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.االمقرااتت ااجمالي من %10 في االمعايير تلك توفر لضمانن بذلك

االشميمرييووليد 

توفير خدمة ترجمة 
لغة ااإلشاررةة 

 االتدرريب ااإللكترووني
للموظفين 

بخصوصص حقوقق 
ووفن االتعامل مع 

ااألشخاصص ذذوويي 
ااإلعاقة

عملياتت ااإلحصاءء 
االدقيق لألشخاصص 
ذذوويي ااإلعاقة ووكبارر 

االسن 

تقييم مقرااتت 
االحجر االصحي فيما 

يخص متطلباتت 
ااألشخاصص ذذوويي 

ااإلعاقة ووكبارر االسن

:االمباددررةةتنفيذ محاوورر 



 :أأثّّر
.مقر حجر صحي 176تقييم لعددد  215تنفيذ عددد •
.إإصداارر ددليل لغرفف ااإلقامة االمتواافقة مع االمعايير االمخصصة لتقييم مقرااتت االحجر االصحي•
من كبارر  1511شخص من ذذوويي ااإلعاقة  117إإصداارر ددليل إإحصائي تفصيلي خاللل فترةة االمباددررةة تضمن •

.االسن
.)عن بعد(مماررسس صحي على حقوقق ووفن االتعامل مع ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة  1172تدرريب •
.متطوعع من مترجمي لغة ااإلشاررةة لتنفيذ عملياتت االترجمة عن بعد على مداارر االساعة 18توفير •
.ددقيقة ااتصالل 195ااتصالل مرئي بإجمالي  21تلقى مترجمي لغة ااإلشاررةة •
.شرااكاتت مع جمعياتت متخصصة في خدماتت ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة لتنفيذ خدماتت االنقل 8عقد عددد •
 .مرتاحح نبغاككاالتعاوونن مع هيئة ررعاية ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة بالنشر وواالتوعية عن مباددررةة •



صورر االمباددررةة



ناطلسلا قيفو



ناطلسلا دمحأ نب قيفو
 :رداب
لقنتملا يعانصلا سفنتلا زاهجل رتلف ابه ةفاضإ

:ّذفن
نمءاوهلاجورخولوخد(ضيرملابرشابمطبترملاسفنتلاطخيفرتلفابهةفاضإمت
)ضيرملاىلاو

:رّثأ
راشتناعنم(ضيرملابطيحملاوجلانعرتلفلايفءاوهلاتاثولومسبحبموقي
اهيفرشتنييتلاقطانملايفةصاخيبطلامقاطلاةمالسنامضلكلذو)تاسوريافلا
.سريافلا



:ةردابملا ذيفنت لحارم

 .ةبرجتلا لمعل لقنتم يعانص سفنت زاهج ديدحت مت-1

 .ضيرملاب لصتملا سفنتلا طخ يف رتلف ةبه ةفاضإب انمق يئدبملا صحفلا دعب-2

ةنا نيبتو  ةيعانصلارابتخإلا ةئر ىلع ةليصوت دعب سفنتلا زاهج رابتخإ مت مث نمو-3

.ةيلاع ةئافكب لمعي

 ةمالس نم دكأتلاو صحفلا ضرغل ةيسفنتلا ةيانعلا مسق ىلع ةبرجتلا ضرع دعبو-4

 .مهلبق نم دامتعإلا مت ضيرملا ىلع رشابملا مادختسإلل زاهجلا



ةردابملا روص



يولعلا رون



يولعلا دمحم هللادبع رون

)عومسملاويئرملالاصتالاةمدخ(ينمطةردابم

ميدقتقيرطنعمهيوذوةزكرملاةيانعلاماسقأبىضرملاعمةيعامتجالالصاوتلاجماربليعفتيفلثمتتةيناسنإةيعامتجإةمدخيه

