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�ن موعة من املتطوع�ي �تمع أو م�ج موعة أو تدير مب�نى م�ج ربما أنت تقوم بإدارة م�ج
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�ن �ن ، وربط التواصل ب�ي �ي   لديك مثل هذا الدور املهم - مساعدة األفراد امل�تا�ج

�تمعات �يوية وداعمة نعيش فيها. األشخاص والتأكد من أن لدينا م�ج
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والصداقة.
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 3 ةحفص
 ىنبم حتف ةداعإ ىلع كتدعاسمل ةيعجرم ةمئاق
 :نامأب كعمتجم
 نم بلطاو 19-ديفوك رطاخم تامييقت ءارجإب مق
 هسفن ءÜxلا اولعفي نأ كيدل نيفظوملا

 فيظنتلا تابلطتم زيزعت ةيفيك كرابتعا يف عض
 اهذيفنتو
 فظوم يأ عم لمعلا طامنأ يف تاريغتلا ةشقانم
 عم ةصاخ ، ةديج ليسغ قفارمو نيديلل مقعم ريفوت
 ضيحارملل نم´0ا مادختس.0ا ةاعارم
 ةنم´0ا ديفوك ةداهش لاثملا ليبس ىلع تاتف.0 ميدقت
 PHE تاقصلم ، ةعيΩtلا ةباجتس.0ا زمر قصلم ،
 عبتتو رابتخا ماظن دوجو نم دكأت
 لوح ةمظتنملا نيمدختسملا تاعومجم Ütتسا
 تافيكتلاو ةريغتملا تاجايتح.0ا

 نكامأ يف ، يعامتج.0ا دعابتلا تابيترتل ططخ
 عجارو ، لخادملاو جراخملاو تارمملاو تاعامتج.0ا

 كيدل ةحاسملا و ةعسلا دودح
 ةم.-سلاو ةحصلا رطاخمل ةمظتنم تامييقت ءارجإب مق
 رطاخم مييقت ثيدحت نم دكأتو اهلمكأب ينابملل
 قيرحلا
 ةباصç-ل رطخ يأ ةلاز0ç هايملا ماظن يف لسغا
 ةينويجيللا ايريتكبلاب
 كب ةصاخلا ت.0اصت.0او قيوستلا ثيدحتب مق
 فيظوتلل ةصاخ طوstو ةديدج تامولعمب
 كططخب كب ةصاخلا نيمأتلا ةكst غلبأ
 
 عمتجملا سلجمل نكميف ، اًعمتجم ىنبم ريدت تنك اذإ
 :ةدعاسملا )CCS( تسرموس يف

info@somersetrcc.org.uk ىلع لاصت.0ا وأ 
01823 331222 

 
 

  :انه ةلماشلا تاداشر0çا ليزنت اًضيأ نكمي
www.acre.org.uk/rural-issues/providing-

advice-and-guidance-to-help-groups.php 
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 2 ةحفص
 نامأب حتفلا ةداعإ ةيفيك
 اننإف ، ةيعمتجم ةعومجم ةرادإ يف كراشت تنك اذإ
 عامتج.0ا لبق 19-ديفوك رطاخم مييقت لامكإب كيصون
 :يلي ام يطغي يذلاو ىرخأ ةرم
 يعامتج.0ا زيحلا/ةحاسملا و يعامتج.0ا دعبلا
 هنم جورخلاو ىنبملا ىلإ نم´0ا لوصولا
 هجولا ةيطغتو ةماعلا ةفاظنلا

 ةفيعضلا تائفلا ةاعارم
 بقعتلا و عبتتلا
 تارايسلا فقاومو رفسلا

 
 ةطشن1-ل رطاخملا مييقت جذامن ضعبل طبار كيلإ
 :ةيعمتجملا ينابملا مادختساو ةفلتخملا ةيعوطتلا

www.volunteeringmatters.org.uk/Volunteer-
safe  

  
 عم ةيعامتج.0ا تاعومجملاو عمتجملل ديفم طبار كيلإ
 :نامأب عامتج.0ا لوح حئاصنلا نم ريثكلا

www.resourcecentre.org.uk/information/covid-
19-updates-for-community-groups  

 
 تاءاقللا دقع يف ترمتسا يتلا تامظنملا ىدحإ
 ديش مورف ةسسؤم تناك 2020 ماع يف حاجنب
 رطاخمل انب صاخلا مييقتلا نم ءاهتن.0ا دنع .لاجرلل
 لابقتسا بتكم زيهجت و بيكرتب انمق ، ديفوك سوريف
 ةيصخشلا ةيامحلا تادعمب زهجم و سوريفلا نم نمآ
 يوتحت بتاكملاو لمعلا تاطحم عيمج نأ نم اندكأتو
 اًماظن اًضيأ انقبط .فيظنتلاو ميقعتلا تادعم ىلع
 نامضل ماقر01ا نم دحلل ةيلمع يهو ، هاجت.0ا يداحأ
 "زرديشلا" ريكذتل تاتف.0و ، بسانم يتاذ داعبإ
 ".تاداشر0çاب

