
 
 
 

صحفي بيان   
 

 

 اآلن   ن ألبرتاجميع سكا  صل إلىي 19-دڤيكو مصابي دعم

  استفسارات وسائل اإلعالم 2021شباط  -فبراير 1

أصبح جميع سكان ألبرتا مؤهلين اآلن لتلقي دعم العزل الذاتي للمساعدة في الحد  

 19- دڤيكو من انتشار

كان سكان ألبرتا في إدمونتون وكالجاري فقط مؤهلين للحصول على   ،هذه الزيادةقبل  

 .العزل الذاتي في الفندق المخصص لهم استكمالعندما  دوالًرا 625بقيمة  عمد

 السكان األصليينبما في ذلك أفراد    -فإن سكان ألبرتا في جميع أنحاء المقاطعة    ،اآلنأما  

المحمي وخارج  داخل  يعيشون  مستوطنات  اتالذين  في  يعيشون  الذين   "واألشخاص 

 .منازلهم مؤهلونالذين ال يستطيعون العزل بأمان في  "سميتي 

الذين يتعين ، فإن سكان ألبرتا  (AHS)لبرتا  صحية بأهيئة الخدمات ال  عند اإلحالة من قبل

، مؤهلون ال يمكنهم القيام بذلك بأمان في المنزلالذين  عليهم العزل أو الحجر الصحي و

كاملة مع الطعام   يوًما،  14لمدة تصل إلى    فندقيةللحصول على إقامة مجانية في غرفة  

 .المناسب ثقافيًا وأشكال الدعم األخرى

رض الواقع للحد من في تقديم الدعم والتدخالت على أ د ڤيكو مكافحة  ستستمر فرق رعاية

اليروسڤ لانتشار ا تشمل  ومعقمات    كمامات  تحتوي على   التي رعاية  الحزم    مساعدات. 

جرى ت  حيث    مختبراتالالنقل اآلمن إلى  يتاح أيًضا  ومعلومات مترجمة بلغات متعددة.  

 .19- د ڤيكومسحة 

 

 وزير الشؤون البلدية ،ر ڤلماكريك ال ق

 الفعالة  مكافحةالفرق  تمعية لالمججهود  العلى    اآلن  طاق الدعمجع الفضل في توسعة نير"

  دخل الفرد عن مستوى    بغض النظرنقل بين المجتمعات المختلفة  ت ت  والتي   19  -د ڤيكول

التي يتحدث   تمع الذي يعيشأو المجب  المصا  اللغة  بها ، يجب أن يتمكن جميع    فيه أو 

إن الحد  .19- د ڤيكو بأمان لحماية أنفسهم وعائالتهم وجيرانهم من  ةسكان ألبرتا من العزل

من االنتشار يعني أنه يمكننا إعادة اقتصاد ألبرتا إلى مساره الصحيح بينما نحمي األرواح 

 ." وسبل العيش

 

 وزير عالقات السكان األصليين  ،ريك ويلسونأضاف 

مستوطنات األمم األولى وميتيس هو الشيء الصحيح   سكاندعم العزلة ليشمل    مدإن  "

بأمان مع الحصول على الدعم  تتاح للجميع فرصة العزلة  ينبغي عمله. يجب أن  الذي 

 ." في تعاالالمالي لتغطية النفقات أثناء 

 

 
 الوسائط المتعددة

 شاهد المؤتمر الصحفي

)ستكون متاحة بعد  حدثعرض صور الاست

 الحدث(

 

 استفسارات وسائل اإلعالم
 ماكنزي كيبلر

780-203-1487 

الشؤون البلدية لوزارة السكرتير الصحفي 

 والنقل

 

 جوزيف داو

780-983-8714 

عالقات السكان  لوزارةالسكرتير الصحفي 

 ينلياألص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ae6e8GEjd8o&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/albertanewsroom/albums


 ون كري سما سأمة زعيم  باك  سادل يرنونڤأضاف 

فإننا ممتنون   بشدة،منطقة تضررت    ن نقطنظًرا ألننا  و.  19- د ڤيكو انتشار  منللحد  يحتاج مجتمعنا إلى هذا النوع من الدعم  "

فواتيرهم    دفعأنهم سيكونون قادرين على    السكان  للمقاطعة لتوفيرها لسكاننا وسيلة للوصول إلى مكان للعزل بأمان. إن معرفة

 ." وجميع مجتمعات السكان األصليين األخرىمسون كري اس عند المرض سيحدث فرقًا كبيًرا ألمة

ودعم   باتإلصاامنحنى    لخفض  حكمةم  من خالل حماية األرواح وسبل العيش بتدابير   19- د ڤيكو تستجيب حكومة ألبرتا لوباء

 .األعمال الصغيرة وحماية نظام الرعاية الصحية في ألبرتا

 

 حقائق سريعة 

فر  تم • برنامج  ديسمبر د ڤيكو مكافحةل رعايةالق  إطالق  األول  -في  إلى   2020  كانون  للوصول  متكاملة  كطريقة 

 .19- يد ڤكوب ية العالبة ا اإلصمستويات المجتمعات ذات 

الذين قد  • ألبرتا  الهامة مباشرة إلى سكان  العامة  أيًضا حملة توعية إليصال معلومات الصحة  ألبرتا  طورت حكومة 

 .لغة اإلنجليزية من خالل توسيع الوصول إلى المواد المترجمة وغيرها من أشكال الدعمال فهم صعوبة في يواجهون  

 

o   وكذلك من خالل مختلف    المطبوعة،يتم تسليم الرسائل بعشر لغات من خالل الراديو والتلفزيون واإلعالنات

 .اإلنترنتقنوات التواصل االجتماعي ومنصات 

 

من   850، تمكن أكثر من  كانون األول  -ديسمبر  15وحملة التوعية في   د ڤيكو لمكافحة  رعايةالفرق  مبادرة  منذ إطالق   •

 .فندقية ألغراض العزل الذاتي سكان ألبرتا من الوصول إلى أماكن اإلقامة ال


