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 نم ريثكلا نع نوربعي نيذلا لافطألل ةبسنلاب
:لالخ نم ةدعاسملا ىلع روثعلا كنكمي ، قيضلا

كلفط بيبط

كلفط ةسردم

نيجلاعملا

عمتجملا تالاكو

 نيرجاهملا قوقحل Uونيلإ فلاحت معدي
نخاسلا طخلا )ICIRR( نيئجاللاو

1-855-HELP-MY-FAMILY 
(1-855-435-7693)

 ىجري ، ةيلقعلا ةحصلاب ةقلعتملا ئراوطلا تالاحل
 لاصتالا وأ ةيلحملا ئراوطلا ةفرغ ىلإ كلفط راضحإ
.911 مقرلاب

 ةيسفنلا تامدصلاو نيرجاهملاو نيئجاللا لافطألا ةنجل دعت
)RIC( لافطألا تامدصل يونيلإ فلاحت نم اًءزج 
)ICTC(. تسسأت RIC اع يفK 2015 تاجايتحالا ةيبلتل 
 نيئجاللا تاعمتجم نم رسألاو لافطألل ةديازتملا
.نيرجاهملاو

:عقوملا ةرايز ىجري ، تامولعملا نم ديزمل 
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نيرجاهملاو نيئجاّللا لافطألا معد
ةياعِّرلا يمِّدقمو ءابآلا ليلد

نيئجاللاو نيرجاهملا عمً انماضت ليلدلا َّدُعأ
 ةعباتلا نيرجاهملا/نيئجاللا لافطألاب ةينعملا ةنجّللا َلب>ق نم
لافطألا دنع ةيسفنلا تامدّصلل يونيلإ عّمجتل

مكدحو ُمتسَل متنأ
دلبلا اذه يف مكبً ابحرم

ةياعّرلا يمّدقمو ءابآلا يئازعأ,

 ضعب نم ^العإلا لئاسو يف ةهّجوملا لئاسرلا نأ ملعن نحن
 نيرجاهملاو نيئجاللا لعجت امً ابلاغ نييكريمألا ةداقلا
.مهب بوغرم ريغ مهّنأو نينمآ ريغ مهّنأ نورعشي
 ضعب نّمضتي يذلا بّيتُكلا اذه انددعأ ،مهعمً انماضت
 ةدناسمل اهب ^ايقلا مكنكمي يتلا تاوطخلاو تاداشرإلا
.ةلحرملا هذه يف تالئاعلا

 ىتح كسفنب ِنتعا
 كتلئاعب ةيانعلا عيطتست

\دسجلا بناجلا
 ً،اّيحصً اماعط لوانت ً،اديج من
 عجار ،صقرلاو ةضايرلا س>رام
يرود لكشب بيبطلا

يحورلاو يصخشلا بناجلا
 رّكفتوً اددحمً اتقو كسفنل صّصخ
كتايح بناوجب
 نمل "ال" لوقت نأ كناكمإب ّنأ رّكذت
كبسانت يتلا دودحلا عضتو كلوح
اغويلا سرامو ةالصلا م>قأ

يفطاعلا بناجلا
كبابحأو كئاقدصأ عم لصاوت
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 تامالع ىلع فّرعت
 لافطألا دنع داهج.ا

)رغصأو تاونس 5( راغّصلا لافطألا
 ةبوعص ،فوخ تامالع ،بعت ،ةدعم 9الآ ،عادص
 ؛صوكن ،بعّللا يف ةليلق ةبغر ،ةئدهتلا يف
 لوبتلا لثم( رغصأ رمعب صاخ كولس ةسرامم
 ،)بضغلا تابون ،9اهبإلا صم ،يدارإاللا

ةياعِّرلا يمّدقم نع لاصفنالا ةبوعص

)ةنس 12-6( ةيئادتبإلا ةلحرملا لافطأ
بّعتلاو ةدعملا 9الآو ،عادّصلا نم ىوكشلا
 مظعم يف ءاكبلاو فوخلا تامالع روهظ
.تاقوألا
 ةسردملا يف وأ تيبلا يف تقولا مظعم ءاضق
.مهmدَرفُمب
 ،ةسردملا يف وأ تيبلا يف لكاشملا يف عوقولا
 لوصحلاو ةسردملا يف هابتنالا ىلع ةردقلا 9دع
 هذهب قلعتي امب نيملعملا نم ريراقت ىلع
.لكاشملا
.هتّلق وأ 9اعطلا لوانت دايدزا

)ةنس 18-13( نوقهارملا
بّعتلاو ةدعملا 9الآو ،عادّصلا نم ىوكشلا
 ةلئاعلا نعً اديعب مهmدَرفُمب تقولا مظعم ءاضق
ءاقدصألاو
 نيناوقلاب 9ازتلإلا 9دع
لوهكلا وأ/و تارِّدخملا 9ادختسإ
لزنملا نم بورهلا

1
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كلافطأل معّدلا $ّدق
:لالخ نم 

لصاوَّتلا

يعيبط رمأ ءايتسإلا نأ مهريكذت و لافطألا عم ربّصلاب يّلّحتلا
رّتََوتلاب نورعشي امدنع مهرعاشم نع ريبعتلا ىلع لافطألا ةدعاسم
 كلمت مل ول ىتح مهعم ثيدحلاب كتبغرو كدادعتساب لافطألا ريكذت
مهتلئسأ عيمج ىلع ةباجإلا
 لك( لثم ةنومضم ريغو ةيعقاو ريغ دوعو ءاطعإ ّبنجتو قدّصلاب ]ازتلإلا
)]ارُي ام ىلع نوكيس ءيش

نامألا
فولأمو نّيعم نيتور ىلع ظافحلا
ةيعامتجإلا ديلاقتلا ةسرامم ىلع ظافحلا
 ىلع روثعلا ناكمإلاب .لافطألا عم اهتكراشمو ةلئاعلل ئراوط ةّطخ عضو
طبارلا اذه يف جذومن

www.ilrc.org/family-preparedness-plan
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 اهيلع ديكأتلاو مههاجت بحلا رعاشم نع لافطألل ريبعتلا
ءاخرتسإلاو ةعتملل تقو صيصخت
.ناكمإلا ردق ةجعزملا رابخألا رداصم يداغت
 قيرط نع ةّيحص قرُطب مهرعاشم نع ريبعتلا ىلع لافطألا ةدعاسم
.ةيمويلا تارَّكذملا ةباتك و ةيضايرلا نيرامتلا ،مسرلا

لمألا
ةلئاعلا ةِّوقب لافطألا ريكذت
 ةدناسمل مهدهج ىراصق نولذبي صاخشأ كانه َّنأب لافطألا ريكذت
نيئجاّللاو نيرجاهملا

معّدلا
ةيفاقثلا تايلاعفلاو ةيعامتجالا ةطشنألاب ةكراشملا ىلع لافطألا عيجشت
ةلزُعلا بُّنجتو ةلئاعلاو ءاقدصألا عم عتمُم تقو ءاضق

لافطألا ةدعاسمب ]وقت تاسسؤمو تاهج ىلع فّرعتلل ةحفصلا بلقا
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