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 دورقلا يردج5 ا5ًاصم تنك اذإ هلعف ك(لع بج$ ام
 

 رطاخم ل.لقتو كسفنب ءانتعالا ة.ف.كو ،دورقلا يردجD اDًاصم تنك اذإ هلعف ك.لع بج7 ام لوح تامولعم ةق.ثولا ەذه مدقت
 .ن̂[خآلل هلاقتناو سوXYفلا راشVنا

 
 دورقلا يردج ()'ني ف#ك

 
 Vdeني دقو .هD باصم صخشل تاحرقتلا وأ يدلجلا حفطلاie Dاbملا لاصتالا لالخ نم دورقلا يردج سوXYف Vdeني ام اbًلاغ
 لالخ نم وأ ،دورقلا يردجD باصم صخش اهمدختسwxy zلا ىرخألا ضارغألا وأ شارفلا وأ سqالملا ةسمالم لالخ نم اًض7أ
 حفطلا لالخ نم سوXYفلا Vdeني دقو .ةل^�ط ةXxفل هجول اًهجو لاصتالا لالخ نم لقت~ي دق يذلا سفنتلا نع جتانلا ذاذرلا
 .دلجلا نم ةد7دج ةقbط ل�شVتو تاحرقتلا قوف ل�شVت wxyلا روشقلا ةفا� لوزت نأ �إ تاحرقتلاو يدلجلا

 
�� دورقلا يردج سوXYف َدِجُو دقلو

y لاو لوبلاو يونملا لئاسلاو باعللاXني دقو ،)تالضفلا( زا�Vde ەذه ق̂[ط نع اًض7أ 
 دعwx Dح تقولا ضعbل ىودعلل ��Yلقان صاخشألا نوك7 ام�[ف ،ةق̂[طلا ەذهب سوXYفلا راشVنا لمتحملا نم نا� اذ�و .لئاوسلا
 .ضارعألا ءاهتنا

 
 دورقلا يردج سو?<ف را;تخال ع6ضخلا

 
 ،كراbتخا ةج.Vن راظتنا ةXxف ءانثأو .دورقلا يردج سوXYف راbتخا ءارجإل كتاحرقت نم ةحسم ذخأD ة.حصلا ة7اعرلا مدقم موق.س
 ردق ن̂[خآلا عم ىرخألا يدسجلا لاصتالا لا�شأ عيمج بنجتو ،رخآ م.مح طاش� يأ وأ س~جلا ةسرامم مدعD كحصنن
�� ةدراولا ة.فاضإلا تاداشرإلا عاbتا كلذكو ،نا�مإلا

y ن تنا� اذ�و .ةق.ثولا ەذهV.تخالا ةجbرمتساف ،ة.باج7إ را ��
y تاbەذه عا 

 .تاداشرإلا
 

 دورقلا يردجU كتباصإ ءانثأ كسفن لزع ك#لع بجBC Dم
 

 باهتلاو فنألا نال.سو سطعلاو لاعسلا لاثملا ل.ªس ©ع( ة.سفنت اًضارعأ وأ ةر̂[عشق وأ ¨ح نمضتت كضارعأ تنا� اذإ
�� كسفن لزعت نأ مهملا نمف ،)قلحلا

y ملاXلاصتالا بّنجتو ل�� Dألا دارفأ مهنمو ،ن̂[خآلاiتخت نأ �إ كلذو ،ة®�
y ضارعألا ەذه 

�� ��Ŷرو̄� XYغ ن̂[ئاز لاbقتسا بّنجت كلذكو .ىرخأ ة^ودأ وأ ةرارحلل ةضفاخ ة^ودأ يأ لوانت نود
y مXنم نكمتت مل اذ�و .كل�� 

�� ءاقbلا
y ملا لخاد ن̂[خآلا نع ةلصفنم ةفرغXتنك وأ ،ل�� Dملا ةرداغم �إ ةجاحXلت وأ ماعطلا لوانتل ل��®x

y وأ ة.بطلا ة7اعرلا 
�� ةدراولا تاطا.تحالا عاbتا ةصاخ ةفصD مهملا نمف ،ة.ساسألا تاجا.تحالا نم اهXYغ وأ ةضا̂[لا ةسرامم

y ة.لاتلا ةحفصلا. 
 

