سيئرلا بتكم
،ربير مإ رفوتسيرك /روتكد
، 2020سرام 21
،ءازعألا يئاقدصأ
ىلع قلقلاب عيمجلا رعشي ذإ ،ضومغلا نم ةقوبسم ريغ ةرتف -19،ديفوك انوروك ءابول ةجيتن ،شيعن
رربملا قلقلا نم ريبك ردق اًضيأ كانهو .مهئاقدصأو مهرسأ ةمالسو ةحص ىلع كلذكو ،مهتمالسو مهتحص
لعفلاب نوشيعي نيذلا كئلوأ ةصاخو ،انعمتجم يف رسألاو دارفألا فالآل ةيداصتقالا ةيهافرلا نأشب
.ةيلاملا ثراوكلاو رقفلا ةفاح ىلع
.اذه لك زواجتنس ،اًعم :وه هفرعن يذلا ديحولا ءيشلا
نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو ءانمألا  -ةيعمتجملا نوسده ةعطاقم ةيلك ةرسأ دوهج ترفاضت دقل
ةيحصلاو ةيميداكألا تاجايتحالا يبلت ططخب انمزتلاو انروط دقو .نينافتملا نييرادإلاو بالطلاو
لوصح نامض ىلع انططخ دعاست .ةبيصعلا تاقوألا هذه لالخ عمتجملاو انيفظومو انبالطل ةيلاملاو ةيداملاو
ربع تاميلعتلا عيمج لقنن ،ةياغلا هذهل اقيقحت .معدلا رارمتسا عم يميداكأ ميلعت لضفأ ىلع بالطلا
نمو ىضرملا ىلإ اًضيأ معدلا اذه دتميو .دعب نع معدلا تامدخ لعفلاب نيفظوملا مظعم مدقيو ،تنرتنإلا
رثأتت نمو ،لافطألل ةياعرلا نومدقي نمو ةدكؤملا ريغ تالاحلا وأ ىضرملا نم ةرسألا دارفأل ةياعرلا نومدقي
.ءابولاب مهتشيعم
تيرجأ ةيئاصقتسا ةسارد يف .نوسده ةعطاقم يف ًافعض بالطلا رثكأ نيب نم انبالط نم ديدعلا دعي
،اًرخؤم
يئاذغلا نمألا مادعنا نم نوناعي مهنأب نيكراشملا ةيعمتجملا نوسده ةعطاقم ةيلك بالط نم ةئاملاب  49دافأ
ضرعتو ؛قباسلا ماعلا يف ينكسلا نمألا مادعنا نم ةئاملا يف  58ىناع ذإ ،ةقباسلا اًموي نيثالثلا لالخ
.اًضيأ قباسلا ماعلا يف درشتلل 14%
.تايدحتلا هذه مقافت ىلإ يدؤي -19ديفوك ءابو نأ حضاولا نمو
يساردلا لصفلا جراخ ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلت يف ءدبلل ”نوسده تادعاسم“ انأشنأ ،يضاملا ماعلا يف
نينزخم انأشنأ ،نوسده ةعطاقم يف تاكرشلاو سانلا مرك لضفبو .بالطلا حاجن لقرعت نأ نكمي يتلاو
يف امب ئراوطلا تالاح يف ةدعاسملا مدقت يتلا تامدخلاو جماربلا نم ةعونتم ةعومجم ميظنتب انمقو ،ماعطلل
.مكتدعاسمل جاتحنو ةحيحش رضاحلا تقولا يف اندراوم .ىوأملاو ةيحصلا ةياعرلا تالاحإو ناكسإلا كلذ
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،ةيعمتجملا نوسده ةعطاقم ةيلك جمانربل عربتلاب انبالط معد يف مويلا انيلإ مامضنالا مكنم بلطأ
.ةيعمتجملا نوسده ةعطاقم ةيلك ةسسؤم هريدت يذلاو ”،نوسده تادعاسم“
ةعطاقم ةيلك بالط لوصح نامض ىلع انتدعاسم يف اًريبك اًطوش عطقيس بئارضلا نم يفعملا كعربت
.نآلا مهتايح يف اًيرهوج اًقرف ثدحيس يذلا معدلاو دراوملا ىلع نيجاتحملا مهرسأو ةيعمتجملا نوسده
.اًضيأ كمركو تنأ كتفص ماهلإلا .اًقح كلذك مهو ،انبالط فصول ”نيمهلم“ ةملك مدختسأ ام اًبلاغ

: https://www.hccc.edu/FoundationDonor/ىلع لخدا ةدعاسملا ميدقتل

!مكتمالس ىلع اوظفاح .كتدعاسم ىلع اًمدقم كل اًركش
،نانتمالا صلاخ عم

ربير مإ رفوتسيرك
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