 
 مهب صاخلا رطاخملا مييقتل طبار ىلع روثعلا كنكمي

 :انه
www.fromeshed.org.uk/community/frome-

shed-12888 / covid 
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 5 ةحفص
 نيعوطتملا فيظوت
 نم ديدعلا نأ ملعن ، ق.-غ0çا نم انجورخ عم
 بيحرتلا ىلع ةصيرح نوكتس عمتجملا تاعومجم
 .ديزملا بذجل امبرو - نيعوطتملا ةدوعب

 عيمج يف ةمخض ةيعوطت ةباجتسا 19-ديفوك دهش
 تنك اذإ .د.-بلا ءاحنأ عيمج يفو تسرموس ءاحنأ
 نيعوطتملا نم ديزملا دينجت و فيظوت يف بغرت
 .كتدعاسمل انه نحنف ، كتعومجم معدل
 ، تنرتن0çا ربع عوطتلا ةصنم
 رييغتلا ةراSpark a Change/st ميمصت مت
 مهترادإو نيعوطتملا فيظوت ىلع كتدعاسمل
 :كنكمي .ةلوهسب مهعم لصاوتلاو

 فيرعت فلم ءاشنإب مقو كتمظنم لجس
 هنع ثحبت ام شقانو ثحبا

 عوطتلا صرفب كراش
 نيلمتحملا نيعوطتملا عم لصاوت
 بيولا عقوم ةرايزب مق
  g.ukwww.sparkachange.orاًديرب لسرأ وأ 
  info@sparkachange.org.ukًاينورتكلإ

 
 يتحص نم ديكأتلاب نّسح دق يعوطتلا لمعلا"
 ءانثأ ةيباجيإ ةيلقع ىلع ظافحلا يف يندعاسو
 ينلعجو هيلع زيكرتلل اًديج اًئيش يناطعأ دقل .ق.-غ0çا
 "!سانلا نم ريثكلا ةايح يف اًقرف ثدحأ اًقح يننأ كردأ

 ميعطت ةعوطتم ، فيك ناغيم
 
 ، تنرتن0çاب لاصت.0ا يف ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك اذإ
 ، فتاهلا ربع ةيعوطتلا كتاجايتحا ةشقانم لضفت وأ
 550973 01458 :لاصت.0ا ىجريف
 )ةيعوطتلا تامظنملل ينطولا سلجملا( Üt NCVOن
 نيعوطتملا عم لمعلل ةيلمع اًراكفأ مدقت تامولعم
 مهترادإ وأ مهدينجتب موقي صخش يأ فدهتست يتلاو
 نيعوطتم نوريدي نيذلا نيعوطتملا كلذ يف امب ،
  :www.knowhowنيرخآ

ncvo.org.uk/coronavirus/volunteers  
 ةدعاسملا لوح ةموكحلا نم تاداشر0çا ضعب كيلإو
  :volunteering-www.gov.uk/coronavirusنامأب
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 4 ةحفص
 كب ةصاخلا ةعومجملل معدلا
 ليومتلا معد
 ةعومجم وأ يعمتجم قفرم ةرادإ يف كراشت تنك اذإ
 معدل ليومتلا ضعب ىلإ لوصولا نم نكمتت دقف ،
 .ةيمويلا كتطشنأ
 دعتسمو زهاج تسرموس كرابس يف ليومتلا قيرف
 نم ةفلتخملا عاون01ا نيب رايتخ.0ا يف كتدعاسمل
 ءاربخلا معد ل.-خ نم كداشرإو ليومتلا تاقفدت
 .ةروشملاو
 01458 مقرلا ىلع كرابس بتكمب لاصت.0ا ىجري

 فيك ةفرعمل ةstابم قيرفلاب لاصت.0ا وأ  550973
 :يدرف ساسأ ىلع كمعد مهنكمي

support@sparksomerset.org.uk 
 تΩtموس كرابس ليومت ةباوب ىلع ةرظن قلأ
 تانايب ةدعاقو ةروشملاو تامولعملا ىلع لوصحلل
 :ثحبلل ةلباقلا نيلومملا

www.sparksomerset.org.uk/funding 
 

 كيدل نيعوطتملاو نيفظوملل مّدقملا بيردتلا
 ةفلكتلا روسيم ًابيردت اًضيأ مدقن اننأ ملعت له
 ربع ةيعمتجملا تاعومجملاو ةيريخلا تايعمجلل

 ؟تسرموس
 تاراهملا زيزعتل انيدل لمعلا شرو ميمصت مت
 .يلحملا يعوطتلا عاطقلا لخاد ةفرعملاو

 ةراد0ç معد نع ثحبتً اعوطتمً اقسنم تنك ءاوس
 .تاءاطعلا ةباتك معدل ىعسي نيمأ ، نيعوطتملا
 ةيلقعلا ةحصلاب ةيعوتلل بيردت نع ثحبي ريدم وأ
 انيدل بيردتلا قيرف نإف ، نيعوطتملا وأ كيفظومل
 .كتاجايتحا ةشقانمل دجاوتم
 وأ www.sparksomerset.org.uk/training ةرايزب مق
  550973 01458ىلع ةروشملا ىلع لوصحلل لصتا
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 7 ةحفص
 ؟ماهل0çا ضعب ىلإ جاتحت له
 نع ةعئارلا راكف01ا ضعب ىلع دنيام عقوم يوتحي
  يف قلطلا ءاوهلا يف اهتبرجت كنكمي يتلا ءايش01ا
 :ةعيبطلا

www.mind.org.uk/information-support/tips-
for-everyday-living/nature-and-mental-

health/ideas-to-try-in-nature 
 

 ةيميلعت ةيريخ ةسسؤم زدوو ردلياو عيراشم ربتعت
 عيمجل صرفلا نم ةعونتم ةعومجم مدقت ةريغص