19ديفوكدجتسملاانوروكسوريافةهجاومليزارتحاءارجإكتارايزلافاقياورذعتلةجيتن)عومسملاويئرملالاصتالا(ينمطةمدخ

%95اضرلاةبسنتغلبثيحةمدقملاةمدخلانعمهيوذوىضرملانمهعفترماضرةبسن
.جالعلاريسةرتفءانثأةصاخيعامتجالادعابتلاةيمهأبمهيوذوىضرملايعوةدايز

.ةزكرملاةيانعلاىضرمنمةمدخلانمديفتسمضيرم150نمرثكأ

.ميونتلاماسقاعيمجىلعالبقتسماهقيبطتوةردابملاليعفت

يفاعتبسنةدايزمعديفيباجيالاسفنلاملعرودتاساردلانمديدعلاتتبثادقومهيوذوىضرملليعامتجالاويسفنلابناجلازيزعت

19ديفوكىضرموماروالاىضرماصوصخهعانملاةدايزوضارمالاةمواقمةدايزوىضرملا

ةرشابمةمدخلابلطوقيبطتلاىلالوخدلابيئرملالاصتالاةمدخمهيوذوىضرمللمدقي)ينمط(ينورتكلاقيبطتلمعالبقتسمانفده

.نيديفتسملانمددعريكالةمدخلالوصووةمدخلاىلعلوصحلاهعرسولمعلاديوجتلكلذو

 ةردابملا ناونع

ةردابملا فصو

ةردابملا رثأ



ةردابملا ذيفنت لحارم
18 ه%ا$#لا

سرام
سرام

2020
ل*(با

2020
-یام

2020
 -/ن-ی

2020
ویلوی

2020
سطسغأ

2020
ربمتبس

2020
ربوتكأ

2020
ربمفون

2020
 ربمسید

2020

1234123412341234123412341234ع/باسألا

خ*را-5لا
ي=>لا ع-:5لا 89ق

E)*Fلا ةB)Cت @?(م
ة/عا5Eجالا ةمHIلا+

 ةرادا MمM/ع-:E5لا
 5E)*Fلا

اهريغو يعامتجالا لصاوتلا ةزهجا نم تاجايتحالا ديدحتو ةطخلا ةباتك-

 ةيبطلا ةنيدملا ةكبشب اهطبرو ةيحوللا ةزهجالا و تاجايتحالا ريفوت-

ةيبطلا ةنيدملل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع ةردابملا نع نالعالا-

 )ضيرملا ةبرجت زكرمل ةدراولا لاصتالا تابلط-هيعامتجالا ةمدخلا-ضيرمتلا( لالخ نم  اهيلع لصحتملا ىضرملا ةمئاق ةلودج _

 زكرملا ةيانعلا ماسقاب ضيرمتلا نم لاصتالا لمعب نيصتخملا لمعلا قيرف ىلا با ستاولا قيبطت لالخ نم ةيمويلا ةمئاقلا لاسرا-

لضفملا جمانربلا-لاصتالل لضفملا تقولا-ضيرملا هيف مونملا مسقلا– ةبارقلا ةلصو لاصتالا بلاط مسا-ضيرملا مسا( نمضتت

 )لاصتالل

 ينورتكلالا مييقتلا طبار لالخ نم ةمدقملا ةمدخلل مهيوذو ىضرملا  مييقتو رثالا سايق_

 يرهشلا ريرقتلا ةباتك_

 *+*ق)لا دا#عإ
 يئاه,لا

ةبعوبسالا ةلودجلا
 ریرقتلا ةباتكو رثالا سایق

ةردابملا نع نالعالا

تاجایتحالا ریفوت ةطخلا ةباتك
ةیمویلا ةمئاقلا



ةردابملا روص



زدنوكليرناد



زدنوكليرناد
 :رداب
.عمتجملا ةمدخ ليهستل ةدايعلا يف ةحاتم تاودأب ةيامح قرط عنص لالخ نم انوروك ةحئاج ةحفاكم