�� ةدراولا تاطا.تحالا عاbتا كنكم^و ة.سفنت ضارعأ وأ ةر̂[عشق وأ ¨ح ك7دل نك7 مل اذإ
y ة.لاتلا ةحفصلا، Dام ��

y ءادترا كلذ 
 نم برقلاD نوكت امدنع تادامضلا وأ سqالملاD لما²لاD تاحرقتلاو يدلجلا حفطلا ة.طغتو هجولا ©ع اًد.ج م�حم هجو عانق
 .كسفن لزع �إ جاتحت الف ،ل��Xملا جراخ وأ ن̂[خآلا

 
]Zاعت تنك اذإ

 كحصننو .تاحرقتلا مئتلت نأ eإ لمعلا eإ باcذلا مدع ك#لع ]̀?عتي دقف ،دورقلا يردج ضارعأ نم \
Uإ ثدحتلاe كلمع ةهج. 
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BCلا تاطا#تحالا
\ Dذاختا بجcكتباصإ ءانثأ اًمئاد ا Uدورقلا يردج 

 
 دقو .دلجلا نم ةد7دج ةقbط نوكتتو تاحرقتلا عيمج مئتلت نأ �إ تاطا.تحالا ەذه عبتاف ،دورقلا يردجD اDًاصم تنك اذإ
zعوبسأ نم كلذ قرغتس�Y� ةرم لوأل تاحرقتلا وأ يدلجلا حفطلا روهظ نم عيباسأ ةع�رأ �إ. 

 ،ن̂[خآلا عم م.محلا يدسجلا لاصتالا لا�شأ نم كلذ XYغو b©yهملا وأ de·�yلا وأ يومفلا س~جلا ةسرامم بّنجت •
 .ك.لدتلا وأ قانعلا وأ ّضعلا وأ ل.بقتلا وأ ةقناعملا وأ جdeلا ةحتف قعل لاثملا ل.ªس ©ع

ةصاخ ،لوح¸لا ©ع يوتح7 نيد7 رّهطم مدختسا وأ نوباصلاو ءاملاD اXYًثك ك7د7 لسغا •
ً

 Dملا لاصتالا دعbاie Dحفطلا 
 .تاحرقتلا وأ يدلجلا

�¹اعت نكت مل اذإ •
y ن̂[خآلا لوح دجاوتلا كنكم.ف ،ة.سفنت ضارعأ وأ ةر̂[عشق وأ ¨ح نم ��

y ملاXجورخلا كنكم^و ،ل�� 
 :تاطا.تحالا ەذه عاbتا كنا�مºب نا� اذإ ل��Xملا نم

o تاحرقتلاو يدلجلا حفطلا ِّطغ Dلما²لا Dالملاqس )Dام ��
y تاحرقت ك7دل نا� اذإ تازافقلا ءادترا كلذ ��

y 
 ةدوجوملا كلت لاثملا ل.ªس ©ع ،سqالملاD اهتيطغت نكم7 ال wxyلا تاحرقتلاو يدلجلا حفطلا ِّطغو ،)ك7د7

 .تادامضلاD ،هجولا ©ع
o حم هجو عانق ِدترا� لوانVت تنك اذإ ن̂[خآلا نم لقألا ©ع مادقأ 6 دعDُ ©ع سلجاو .هجولا ©ع اًد.ج م

 .عانق نودD باdeلا وأ ماعطلا
o تنك اذ�و .ةمحدزملا ن¿امألاو ن̂[خآلا عم يدسجلا لاصتالا بّنجت Àع ،ماعلا لقنلا لئاسو مدختس© 