 تسرموس بونج يف نانثا ، عقاوم ةث.-ث يف رامع01ا
 ةرايز ىجري .بيدنيم يف دحاوو

www.wilderwoods.org ينورتكلإ ديرب لاسرإ وأ 
  ursula@wilderwoods.orgىلإ

 

 ةمئاق ةيراهن ةيج.-ع ةأشنم يه دووجيإ يف ك.ر.أ
 بونج يف تويريم فراشم ىلع عقتو ، ضر01ا ىلع
 رامع01ا عيمج نم صاخش01ا ك.ر.أ معدت .تسرموس
 .ةفلتخملا تاجايتح.0ا نم ةعونتم ةعومجم عم
 وأ mwww.arkategwood.co   عقوملا ةرايزب مق
    .658782 07974 مقرب لصتا

 ىلع ظافحلل ةيريخ ةسسؤم وه يئيبلا روميراك زكرم
 يراك ةعلق جراخ اهرقم يئيبلا فيقثتلاو ةعيبطلا

 سانلا حنمت ةمظتنم ةيعوطت اًمايأ ريدت يتلاو ةstابم
 يف ةكراشملاو ةعيبطلا عم لصاوتلل جورخلل ةصرف
 ديزملا ةفرعمل .ةيديلقتلا ظفحلا ةطشنأ نم ةعومجم
 ديربلا www.carymoor.org.uk  ةرايزب لضفت ،
  مقرلاب لصتا وأ info@carymoor.org.uk  ينورتكل0çا

01963 350143. 
 

 لامجلا قطانم عيمج Visit Somerset عقوم ددحي
 :ةعطاقملا يف ذاخ01ا يعيبطلا
 www.visitsomerset.co.uk 01749 مقرلاب لصتا 

 ينورتكل0çا ديربلا وأ  835416
 info@visitsomerset.co.uk 

 

 اًعئار اًردصم Somerset Wildlife Trust دعي
  :ةيربلا ةايحلا تايمحم لوح تامولعملل

www.somersetwildlife.org/wildlife/nature وأ 
 .652400 01823   مقرلاب لصتا

 

 اًعئار اًردصم Somerset Wildlife Trust دعي
    :ةيربلا ةايحلا تايمحم لوح تامولعملل

www.somersetwildlife.org/wildlife/nature-  وأ 
 .652400 01823  مقرلاب لصتا
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 6 ةحفص
 جراخلل باهذلا

 ناكم يف كتعومجمل عامتجا دقع يف تركف له
 ؟ديدج
 تاحاسملا ضعب دوجوب عتمتن ، تسرموس يف
 ىلإ لوصولا نكمي - عونتملا فيرلاو ةعئارلا ةيجراخلا

 ناكملا نع ةديعب تسيل يه و ةلوهسب اهمظعم
 .هيف لمعن وأ هيف شيعن يذلا
 ةيعمتجملا ةطشن01ا ضعب ليغشت يف ركفت .0 اذامل
 ؟جراخلا يف كب ةصاخلا

 متي يتلا ةيجراخلا تاحاسملا نم ريثكلا كانه
 معدل - ةيلحملا مهتاعمتجم حلاصل اهليغشت
 فيقثتلو ةيلقعلا مهتحص نم نوناعي نيذلا صاخش01ا
 امب يجراخلا ملاعلا لوح نيغلابلاو بابشلاو لافط01ا
 و تاناويحلا ةياعرو ماعطلا ةعارز ةيفيك كلذ يف
 .ةئيبلا ىلع ظافحلا

 
 قلطلا ءاوهلا يف تقولا ءاضق نأ اًضيأ فورعملا نم
 عفنلاب دوعيس ةيمويلا كتايح يف ةعيبطلا لاخدإ وأ

 .ريبك لكشب كتحص ىلع
 وأ ماعطلا ةعارز لثم ءايشأ لعفل نوكي نأ نكمي
 ، قلطلا ءاوهلا يف ةضايرلا ةسراممو ، روهزلا
 نم ريثكلا تاناويحلا لوح دجاوتلاو ، رويطلا ةبقارمو
 :كلذ يف امب ، ةيباجي0çا راث´0ا
 بضغلا وأ رتوتلا رعاشم ليلقتو كجازم نيسحت
 ءاخرتس.0اب روعشلا ىلع كتدعاسم
 لضفأ لكشب مونلا ىلع ةدعاسملا
 ةيندبلا كتقايل تايوتسم عفر
 نيرخآ صاخشأب كليصوت
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 6 ةحفص
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الذهاب للخارحج

http://sparksomerset.org.uk
http://sparksomerset.org.uk
https://www.carymoor.org.uk/
mailto:infor%40carymoor.org.uk?subject=
https://www.visitsomerset.co.uk/
mailto:info%40visitsomerset.co.uk?subject=
mailto:ursula%40wilderwoods.org?subject=
https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/nature-and-mental-health/ideas-to-try-in-nature
https://wilderwoods.org/
https://arkategwood.com/
https://www.somersetwildlife.org/wildlife/nature-reserves


