلل
.اذه ينورتكلإلا ديربلا ناونع


،كل اًركش

Color ةكرش قيرف
support@color.com

ينورتكلإلا ديربلا ناونع ديكأت



19-ديفوك تامولعم ةحول

ةمهم تاثيدحت

.ةزهاج <date> نم كب ةصاخلا 19-ديفوك ليلاحت جئاتن

جمانربلا ليصافت


.كلذ نع ءيش

جمانربلا ليصافت ضرع

 ثدحأ ىلع عالطالل (CDC) اهنم ةياقولاو ضارمألا ةحفاكم زكرم ةرايزب لضفت
.(19-ديفوك) انوروك سوريف لوح تامولعملا

اهنم ةياقولاو ضارمألا ةحفاكم زكرم ىلإ لاقتنالا

.انوروك سوريف ىلع فرعت

ابتعا ةزهاج كجئاتن .<date> نم اًر

جئاتنلا ضرع
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جئاتنلا ضرع

.ةزهاج كب ةصاخلا 19-ديفوك ليلاحت جئاتن


 .<date> خيراتب اهيلع لوصحلا مت يتلا كتنيع ليلحت نم انيهتنا دقل

 ثدحأ ىلع عالطالل (CDC) اهنم ةياقولاو ضارمألا ةحفاكم زكارم ةرايزب لضفت
.(19-ديفوك) انوروك سوريف لوح تامولعملا



Color: 19-ديفوك ليلاحت جئاتن 
https://URL .ةزهاج <date> نم