 .نا�مإلا ردق ن̂[خآلا عم يدسجلا لاصتالا بّنجتف ،تالفاحلاو قافنألا تاراطق لاثملا ل.ªس
o شم وأ ماع مامح مادختسا دنعXxضاحرملا دعقم حسما ،ك Dهمادختسا دع Dمّقعم ل7دنم. 
o ال Àالم ن̂[خآلا كراشqوأ كشارف وأ كفشانم وأ كس Àمهل حمس Dاهسمل. 
o ال Àدحأ عم شارفلا كراش. 
o ال Àطألا كراشbلا وأ ماعطلا وأ قاde¹اوألا وأ با�

y ن̂[خآلا عم. 
 وأ كسqالم وأ كتمامق وأ كتاحرقتب ieاbملا لاصتالاD مهل حمسÀ الو ،اهل.بقتو ططقلا وأ بال²لا ةقناعم بّنجت •

 ر̂زانخلاو ناذرجلاو ناXÁفلا لاثملا ل.ªس ©ع( ةف.لألا ضراوقلا ةسمالم اًض7أ بّنجتو .ىرخألا كضارغأ وأ كشارف
 .بنارألا وأ )Xxسماهلاو ة.~يغلا

 
�xاولا مادختسا ك.لع بج7 ،ىرخألا تاطا.تحالا عاbتا نع فقوتلا دعwx Dح

y ةدمل س~جلا ةسرامم ءانثأ سكتاللا يركذلا 
�� كلذ دعاسÂسو .ىرخأ عيباسأ ة.نامث

y ة7امح ieكئا� ��
y فلا لاقتنا ةلاحXYيونملا لئاسلا ق̂[ط نع سو. 

 
 دورقلا يردجU اUًاصم تنك اذإ نامأU اهلسغتو كسxالم فظنت ف#ك

 
 :اهلسغو سqالملا ف.ظنتل ة.لاتلا تاداشرإلا عبّتا

لختو .اهسمل وأ تاحرقتلا وأ يدلجلا حفطلا ف.ظنت �إ ةجاحD تنك اذإ ةدحاو ةرمل مدختسwxy Àُلا تازافقلا ِدترا •
Ã

 ص
 .ك7د7 لسغاو اهمادختسا دعD تازافقلا نم

 يأ وأ تاضا.بلا وأ سqالملا سمل دعD لوح¸لا ©ع يوتح7 نيد7 رّهطم مدختسا وأ نوباصلاو ءاملاD ك7د7 لسغا •
 .تاحرقتلا اهزرفت wxyلا لئاوسلا وأ تاحرقتلا وأ يدلجلا حفطلل اًسمالم نوك7 دق حطس

 ضاحرملا دعاقمو دضانملا ،لاثملا ل.ªس ©ع( حطسألا XYهطتو ف.ظنVب مقف ،ن̂[خآ عم مامحلا كراشÀ تنك اذإ •
ةصاخ ،اهمادختسا دعD )تا.فنحلاو

ً
 دعD ،لاثملا ل.ªس ©ع( ��Yفوشكم تاحرقتلا وأ يدلجلا حفطلا نا� اذإ 

 .)تاحرقتلا Äyغت wxyلا تادامضلا XYيغت وأ ،مامحلا �إ باهذلا وأ ،مامحتسالا
 .اهXYهطتو حطسألا ف.ظنتل ة7داعلا ة.ل��Xملا تارّهطملاو تافظنملا مدختسا •

�¹اوألاو قاbطألا لسغا
y غXY ةف.ظنلا Dادلا ءاملا��Á وأ نوباصلاو ��

y نوحصلا ةلاسغ. 
�� )تادامضلاو شاشلا لثم( ة.بطلا تا7افنلا عض •

y كÂس DسالV.Åy حُم� )نكمأ نإ ،��YسÂك لخاد وأ( ءاملل مواقمو م
 .ة7داعلا ةمامقلا عم اهنم صلختو
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�� ةلمعتسملا سqالملاو فشانملاو تاضا.بلا عض •
y كÂك وأ لصفنم ل.سغ سÂملا ©ع عالّطاللو .ةمامق سÇ̂نم د 