�تمعات واثقة نحو كوفيد محج

sparksomerset.org.uk  550973 01458 تواصل معنا على الرقم

08

 
Page 9 

 9 ةحفص
 ةحصلا لجأ نم Üxملا
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 .ةديدج
 ةيلحملا Üxملاو ةحصلا تاعومجم ناكم ةفرعمل
-www.sasp.co.uk/health ةرايز كنكمي ، كب ةصاخلا

walks 653990 01823ىلع ب.س.أ.س  ـب لاصت.0ا وأ  
 

 وأ كرحتم x÷رك ىلع لقنتلا دعي ، نايح01ا ضعب يف
 تناك اذإ ًةصاخ ، اًقاش ً.-مع لافطأ ةبرع عفد
 ىلإ لوصولا كنكمي .ةرعوو ةيوتسم ريغ سيراضتلا

 اهيلإ لوصولا نكمي يتلا Üxملا قرط لوح تامولعم
 ىلع Üxم قيرط لك يوتحي .هاندأ بيولا عقاوم ربع
 .لوجتلا يف كتدعاسمل فصوو تامولعم

 www.walkswithbuggies.com
www.walkswithwheelchairs.com 

  

ر التنقل أك�ث

ىي  يقلل النشاط البد�ن
املنتظم من مخاطر

؟ ىي د الصحية للنشاط البد�ن ما هي الفوا�ئ

 رثكأ لقنتلا
 ءاقبلا يف رمتسا انم ضعبلا نأ نم مغرلا ىلع
 ديدعلا ةسرامم لعج ءابولا نأ .0إ ، ديفوك ل.-خ اًطيشن
 ءافعضلاو نسلا رابك ربجُأ .ًايقيقح ًايدحت روم01ا نم
 تيغلُأو ، مهلزانم يف ةيامحلا ىلع لوصحلا ىلع
 اًعيمج ملعن اننكل .قفارملا تقلغأو ةمظنملا ةطشن01ا
 ةيانعلل قرطلا لضفأ دحأ وه طاشنلا ىلع ظافحلا نأ
 .ةيلقعلاو ةيدسجلا انتحصب
 ؟يندبلا طاشنلل ةيحصلا دئاوفلا يه ام
 ... رطاخم نم مظتنملا يندبلا طاشنلا للقي
 ٪30 ىلإ لصت ةبسنب فرخلا
 ٪68 ىلإ لصت ةبسنب كرولا روسك
 ٪30 ةبسنب بابس01ا عيمجل تايفولا لدعم
 ٪35 ىلإ لصت ةبسنب ةيومدلا ةيعو01او بلقلا ضارمأ
 ٪30 ىلإ لصت ةبسنب بائتك.0ا

÷t20 ةبسنب يدثلا ناط٪ 
 ٪40 ىلإ لصت ةبسنب 2 عونلا نم يركسلا ءاد
÷t30 ةبسنب نولوقلا ناط٪ 
 

 قرطلا نم ريثكلا كانه ، ق.-غ0çا نم جرخن امدنع
 يف نيكراشملا معد اهل.-خ نم كنكمي يتلا

 .رثكأ كرحتلل ةيعمتجملا كتعومجم
 (SASP) ةيضايرلا ةكاÜtلاو تسرموس طاشن ىدل
 مهب صاخلا بيولا عقوم ىلع تامولعملا نم ريثكلا
  www.sasp.co.uk تايوتسم لوح تاداشرإ عم 
 .ءدبلا ةيفيكو ةفلتخملا ةقايللا
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 11 ةحفص
 كسفنب ءانتع.0ا
 ينتعت نأ ركذت .بعص اضیأ ھنكل ، مھم كعمتجم معدل ھلعفت ام
 .كلوح نم نیرخآلاو كسفنب

 
 جيزمب رعشت كنأ دجت دق ، ق.-غ0çا دويق فيفخت عم
 يتلا ءايش01ا ضعب كانه نوكت دق امنيب .رعاشملا نم
 كلعجت ىرخأ ءايشأ كانه نوكي دقف ، اًقح اهيلإ علطتت
 نمو اًمامت موهفملا نم .قلقلا وأ قاهر0çاب رعشت
 تاضافخن.0او تاعافتر.0ا نم جيزم ةبرجت يعيبطلا
 .يلاحلا تقولا يف
 
 دق ق.-غ0çا ةياهن نأ ةقيقحل نيدعتسم نوكن نأ بجي
 قرغتسا املثم .ةيادبلا تناك امك انيلع ةبعص نوكت
 بجي ، ق.-غ0çا ىلع بلغتلل قرط داجي0ç اًتقو انم رم01ا
 تقولا ضعب قرغتسيس رم01ا نأ اًضيأ عقوتن نأ
0çاننكمي .0 .ةايحلاب لاصت.0ا ةداعإو ةدوعلا قيرط داجي 
 .فطلب حماستلا ءانب ل.-خ نم .0إ فواخملا هذه زواجت
 