combating COVID19 through created precautionary methods and facilitation

 :ذّفن
 ةيامحلا تادعم  ةمزح زيهجتل ةرفوتم ةيلزنم مزاولو ةيبتكم تاودا نم هجولل ةيامح ةعنقا عنص
 تادعم ةمزح تايوتحم ،انوروكلا ةحسمل صاخشا اهيف دجاوتملا قدانفللوة/ضرمم لكل ةيصخشلا
 ،سأرلا ءاطغ ،ةيحارج ةمامك ،N95 ةمامك ،ةيحارج ةليرم ،ءارفص ةليرم نم نوكتت ةيصخشلا ةيامحلا
.مهتساقم عم بسانتت اهعيمج ،ةمقعم تازافق ،هجولا ةيامحل عانق ،ءاذحلا ءاطغ

Making face shield out of stationery and household supplies;
Preparing a complete package of PPE for each staff who are going to community and hotels 
for COVID-19 swabbing. The PPE pack consists of: yellow gown/surgical gown, N-95 mask, 

surgical mask, head cap, shoe cover, face shield, and sterile gloves, all according to their 
sizes. This pack was also labelled with their names before they are going to community/hotels, 

especially during weekends and after duty hours

 :ّرثأ
.هسفن عمتجملا ،ةحسملل نيدجاوتملا صاخشالا ،ضيرمتلا مقاط

Nurses, swabbed individuals, the community itself



 يف اهنيزخت
 أدبل قودنص
لامعتسالا

Storing the 
items in a box 
to be ready for 

use  

ةئبعتلا
Packing PPE’s 

individually

تايرورضلا زيهجت
Preparing the 

items 

 دراوملا عيمجت
 تادعملاو

Gathering the 
needed 

resources/mat
erials 

ةردابملا ذيفنت لحارم



ةردابملا روص



!Ready to use!لامعتسالل ةزهاج



بيرغلا فسوي يلع



بيرغلا فسوي يلع

:رداب
ومنلاتابارطضازكرميف19-ديفوكانوروكةحئاجلالخةيئرملاةدايعلاةبرجت
ءاسحالاةحصبكولسلاو

:ّذفن
يلزنملارجحلاةرتفيفةمدخلايديفتسمللوصولاليهستلةينقتلافيظوت

:رّثأ
تامدخلاميدقتويلزنملارجحلاةرتفيفنيديفتسملللوصوللانكمت
ىوتسمىلعةحئاجلاتايعادتراثآففخاممةيراشتسالاوةيبطلاوةيليهأتلا
يوذلةيليهأتلاةيراهنلاةياعرلازكارموسرادملاقالغإةرتفيفةيسفنلاةحصلا
.205نيديفتسملاددعغلبثيحزكرملايديفتسمنمةصاخلاتاجايتحالا



ةردابملا ذيفنت لحارم
 : ىلوألا ةلحرملا
 ةدايعلا مادختسا يف ةيملاعلا براجتلا نع ثحبلاو دعب نع ةثيدحلا تاينقتلا لئاسو مادختساب ةليدبلا تارايخلا ةسارد
. ةيئامنلا تابارطضالاو ةيسفنلا ةحصلا تامدخل ةيئرملا

 : ةيناثلا ةلحرملا
:رانيبيوAPA ةيكيرمالا ةيسفنلا ةيعمجلا ىدل يبيردت جمانربب قاحتلالا

Telepsychology Best Practices

 : ةثلاثلا ةلحرملا
google قيبطت لالخ نم ذيفنتلا يف ءدبلا Douةزهجألا ةمظنأ عيمجل ةينورتكلالا رجاتملا ىلع هرفوت ةيناكمإ اندجو يذلا 
 م2020-3-22 خيراتب دحالا موي يف يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يف ةيئرملا ةدايعلا أدب نع نالعإلا متو ،ديوردنا– لبأ ةيكذلا
: زكرملاب نيديفتسملا ةعيبط عم ةسرامملل يلاثملا جذومنلا رايتخا
: جذامن ةثالث كانه تايبدالا نم ةعومجم اهلتراشآ قرط ةدع اهل دعب نع ةيسفنلا ةدايعلا جذامن
 ةرشابملا ةياعرلا جذومن-أ