  نع ثحDاو nyc.gov/monkeypox ةراÇ̂ب لّضفت ،ل.صفتلاD تاداشرإلا
• "How to Safely Wash Your Laundry if You Have Monkeypox" )الم لسغت ف.كqكس Dاذإ نامأ 

 .)دورقلا يردجD اDًاصم تنك
 

 دورقلا يردج سو?<فل نامزاللا جالعلاو ةDاعرلا
 

 حفطلا نا�م كلذكو ،هD رعشÀ يذلا ملألا رادقمو ،ك.لع رهظت wxyلا ضارعألا ع�ن ©ع اهجاتحت wxyلا ة7اعرلاو ءاودلا ع�ن دمتع7
�� تاحرقتلاو يدلجلا

y نوباصملا صاخشألا نوك7 دقو .كمسج DفXYلا ةعانملا صقن سوÊde^ة HIV غ وأXYشملا نم ە� تال
�Ñرم خــــ̂رات مهيدل نيذلا صاخشألا وأ ،لماوحلا وأ ،Îyانملا مهزاهج فعضت wxyلا ة.حصلا

y ضرعم ةنيعم ة7دلج ضارمأل�Y� 
x®لت بلطو ضارعألا ةbقارم ةصاخ ةفصD مهملا نم لعج7 امم ،د7دش ضرمD ةDاصإلل د7ا�Xxم رطخل

y ة7اعرلا. 
 

 تامروفوك.ت ¨سzُ تاسوXYف داضم مادختسا نكم7 كلذ عمو .دورقلا يردجل دمتعم دّدحم جالع دجوي ال
)tecovirimat, TPOXX( ضرعملا صاخشألا عم ،يردجلا جالعل دمتعم�Y� بك رطخلXY اصإللDة Dنوناع7 نيذلا وأ د7دش ضرم 
 نم دÇ̂ملا ةفرعم هنكم^و - TPOXX نع هعم لماعتت يذلا ة.حصلا ة7اعرلا مدقم لأساو .دورقلا يردجل ةد7دش ضارعأ نم
 قوف رقنلاو ،nyc.gov/monkeypox ةرا̂ز لالخ نم TPOXX ©ع لوصحلا ة.ف.ك نع تامولعملا
"Monkeypox Providers" )دورقلا يردج جالعل ة.حصلا ة7اعرلا ومدقم( ��

y ie^صنلا ةءارق مث ،يولعلا ةمئاقلا ط 
 نم اًض7أ ة.حصلا ة7اعرلا مدقم نكمتي دقو .)تاسوXYفلل داضملا جالعلا( "Antiviral Therapy" ناونع لفسأ دوجوملا

 م7دقت كلذكو ،ةكحلاو مروتلاو ملألا ل.لقت ©ع كتدعاسمل ىرخألا ة^ودألاو )لجلا( ة.مالهلا داوملاو مفلا لوسغ فصو
 .ة.بط ةفصو نودD ضارعألا ف.فخت نأشq كل ةروشملا

 
�� ةعd̂لا ةداÇ̂لاو ،¨حلا دورقلا يردج نع مجانلا د7دشلا ضرملا لمشz دق

y ترالاو ،تاحرقتلا ددعbيتو ،كاÊّقرلا سbة، 
x®لاو لاهسإلاو ،ة.ضرملا تا��نلاو ،سفنتلا ة��عصو

yكحصننو .ء Dاذإ هعم لماعتت يذلا ة.حصلا ة7اعرلا مدقم عم لصاوتلا 
�� حتاف وأ ن¿اد لئاس ك7دل نا� اذإ وأ ،مروتلا وأ رارمحالا وأ ملألا ةدا̂ز كلذ لمشèو ،كضارعأ تءاس

y م� اذإ وأ ،تاحرقتلا نا
�� ة��عص كل بÊسz كملأ نا�

y لماعتت ة.حص ة7اعر مدقم ك7دل نك7 مل اذ�و .مامحلا �إ باهذلا وأ سولجلا وأ ماعطلا لوانت 
�� NYC Health + Hospitals ـل ةعDاتلا ExpressCare ةدا.عD لصتاف ،هعم

y 2273-397-631 مقرلا ©ع كرو^�ين ةنيدم 
�� ةرفوتم ة7اعرلاو .expresscare.nyc ةراÇ̂ب لّضفت وأ

y NYC Dمأتلا وأ ةرجهلا ةلاح نع رظنلا ضغ�Y� عفدلا ©ع ةردقلا وأ. 
 .�®شVسملا �إ هّجوت وأ 911 مقرلاD لصتاف ،ةئراط كتلاح تنا� اذ�و