 .-ف - روفلا ىلع ديدج نم ءدبلا ىلع كسفن ربجت .0
 .فيكتلا ةداع0ç تقولا ضعب صيصخت نم سأب
 
 ةدافتس.0ا هفرعت صخش يأ وأ تنأ عيطتست تنك اذإ

 ةيلقعلا ةحصلا فلاحت نإف  ،يفاضإ معد نم
 ةيلحملا ةيعوطتلا تامظنملا فلاحت وه، ةحوتفملا
 رادم ىلع معدلا ميدقتل اعم ةينطولا ةحصلا ةرئادو
 .تيسرموس يف نيغلابلل عوبس01ا مايأ لاوط ةعاسلا
  ىلع عوبس01ا مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع لصتا

 ًاينورتكلإ اًديرب لسرأ وأ  276892 01823
 support@openmentalhealth.org.uk    ىلإ
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 كلعجت ىرخأ ءايشأ كانه نوكي دقف ، اًقح اهيلإ علطتت
 نمو اًمامت موهفملا نم .قلقلا وأ قاهر0çاب رعشت
 تاضافخن.0او تاعافتر.0ا نم جيزم ةبرجت يعيبطلا
 .يلاحلا تقولا يف
 
 دق ق.-غ0çا ةياهن نأ ةقيقحل نيدعتسم نوكن نأ بجي
 قرغتسا املثم .ةيادبلا تناك امك انيلع ةبعص نوكت
 بجي ، ق.-غ0çا ىلع بلغتلل قرط داجي0ç اًتقو انم رم01ا
 تقولا ضعب قرغتسيس رم01ا نأ اًضيأ عقوتن نأ
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 support@openmentalhealth.org.uk    ىلإ
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 10 ةحفص
 نيرخ´0ا ةدعاسمل تاوطخ سمخ
 ىدملا ىلع امبرو ، سانلا نم ريثكل قلقلا تايوتسم عافترا ىلإ نيقيلا مدعو يلاحلا عضولا يدؤيس

 .هنوجاتحي يذلا ركبملا معدلا ىلع سانلا لصحي مل اذإ ةيلقعلا ةحصلا لكاشم نم ةعومجم ىلإ ليوطلا
 

 ةيارد و ملع ىلع نوكت نأ 1
 ، 19- ديفوك ةمزأ ل.-خ ةبوعص رثكأ اذه دعي .ام صخش ةاناعم ىلإ ريشت دق يتلا ةيريذحتلا تام.-علل هبتنا
 .اًطاشن رثكأ نوكن نأ ىلإ جاتحن دقو
 
 معدلا ءانب 2
 فيك فشتكا .ءاقدص01او ةلئاعلا ل.-خ نم معدلا نم ةرئاد نّوك .اهنوجاتحي دق يتلا ةدعاسملا فشتكا
 .تنرتن0çا ربع وأ فتاهلا ربع مهمعد كنكمي
 

  ةلئس01ا حرطا 3
 اذإ ."؟اًقح ريخب تنأ له" .نيترم لأسا ، رم01ا مزل اذإ .هلاح نع ةstابم صخشلا لأساو كزئارغ يف قث

 .مهب متهت كنأو مهيلع قلق كنأ نوفرعي مهعد ، تابوعص نوهجاوي مهنأ ترعش
 

 عمتسا 4 
 يف انب ةصاخلا عامتس.0ا حئاصن ىلع ةرظن قلأ .ديفم لكشب ًايلوضف نكو ثدحتلل ةحاسملاو تقولا مهحنما
 .تنرتن0çا ربعو فتاهلا ل.-خ نم ديزملاب مايقلا ىلإ جاتحت دق ،19-ديفوك ةمزأ ل.-خ .ةيلاتلا تاحفصلا
 

 نانئمط.0ا 5
 .هلجأ نم دوجوم كنأ هرابخإو صخشلا نانئمطا يف رمتسا
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 10 ةحفص
 نيرخ´0ا ةدعاسمل تاوطخ سمخ
 ، سانلا نم ريثكل قلقلا تايوتسم عافترا ىلإ نيقيلا مدعو يلاحلا عضولا يدؤيس
 لصحي مل اذإ ةيلقعلا ةحصلا لكاشم نم ةعومجم ىلإ ليوطلا ىدملا ىلع امبرو
 .هنوجاتحي يذلا ركبملا معدلا ىلع سانلا
 
 ةيارد و ملع ىلع نوكت نأ
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 معدلا ءانب
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 .تنرتن0çا ربع وأ فتاهلا ربع مهمعد كنكمي فيك فشتكا .ءاقدص01او
 
  ةلئس01ا حرطا
 تنأ له" .نيترم لأسا ، رم01ا مزل اذإ .هلاح نع ةstابم صخشلا لأساو كزئارغ يف قث
 كنأو مهيلع قلق كنأ نوفرعي مهعد ، تابوعص نوهجاوي مهنأ ترعش اذإ ."؟اًقح ريخب
 .مهب متهت
 
 عمتسا 
 حئاصن ىلع ةرظن قلأ .ديفم لكشب ًايلوضف نكو ثدحتلل ةحاسملاو تقولا مهحنما
 مايقلا ىلإ جاتحت دق ،19-ديفوك ةمزأ ل.-خ .ةيلاتلا تاحفصلا يف انب ةصاخلا عامتس.0ا
 .تنرتن0çا ربعو فتاهلا ل.-خ نم ديزملاب
 
