برع )(Arabic
نم رثكا ارفاسم وضعلا نوكي امدنع ةرفوتم يه  Assist Americaتامدخ
.هيف نوميقي يذلا دلبلا ريغ رخآ دلب يف وأ هتماقا ناكم نم مك150

قوثوملا طيسولا رود بعلتس اكيرمأ تسيسا .ةبعص مهئابحأو ىضرملا
بحاصو ءاقدصألاو ةرسألاو ضيرملا نيب ئراوطلا لئاسر لدابتل هب
.لصولا ةقلح يف ءاقبلل نوجاتحي نمم صاخشا يا عم وأ لمعلا

ةلاحإلاو مييقتلا ،ةيبطلا ةراشتسالا
يددعتم نيفظومب دوزم و  24/7حوتفم وه  Assist Americaتايلمعزكرم“
و ةلاحلا فاشكتسا و مييقت مهناكماب ثيح .ايبط نيدمتعم و تاغللا
كلذ يف امب ،ئراوط ةلاح ةيأل حءاصن و تايصوت ميدقت
”.ةلهؤم تايفشتسم وأ  /و ءابطأ ىلإ ةلاحإلا

يفوتملا ةثج ةداعإ
اننإف ،رفسلا ءانثا وضعلا ىفوتي و توملا ةبيصم ّلحت امدنع
.اهّلك فيلاكتلا ةيطغتو تابيترتلا ذاختا ىلع صرحنس

امدخ ASSIST AMERICA

.تالاحلا ةرادا و ةيبطلا ةبقارملا
فوس ايبط نيبردملا نيلماعلا نم مهريغو نيضرمملاو ءابطألا نم انقيرف
ةبقارمل ،ىفشتسملاو جلاعملا بيبطلا عم مظتنم لاصتا ىلع اولضي
.وضعلا ةلئاعل ةمزاللا تامولعملا لقنو ةياعرلا يوتسم
ةيودألا نيمأت يف ةدعاسملا
عم لمعن فوس ،رفسلا ءانثأ ةيبطلا هتفصو دقف وأ وضع يسن اذإ
نكمتي ىتح هتماقا ناكم نم ةبيرقلا ةيلديصلاو وضعلل صاخلا بيبطلا
)اينوناق نكما اذا( ءاودلا لسرن فوس ،رمألا مزل اذإ و .دقافلا لدب ذخا نم
يلحم بيبط ةيؤرل ادعوم بترنس وأ ،جلاعملا بيبطلا بلط ىلع ءانب
.ةديدج ةيبط ةفصو ىلع لوصحلل
ىفشتسم يف لوبقلا ةدعاسم
ىلع ةقداصملاب ىفشتسملا يف ةجلاعملل ًاروف وضعلا لوبق ززع
وأ وضعلل يحصلا نيمأتلا
تاعفد در بجي( .ىفشتسملا نم ةبولطملا ًافلس ةددسملا ةعفدلا ديدست
 45لالخ فيلستلا
).موي
ئراوطلا تالاح يف يبطلا ءالخإلا
ةياعرلا ثيح ،ملاعلا نم ةقطنم يف بيصأ وأ اضيرم وضعلا حبصأ اذإ
لقنلا لئاسو لك لمعتسنو لخدتنس اننإف ،ةرفوتم ريغ ةبسانملا
يذلا قفرم برقأ ىلإ نامأب وضعلا اذه لقنل ةيرورضلا دارفألاو تادعملاو
كلذ يف امب ،ءالخإلل ةلماكلا ةفلكتلا .انيدل ةمراصلا ريياعملا يبلي
 Assist America.لبق نم اهعفد متيس لقنلا ءانثأ يبطلا جالعلا
ةقفشلا ةرايز
ةمزأ ءانثأ قيدص وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ دوجو نأ كردت Assist America
ةيلمع نم عرسي نأ نكمي ىتحو ،رثكأ ةحارلاب رعشي عيمجلا لعجي ةيحص
ابايإو اباهذ لقنلا فيلاكت عفدو بيترتب موقن فوس كلذل .ةهاقنلا
نم يذلا و ،ضيرملا وضعلل مامضنالل ةرسألا دارفأ دحأل )ةيحايس ةجرد(
.مايأ ةسمخ نم رثكأل ىفشتسملا يف ىقبي نأ عقوتملا