تاراشتسالا جذومن-ب
ةينواعتلا ةياعرلا جذومن-ج



ةردابملا روص

 يسفنلا بيبطلا نيب ةيئرملا ةدايعلاب ةكرتشم ةدايع
يسفنلا يئاصخالاو

 ةدايعلا مادختسا ةيجهنم حرشل تاصصختلا ددعتم قيرف عامتجا
ءاسحألاب كولسلاو ومنلا تابارطضا زكرمب ةيئرملا

 ىلع نادلاولا بيردتل١٩-ديفوك ةحئاج لالخ رسالا بيردت ةدايع
  لزنملا يف ةيكولسلا تايجيتارتسالا



هشئاعوب ذاعم .م



هشئاعوب ليبن نب ذاعم .م
 ةحئاجل داعبألا ةيثالث ةعابطلا لولحل ينطولا قيرفلا

١٩-ديفوك
( يموی لكشب كلھتست يتلا ةیحصلا تاسسؤملا تامزلتسم نم ضعب جاتنإ طوطخ فقوتتانوروك ةمزأ دعاصت عم :رداب

adaptors & Jigs & holders( مادختساب عطقلا ضعبل ةعیرسلا داعبالا ةیثالث ةعابطلا ةینقتب عیرسلا عینصتلا وھ لحلا 
.يجراخلا مادختساللFDAنم ةحرصم میقعتلل ةلباق داوم

 میمصتلا لاجملا يف نیمتھملاو ةراھملا باحصأ نم ةیعوطت ةعومجم ءاشنإل ينداق ةیعمتجملا ةیلوؤسملاب روعشلا :ذّفن
نوكی نأ قیرفلا فدھی ةردابملا هذھيعم اومضنیلداعبألا ةیثالث تاعباطلا كالمو داعبألا يثالث عینصتلا

 لخاد ةیبطلا تامزلتسملا ضعب صقن لاح يف ةئراطلا تالاحلا لابقتساو ةیوعوت ةركتبم لولح میدقتل ةیلاع ةیزھاج ىلع
.عیرس تقو يف ةلیدب تامدخ ریفوتل هللا حمس ال ةیلاغلا انتكلمم

 تاعباط نوكلمی نم لامعألا باحصأو داعبألا يثالث میمصتلا تاراھم باحصأ نمهزیمم ةعومجم قیرفلا اذھمضی،هللا دمحب
.يكراشت لمعبولسا نمضنل ؛ نیسدنھملاو ءابطألا نم نیصتخملاو ةعنصملا تاكرشلاو داعبألا ةیثالث

 ،ةعباطل كلام٦٥ و عینصت ریبخ٥٥ و عینصت ةكرش١٣ وةعوطتو عوطتم٣٠٠مامضنإ مت،هللا دمحب :ّرثأ
لود٨ مدخجتنم٧٣براقیام ةعابطو عینصت  متو انورك ةحئاجل حوتفملا ردصملل ةیمقر ةصنم١٣ عم كراشت دقع مت
 )ایلاطیإ ، ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا ، دنھلا ، ادنلتكسا ، ادنك ، نیرحبلا ، تیوكلا ، ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا (



ةردابملا ذيفنت لحارم

ةكارشلا
 اھرابتخاو عیراشملا ریوطتو ةیبطلاتامزلتسملا ضعبل جایتحالا ىدم ةفرعمل ةحصلا ةرازو تایفشتسم عم رشابم نواعتو لصاوت ىلع نحن
،ةحصلا ةرازو رییاعم بسح مادختسالل ةحرصمو ةزھاج نوكتل