 نانئمط.0ا 
 .هلجأ نم دوجوم كنأ هرابخإو صخشلا نانئمطا يف رمتسا
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 13 ةحفص
 ةريدج تامولعمب كسفن حّلس
 ةقثلاب

 كسفن حيلست كدعاسيس
 روعشلا ىلع ةحيحصلا قئاقحلاب
 كسفن يف ةقثلاب
 ، لعفت نأ كيلع اذام فرعا
 فيفخت يف دعاست نأ نكميو
 .كفواخم
 نأ نم دكأتلا مهملا نم
 اهأرقت يتلا حئاصنلاو تامولعملا
 ةريدجو ةثيدح رداصم نم يتأت
 ةبكاوم .ةلد01ا ىلع ةمئاقو ةقثلاب
 تامولعملاو تاداشر0çا ثدحأ
 سلجم عقوم ىلع ةيلحملا

 تسرموس ةعطاقم
www.somerset.gov.uk/ 

usrcoronavi 
 
 تايباجي0çا ىلع زكر
 ةظحللا ىلع زيكرتلا لواح
 ةريغصلا ءايش01اب عتمتسا .ةيلاحلا
 ةرم اهب عاتمتس.0ا كنكمي يتلا
 لك يف دويقلا فيفخت عم ىرخأ

 ةسرامم ىلإ علطتت امبر .ةلحرم
 ةرم قلطلا ءاوهلا يف ةضايرلا
 ءاوهلا يف ماعطلا لوانت وأ ىرخأ
 تايسم01ا ءاضق وأ قلطلا
 قاحللا عم ةقيدحلا يف ةفيفخلا
 ديفملا نم هنأ دجت دق .قيدصب
 ، نانتم.-ل تايموي رتفدب ظافتح.0ا

 لك هل نتمم تنأ ام بتكت ثيح
 .موي
 
 كتحصب ينتعا
 مامته.0ا كدعاسي نأ نكمي
 لماعتلا ىلع ةيدسجلا كتحصب
 فقاوملاو قلقلا رعاشم عم
 نأ لواح .اهروهظ دنع ةدهجملا
 للقو ، ًايحص ًايئاذغ اًماظن عبتت
 سرامو ، لوحكلا لوانت نم
 ىلع لصحاو ، ماظتناب ةضايرلا
 تأدب ول ىتح .مونلا نم فاك ردق
 نأ ركذت ، ً.0اغشنا دادزت ةايحلا
 .كسفنب ءانتع.-لً .-يوط اًتقو ذخأت

 
 ةقبسمً اططخ عض
 يتلا فقاوملا كرابتعا يف عض

 اهنأشب صاخ لكشب قلقلاب رعشت
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 يتلا فقاوملا كرابتعا يف عض

 اهنأشب صاخ لكشب قلقلاب رعشت
 اذه يف هلعف كنكمي ام ددحو
 فيفختلا يف ةدعاسملل فقوملا

 ، لاثملا ليبس ىلع .كفواخم نم
 مادختسا نأشب اًقلق تنك اذإ
 كنكمي لهف ، ماعلا لقنلا لئاسو
 رفسلل ىرخأ ةقيرط ىلع روثعلا
 ءوده رثكأ تقو يف لقنتلا وأ

 ؟مويلا نم
 

 يفلخلا ف.-غلا
 نم كيلإ بيتكلا اذه راضحإ مت
 يهو ، تΩtموس كراب لبق
 ةروشملا مدقت ةيريخ ةسسؤم
 يف يعوطتلا عاطقلل معدلاو

 ةمدخ ريدن اًضيأ نحن .تسرموس
 مهلنو ،رييغتلا ةراst ، عوطتلا
 قرف ثادحإو ةكراشملل سانلا
 .مهتاعمتجم يف

 
 نيذلا نيرخ´0ا وأ تنأ تنك اذإ
 ةدافتس.0ا كنكمي ، مهعم لمعت
 ىجريف ، يفاض0çا معدلا نم
 يف كهيجوت اننكميو انب لاصت.0ا
 .حيحصلا هاجت.0ا
 
 يف كراش نم لك ركشن نأ دون

 سينيد كلذ يف امب بيتكلا اذه
 ةيرق ةعاق يف سكوكسيه
 عمتجم ةسسؤم، ردندلا

 عونتلا توص ، تسرموس
 ةكلمملا يف لاجرلا ديش ةيعمجو
 .ةدحتملا
 
 دنع ،  اًديفم بيتكلا دجت نأ لمأن
 ةداعإ ىجري ،بيتكلا نم ءاهتن.0ا
 !كل اركش .هريودت
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 12 ةحفص
 ق.-غ0çا دعب قلقلا ةرادإ
 كب ةصاخلا ةريتو يف باهذلا

 ةعΩtلاب ريسلا ىلإ ةجاحب كنأ كاردإ مهملا نم
 نم جورخلا لايح رتوتلاب رعشت دق .كل ةبسانملا