قئاثولا يف ةدعاسملا وأ ةعتمألا عايض
نم ةعرسب لوحتت نأ نكمي ةيصخشلا قئاثولا وأ ةدوقفملا ةعتمألا
ريسلا طخ ديقت نا نكمملا نم و ،ةريبك بعاتم ىلإ ريغص جاعزإ ردصم
ناريطلا تاكرش عم لمعتس . Assist Americaرفسلا تاراسم ىلع رثؤتو
لقنلا تاكرش عم قسنتسو ،ةدوقفملا بئاقحلا ميلستو دادرتسال
لحل ةصتخملا تاهجلا عم لصتتسو ةدوقفملا رفسلا ركاذت لادبتسال
.صيخارتلاو ةدوقفملا رفسلا تازاوج اياضق
رفسلا لبق ام تامولعم
اراكفأ مدقت انتكرش ،نييعاو و نيدعتسم نيرفاسملا انءاضعا لعجل
نكمي ثيح  Assist America.عقوم ىلع ةمداقلا ةلحرلا نع ةلماش و ةقبسم
ةريشأتلا تابلطتمو فيضملا دلبلا نع حمالم اوضرعتسي نا ءاضعألل
تنرتنالا ىلع انعقوم ىلع رثكأو نمألا تاريذحت و نيصحتلا حئاولو
لئاسرلا و اكيرما تسيسا ةفيحص www.assistamerica.com.
رفسلاو يلاحلا نمألا نع تامولعم رفوت اضيأ  AssistAlertةينورتكلالا
.ةيبطلا تاريذحتلاو
نيمجرتملاو نيينوناقلا نيراشتسملا حارتقا
مهب قوثوم مجرتمو يماحم ىلا ةلاحالا ةمدخ مدقت نا  Assist Americaناكماب
.دلب يأ يف
ةئراطلا تالاحلا يف يدقن غلبم نيمأت قيسنت
عيطتسن  ،رفسلا ءانثا يدام ءراط هيدل وضعلا ناك اذإ“
”.ةرورضلا بسح ةيلام ةفلس قيسنت
...ريثكب اذه نم رثآأو
ةصاخ ةعومجم بلطتتو اهعون نم ةديرف يه اههجاون يتلا تالاحلا نم ةلاح لك
ةلكشملل بسانم لحل لوصولل نومزتلم نحن .بلطلا بسح لولحلا نم
.كلذب مايقلل دراوملاو بهاوملا انيدلو ،انئاضعأ هجاوت يتلا

نيرصاقلا لافطألا ةياعر
فوس ،ىذأ وأ ضرمب بيصأ نيوبأ دحأ عم نيرصاق لافطأ رفس ةلاح يف
،نيرصاقلا لافطألا رفس فيلاكت عفدنسو ةمزاللا تابيترتلا ذختن
ةلئاعلا دارفأ دحأل وأ مهتماقإ ناكم ىلإ مهتداعإل ،رمألا مزل اذإ لهؤم صخش عم
تابيترتلا ذختنس امآ ً.ايلحم مهتياعر نيمأتل تابيترتلا ذختنس وأ
فارشإ نودب اوقب نيذلا وأ تيبلا يف نيدوجوملا لافطألا ةياعرل ةمزاللا
.عقوتملا ريغ مألا وأ بألا بايغ ببسب
ةيبطلا ةجلاعملا دعب هتماقإ ناكم ىلإ وضعلا ةداعإ
بيبطلاو انبيبط يضري لكشب وضعلل يبطلا عضولا رارقتسا دعب
ىلإ وضعلا لقنل ةمزاللا تابيترتلا ذختن فوس ،ةجلاعملا ىلع فرشملا
.رمألا مزل اذإ يبطلا فارشإلا تحت هتماقإ ةقطنم يف ليهأت ةداعإ ةأشنم
ةئراطلا تالاحلا يف تالسارملا لدابت نيمأت
يتأت يتلا ةماعلا ىضوفلاو تالاصتالا لكاشمو ،تيقوتلا قورف
نيب لصاوتلا لعجت نأ نكمي لزنملا نع اديعب ضرملا وأ ةباصإلا عم
ينورتكلإلا انعقوم يف ةيفاضإلا تامولعملا رفوتت .www.assistamerica.com
 Assistلصتا ،رفسلا ءانثأ ةئراط ةيبط ةلاح تهجاو اذإ .رفسلا دنع كعم اهلمحت نأ كيلع ةعطتقم ةقاطب ىلع ةساركلا هذه يوتحت .كنيمأت ةآرش نم
ةسارآ لقتسم لكشب تملتسا دقل America
.ةدعاسملا ىلع لوصحلل ةقاطبلا ىلع دوجوملا مقرلاب