تاراسملا
:ةیساسأ تاراسم٣ ىلإ عیراشملا تاراسم مسقنت
اھریغو مقعملا لماح ، عوكلابباوبألا ضباقم لاثمىودعلا راشتنا نم دحلل عمتجملل ةیوعوت-١
... اھریغو ھجولا يقاو ،يبطلا مامكلا لاثمةیئاقولا ةیحصلا تامزلتسملا-٢
 اھریغو ىضرملا صحفةادا ،شاعنإلا ةزھجأ تامیسقتو تالصو لاثمةیساسحلا ةدیدش ةیبطلا تاودألا-٣

لمعلا ةقیرط
@3D_COVID19رتوتيف انباسح ربعيدحتتبس مویعوبسأ لكىودعلا قرطب نیصتخملا ءابطألانم ةعومجم عمضرعتسن :الوأ
 متیو داعبأ ةیثالث ةلكشملل لولح میمصت يفنیممصملارود أدبی انھ .اقبسم ةحورطملا تاراسملا دحأ يف يدحتلا نوكیسو ينورتكلإلا دیربلاو
.رتوت باسح فرعمو مسالا عم ينورتكلإلا دیربلاربع میماصتلل) (.STLةیمقرلا تافلملا لاسرا

 تالیدعتلامامتإلنیممصمللتاظحالملا  لاسرإ متیولامعألا داورو نیسدنھملا و ءابطألانم مییقتلل ةیسدنھلا میماصتلا لابقتسا متی :ایناث
.دجو نإ ةیئاھنلا

.جایتحالل اھتعابطو ةیمقرلا تافلملا زیھجتل 3D ةعابطلا ءاربخو تاكرشلا عم لصاوتلا متی:اثلاث

 يمقرلا فلملاقافرإ عمرتوت يف انباسح يف عورشملا روصو نیممصملا مسا لمحت ةیحیضوتھقصلم زیھجت يمالعإلا قیرفلا ىلوتیس:اریخأ
يلحملا عمتجملل ةركفلا ضارعتساو يملاعلا حوتفملاردصملا عمتجم يف ةعطقلا نم ةدافتسالا متیل عورشملل



ةردابملا روص



ةردابملا روص



ةردابملا روص
تايدحتلا



ةردابملا روص



ةردابملا روص



ةردابملا روص
 نم تأدب
هديرغت



يزام ءارب .د



يزام ءارب .د

 :رداب
COVID-20. ةحئاج لالخ ةيبطلا دهف كلملا ةنيدم يفظومل ةيضارتفالا معدلا ةعومجم

 :ذّفن
 لكشب نولماعتي نمم ةيبطلا دهف كلملا ةنيدم يفظومل ةمعادو ةنمآ ةئيب ريفوت
.انوروك تالاح عم رشابم

:ّرثأ
.ةمدخلاهذهلثمدوجولمهتحارنعنوكراشملاربع•
.ةمصولابساسحإلاففخومهلامهكراشينمدوجوباوسحأ•
.بائتكاوأقلقوأفوخوأطابحإنمةفلتخملامهرعاشمنعسيفنتلايفتدعاس•
يتلالكاشملاضعبومهرعاشمةهجاولةفلتخمقرطىلعروضحلافرعت•

.مههجاوت

KFMC-Staff Online Support Group



ةردابملا ذيفنت لحارم

 ءارآ ذخأ
نيكراشملا

ريوطتلل

 لمع
 تاعامتجالا

نيالنوأ

ةياعدلا
 لصاوتلا"
"يعامتجالا

 ميمصت
نالعالا

 فصع
ينهذ



رفص :ةيداملا ةفلكتلا

Social 
Media 
“Free”

Flyer 
Maker
“FREE”

ZOOM
“FREE”
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Common Complaints