 يف لقنتلاو ىرخأ ةرم كب ةصاخلا ةحارلا ةقطنم
 وه حاتفملا .ةليوط ةرتفل اهيف نكت مل يتلا فقاوملا
 لك يف ةدحاو ةوطخ ءايش01ا ذاختاو اذه ىلع فرعتلا

 .ةرم
 حماستلا ءانب
 لك وأ ، موي لك يدحت عباط وذ اًئيش لعفت نأ لواح
 روم01ا Ωtت مل اذإ كسفن ىلع طغضت .0 .مايأ ةعضب
 ةظح.-مب ظفتحا .كلذ يف رمتسا نكلو ماري ام ىلع
 تأجاف وأ اهب تعتمتسا وأ اهتققح يتلا ءايش01اب
 .اهلعفب كسفن
 
 كب صاخلا نيتورلا يف عيونتلاب مق
 نيفلتخم اًصاخشأ ىرت ثيحب كنيتور عيونتو لواح
 كلعجي رجاتملا دحأ ناك اذإ .ةفلتخم فقاوم هجاوتو
 تقو يف Üxملا ناك اذإ .رخآ اًرجتم برجف ،ً ارتوتم
 Üxملا جزم لواحف ، ةياغلل اًمحدزم مويلا نم دحاو
 رثك01ا تاقو01ا يف Üxملا عم ةمحدزملا تاقو01ا يف
 .ءوده
 
 هب قثت صخش ىلإ ثدحت
 كيدل كوكش وأ فواخم يأ نأ لبقتت نأ لواح

 صخش عم هب رعشت ام كراش .ةعقوتمو ةحيحص
 اورم مهنأ لمتحملا نم .هيلإ ثدحتلا يف ةحارلاب رعشت
 ام لوح حاتفن.0ا كدعاسي نأ نكمي .ةلثامم رعاشمب
 .مهفتلاو معدلاب روعشلا ىلع هب رعشت
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 13 ةحفص
 ةريدج تامولعمب كسفن حّلس
 ةقثلاب

 كسفن حيلست كدعاسيس
 روعشلا ىلع ةحيحصلا قئاقحلاب
 كسفن يف ةقثلاب
 ، لعفت نأ كيلع اذام فرعا
 فيفخت يف دعاست نأ نكميو
 .كفواخم
 نأ نم دكأتلا مهملا نم
 اهأرقت يتلا حئاصنلاو تامولعملا
 ةريدجو ةثيدح رداصم نم يتأت
 ةبكاوم .ةلد01ا ىلع ةمئاقو ةقثلاب
 تامولعملاو تاداشر0çا ثدحأ
 سلجم عقوم ىلع ةيلحملا

 تسرموس ةعطاقم
www.somerset.gov.uk/ 

usrcoronavi 
 
 تايباجي0çا ىلع زكر
 ةظحللا ىلع زيكرتلا لواح
 ةريغصلا ءايش01اب عتمتسا .ةيلاحلا
 ةرم اهب عاتمتس.0ا كنكمي يتلا
 لك يف دويقلا فيفخت عم ىرخأ

 ةسرامم ىلإ علطتت امبر .ةلحرم
 ةرم قلطلا ءاوهلا يف ةضايرلا
 ءاوهلا يف ماعطلا لوانت وأ ىرخأ
 تايسم01ا ءاضق وأ قلطلا
 قاحللا عم ةقيدحلا يف ةفيفخلا
 ديفملا نم هنأ دجت دق .قيدصب
 ، نانتم.-ل تايموي رتفدب ظافتح.0ا

 لك هل نتمم تنأ ام بتكت ثيح
 .موي
 
 كتحصب ينتعا
 مامته.0ا كدعاسي نأ نكمي
 لماعتلا ىلع ةيدسجلا كتحصب
 فقاوملاو قلقلا رعاشم عم
 نأ لواح .اهروهظ دنع ةدهجملا
 للقو ، ًايحص ًايئاذغ اًماظن عبتت
 سرامو ، لوحكلا لوانت نم
 ىلع لصحاو ، ماظتناب ةضايرلا
 تأدب ول ىتح .مونلا نم فاك ردق
 نأ ركذت ، ً.0اغشنا دادزت ةايحلا
 .كسفنب ءانتع.-لً .-يوط اًتقو ذخأت

 
 ةقبسمً اططخ عض
 يتلا فقاوملا كرابتعا يف عض

 اهنأشب صاخ لكشب قلقلاب رعشت

http://sparksomerset.org.uk
http://sparksomerset.org.uk
https://www.somerset.gov.uk/coronavirus/
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 13 ةحفص
 ةقثلاب ةريدج تامولعمب كسفن حّلس
 كسفن يف ةقثلاب روعشلا ىلع ةحيحصلا قئاقحلاب كسفن حيلست كدعاسيس