 
 ضارعألا ل#لقت

 
قرط ة.لاتلا ةمئاقلا رفوت

ً
�� ةدعاسملاو كسفنب ة7انعلل ا

y ضارعألا ل.لقت Dلا تاجالعلاو ة^ودألا مادختساwxy ةفصو بلطتت ال 
�� ةدعاسملا �yد.صلا وأ ة.حصلا ة7اعرلا مدقم نم بلطت نأ كنكم^و .ة.بط

y لا ة^ودألا را.تخاwxy ال Àة.بط ةفصو مزلتس. 
�� امD ،ةقدD اهعاbتاو ة.لخادلا ةde~لاو ءاودلا ةbلع ©ع ةروكذم تام.لعت يأ ةءارقD كحصننو

y تارم ددعو ،ةعرجلا كلذ 
�bò~ي ال نمو ،مادختسالا

y ي نأVوأ ءاودلا لوان zلا ة.ساسحلاو ،همدختسwxy zسªاهب. 
  

ةصاخ ،ىرخألا لئاوسلاو ءاملا نم XYث¸لا بqde كت��طر ©ع ظفاح •
ً

�¹اعت تنك اذإ 
y لاهسإلا نم. 

 تاحرقتلا ةDاصإ عنمل لاسVغالا وأ مامحتسالا مدع دنع تاحرقتلاو يدلجلا حفطلا فافجو ةفاظن ©ع ظفاح •
Dىودعلا. 

 :تاحرقتلاو يدلجلا حفطلا بÊسq ةكحلا ف.فختو ملألا ��YكسVل •
o 7فور��بيإلا لثم ة^ودألل نكم�Y� )س ©عª.لاثملا ل Advil وMotrin(، سكوربانلاو�Y� )س ©عª.لاثملا ل 

Aleve(، سألاوøفونيمات�Y� )س ©عª.لاثملا ل Tylenol( نأ Àدعاس ��
y نمو .¨حلاو مروتلاو ملألا ل.لقت 

 .ءاود ل²ل w�yمزلا لصافلاو اهب Ñوملا ةعرجلاD ما�Xxلالا مهملا
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o 7هلا تاداضمل نكمÂماتس�Y� )س ©عª.لاثملا ل Benadryl(، مالا²لا لوسغو�Y�، لزافلاو�Y�، لوسغلاو 
 .ةكحلا نم ةتقؤم ةحار رفوت نأ )روفا²لاو لوثنملا لوسغ لثم( ةÊdeلل ئدهملا
o ملألاو ةكحلا نم ةئفادلا نافوشلا تامامح للقت دق. 

�¹اعت تنك اذإ •
y 7 ام عبتاف ،مفلا تاحرقت نم©y: 

o كمف فطشا Dكنكم^و ،مفلا تاحرقت ةفاظن ©ع ظافحلل اً.موي لقألا ©ع تارم عــ�رأ حلاملا ف.ظنلا ءاملا 
 .)Listerine Zero Alcohol لوسغ لثم( لوح¸لا نم �yاخلا مفلا لوسغ مادختسا اًض7أ
o او ،تاجلثملا وأ جلثلا قئاقر لوانتieءاملا ب !y كت��طر ©ع ظفاحت. 
o كف

Ã
�� ر

y لثم( تاقصاللا مادختسا Dentemp Canker Cover( لاwxy غتÄy ب لجو تاحرقتلاXيا�و���Y� 
ةصاخ ،مفلا ملأ ل.لقتل