 يمقبلا يراشم .م



 يمقبلا يراشم .م

 :رداب
))هـــنهكملا( ةـــمدخلا نـــع ةـــجراخلا يعانـــصلا سفنـــتلا ةزـــهجأ ليغـــشتو لـــيهأت ةداـــعإ
.انوروك ةحئاج لالخ اهنم ةدافتسالاو

 :ذّفن
 اهددعو قطانملا عيمجب  ةرازولا تاعدوتسمب ةمدخلا نع ةجراخلا سفنتلا ةزهجأ رصح

.انوروك ىضرمل اهنم ةدافتسالاو زاهج183

:ّرثأ
.يعانصسفنتزاهج57ليغشتوليهأتةداعإ•
.لايرنويلم6,678,116ةميقبةلثاممةزهجأبةحصلاةرازولغلبمريفوت•



   نم ةدافتسالا
57 نم  زاهج

 يعانص سفنت
ةفلكت نودب

نيب قيسنتلا
 ةنايصلا ءاردم
 ءالكوو ةيبطلا
 ريفوتل ةزهجألا

رايغ عطق

 عم نواعتلا
 ةزهجألا ءالكو
ةساردل ةيبطلا

 اهتداعإ ةيلآ
ةمدخلل

 ةزهجألا رصح
 تاعدوتسمب

 ةرازولا

ةردابملا ذيفنت لحارم

 ةزهجألاب عربتلا
 نكمي ال يتلا

 اهليغشت
80 اهددعو



ةردابملا روص

دعبلبق



ينهجلا مامه



ينهجلا مامه
 :رداب
رغصملا نيجسكألا بعشمو نيجسكألا طباض

 :ّذفن
:نيجسكالاطباض
للخيأعنملديدجنمهئبعتلاهداعاوكالهتسالاهيلاىلاهئبعتلاتقونمنيجسكألاهبقارمللمعقيرف
.نيجسكالاكالهتساهقيرطواطغضلايف
:رغصملانيجسكالابعشم
. ىرخأهناوطسا هفاضاو رواجملا رمملا ىلا ضيرملا بناج نم نيجسكالاهناوطسا لقن

:رّثأ
:نيجسكالاطباض

ضيرمللنيجسكالادوجونمدكأتلا-
.عيمجلانمحبصابلطلاناثيحهئبعتلاتقو-
كالهتسالانم%20هبسنضيفختمتثيحنيجسكاللحيحصلالامعتسالا-
رطخنودبهزكرمهيانعتالاح%400هللالضفبعفرو-
:رغصملانيجسكالابعشم-
.هعجوممهتراسخفمهللمعلاجايتحادازدقوونينفلاهيامح-
6لكةرايزىلاهفلتخمعقاوملبلطلادنعهئبعتلانملمعلالقتناهديدجهناوطساهفاضادعب-

.تاعاس
ببسيالهئبعتلانعرخاتلالاحيفضيرمللهيفاضاهصرفءاطعإ-
نينفلالبقنم)هياقولاتاودأ(شِ هئشنملادراومكالهتساليلقت-



ةردابملا ذيفنت لحارم

: نيجسكالا طباض
 لمع قيرف نيعت-
.هتجلاعموهعقوتملا رطاخملا رداصم ةسارد-
.هئبعتلا ديعاومو نيجسكالا كالهتسا هبقارم-
ناماب ىضرملا نم هحيرش ربكا ةمدخلل هديدج عقاوم حتفو كالهتسالا نم ليلقتلل لولحلا داجيإ-

: رغصملا نيجسكالا بعشم
ىضرملا فرغلهبناجملا تارمملل تاناوطسألا لقن-
 نيتناوطسا عم دحاولا ضيرملل هبيبط تازاغ بيبانا ميمصت-
هئبعتلل يرود لودج لمع-
 هيزارتحا هطخك هللا رد\ق ال ببس ال ينفلا رخأت لاح يف تاناوطسألا حتفل ينفلا مقاطلا بيردت-



نيجسكالا طباض



نيجسكالا بعشم



معاًً نبدعع ووننجز
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