 .كفواخم فيفخت يف دعاست نأ نكميو ، لعفت نأ كيلع اذام فرعا
 ىلع ةمئاقو ةقثلاب ةريدجو ةثيدح رداصم نم يتأت اهأرقت يتلا حئاصنلاو تامولعملا نأ نم دكأتلا مهملا نم
 تسرموس ةعطاقم سلجم عقوم ىلع ةيلحملا تامولعملاو تاداشر0çا ثدحأ ةبكاوم .ةلد01ا

www.somerset.gov.uk/ 
 
 تايباجي0çا ىلع زكر
 فيفخت عم ىرخأ ةرم اهب عاتمتس.0ا كنكمي يتلا ةريغصلا ءايش01اب عتمتسا .ةيلاحلا ةظحللا ىلع زيكرتلا لواح
 يف ماعطلا لوانت وأ ىرخأ ةرم قلطلا ءاوهلا يف ةضايرلا ةسرامم ىلإ علطتت امبر .ةلحرم لك يف دويقلا
 ظافتح.0ا ديفملا نم هنأ دجت دق .قيدصب قاحللا عم ةقيدحلا يف ةفيفخلا تايسم01ا ءاضق وأ قلطلا ءاوهلا
 .موي لك هل نتمم تنأ ام بتكت ثيح ، نانتم.-ل تايموي رتفدب
 
 كتحصب ينتعا
 دنع ةدهجملا فقاوملاو قلقلا رعاشم عم لماعتلا ىلع ةيدسجلا كتحصب مامته.0ا كدعاسي نأ نكمي

 لصحاو ، ماظتناب ةضايرلا سرامو ، لوحكلا لوانت نم للقو ، ًايحص ًايئاذغ اًماظن عبتت نأ لواح .اهروهظ
 .كسفنب ءانتع.-لً .-يوط اًتقو ذخأت نأ ركذت ، ً.0اغشنا دادزت ةايحلا تأدب ول ىتح .مونلا نم فاك ردق ىلع

 
 ةقبسمً اططخ عض
 فقوملا اذه يف هلعف كنكمي ام ددحو اهنأشب صاخ لكشب قلقلاب رعشت يتلا فقاوملا كرابتعا يف عض

 ، ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا نأشب اًقلق تنك اذإ ، لاثملا ليبس ىلع .كفواخم نم فيفختلا يف ةدعاسملل
 ؟مويلا نم ءوده رثكأ تقو يف لقنتلا وأ رفسلل ىرخأ ةقيرط ىلع روثعلا كنكمي لهف

 
 يفلخلا ف.-غلا
 عاطقلل معدلاو ةروشملا مدقت ةيريخ ةسسؤم يهو ، تΩtموس كراب لبق نم كيلإ بيتكلا اذه راضحإ مت
 قرف ثادحإو ةكراشملل سانلا مهلنو ،رييغتلا ةراst ، عوطتلا ةمدخ ريدن اًضيأ نحن .تسرموس يف يعوطتلا
 .مهتاعمتجم يف

 
 انب لاصت.0ا ىجريف ، يفاض0çا معدلا نم ةدافتس.0ا كنكمي ، مهعم لمعت نيذلا نيرخ´0ا وأ تنأ تنك اذإ
 .حيحصلا هاجت.0ا يف كهيجوت اننكميو
 
 ةسسؤم، ردندلا ةيرق ةعاق يف سكوكسيه سينيد كلذ يف امب بيتكلا اذه يف كراش نم لك ركشن نأ دون
 .ةدحتملا ةكلمملا يف لاجرلا ديش ةيعمجو عونتلا توص ، تسرموس عمتجم
 
 !كل اركش .هريودت ةداعإ ىجري ،بيتكلا نم ءاهتن.0ا دنع ،  اًديفم بيتكلا دجت نأ لمأن
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 ، ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا نأشب اًقلق تنك اذإ ، لاثملا ليبس ىلع .كفواخم نم فيفختلا يف ةدعاسملل
 ؟مويلا نم ءوده رثكأ تقو يف لقنتلا وأ رفسلل ىرخأ ةقيرط ىلع روثعلا كنكمي لهف

 
 يفلخلا ف.-غلا
 عاطقلل معدلاو ةروشملا مدقت ةيريخ ةسسؤم يهو ، تΩtموس كراب لبق نم كيلإ بيتكلا اذه راضحإ مت
 قرف ثادحإو ةكراشملل سانلا مهلنو ،رييغتلا ةراst ، عوطتلا ةمدخ ريدن اًضيأ نحن .تسرموس يف يعوطتلا
 .مهتاعمتجم يف

 
 انب لاصت.0ا ىجريف ، يفاض0çا معدلا نم ةدافتس.0ا كنكمي ، مهعم لمعت نيذلا نيرخ´0ا وأ تنأ تنك اذإ
 .حيحصلا هاجت.0ا يف كهيجوت اننكميو
 
 ةسسؤم، ردندلا ةيرق ةعاق يف سكوكسيه سينيد كلذ يف امب بيتكلا اذه يف كراش نم لك ركشن نأ دون
 .ةدحتملا ةكلمملا يف لاجرلا ديش ةيعمجو عونتلا توص ، تسرموس عمتجم
 
 !كل اركش .هريودت ةداعإ ىجري ،بيتكلا نم ءاهتن.0ا دنع ،  اًديفم بيتكلا دجت نأ لمأن
 

sparksomerset.org.uk   
 550973 01458 مقرلا ىلع انعم لصاوت

 

Connect with us 
@sparksomerset

sparksomerset.org.uk  550973 01458 تواصل معنا على الرقم

http://www.instagram.com/sparksomerset
http://www.facebook.com/sparksomerset
http://twitter.com/sparksomerset
http://sparksomerset.org.uk