ً
 .باdeلاو ماعطلا لوانت ©ع كتدعاسمل 

�¹اعت تنك اذإ •
y تاحرقت نم ��

y لا ةحتفdeوأ اهلوح وأ م.قتسملا وأ ج ��
y 7 ام عبتاف ،ة.لسانتلا كئاضعأ©y: 

o موي ل� تارم ةدع لقألا ©ع قئاقد 10 ةدمل ةئفادلا ةدعقملا تامامح ذُخ. 
o ئا�وبيد مهرم اًض7أ كحنم7 دق�Y�، يذلا zُلاغ مدختسbًساوبلا جالعل اXY، ئا�ود.ل وأ�Y� امهو .ةتقؤم ةحار لج 

 .طقف �y·راخلا لامعتسالل
o لثم تاسوكود ءاود لوانت كنكم^و )Colace(، لم وهو�Y� للXروعشلا ل.لقتل ،زا� Dإ باهذلا دنع ملألا� 

 .مامحلا
 

 معدلاو ة#لقعلا ةحصلا تامدخ
 

Àدعاس Access NYC س� دÇ̂ملا ةفرعملو .ئراوطلا تالاح لالخ ،ماعطلاو لاملا اهنمو ،ا7ازملا نم ةدافتسالا ©ع كرو^�ين نا
 .access.nyc.gov ةراÇ̂ب لّضفت ،تامولعملا نم

 
e%فت نوك7 دق

y اًقهرم اًرمأ ٍدعم ضرم يأ Dس~لاbحألو كل ةbبطلا نمو .كئاقدصأو كئا.òy روعشلا Dقلقلا وأ نزحلا وأ قاهرإلا 
 دودر عقوت لالخ نم طغضلاD كروعش ل.لقت كنكم^و .مونلا ة��عص لثم ،قيضلا نم ىرخأ ضارعأD روعشلا وأ فوخلا وأ
�� دعاسÀ ةطش�أ ةسراممو ەذه ة.ع.بطلا لعفلا

y ام�رو .طغضلا ل.لقت zباج7إ ©ع ظافحلا اًض7أ فّ.كتلا ©ع كدعاسøكت، 
 .ة7اغلل ةد7دش حبصت وأ طغضلا ضارعأ رمتسÀ امدنع ةدعاسملا بلطو ،كتوق طاقنب كسفن XYكذتو

 
�¹اجم ةدعاسم طخ وهو ،NYC Well ةمدخD لاصتالا كنكم��Y�، 7ردم ن̂راشVسم عم ثدحتللو

y وiة.لقعلا ةحصلل ي 
�� ةعاس 24 رادم ©ع NYC Well ةمدخ وفظوم رفاوت^و .معدلا م7دقتل

y ما7أ 7و مويلا ��
y ةروشملا م7دقت مهنكم^و ،ع�بسألا 

ق وأ 888-692-9355 مقرب لصتا :ةغل 200 نم (X¿أD ة7اعرلا ©ع لوصحلل ةزجوملا تالاحإلاو
ُ

 طDارلا �Xع ةشدردلاD م
https://nycwell.cityofnewyork.us/ar/. عقوم نمضت^و NYC Well تكم اًض7أbتاق.بطت ة (App Library) يوتحت 

�� كتدعاسمل دراومو تاق.بطت ©ع
y ة7انعلا Dملا نم ة.فطاعلا كتمالسو كتحصX¹اعت تنك اذ�و .ل���

y كدوارت وأ د7دش قيض نم 
 .911 مقرب لصتاف ،رخآ صخش يأ وأ كسفن ءاذ7إل را�فأ

 
 . cdc.gov/monkeypoxو nyc.gov/monkeypox ةراÇ̂ب لّضفت ،دورقلا يردج لوح تامولعملا نم دÇ̂مل

 
 

�� ةحصلا ةرادإ موقت دق
y NYC يغتبXY فقوملا روطت عم تا.صوتلا.            Arabic 9.7.22 


