
 
وس كورونا المستجد .  ف ف�ما �خص ف�ي ف المجهولني  ب�ان الخدمات العالم�ة لزمالة المدمنني

 
  
 
  
 
ي ( كورونا )(  وس التا�ب ع� الرغم  ). COVID-19لقد وصلنا العد�د من االستفسارات واألسئلة حول المخاوف الصح�ة المتعلقة بالف�ي

ف ع� مناقشة  ف المجهولني من أنه ل�س من شأننا اإلدالء بت��حات تتعلق بالقضا�ا الصح�ة ، فإننا �شجع مجموعات زمالة المدمنني
ون اجتماعاتها.  ي تواجهها والخ�ارات المتاحة لديها لتوف�ي بيئات آمنة ألولئك الذين �ح�ف ي  القضا�ا الئت

ي التفك�ي �ف
�مكن للمجموعات �ف

ف مثل العناق أو مطالبة األعضاء  ف المجهولني ي اجتماعات زمالة المدمنني
ا عن بعض الممارسات الشائعة الموجودة �ف بالتوقف مؤقت�

و�ات.    المصافحة أو تقد�م الم�ش
�
ي بدائل مثً�  و�مكنكم أ�ضا

ي نها�ة االجتماع.  التفك�ي �ف
 "الدوران " �ف

 
 لوجه لبعض الوقت ؛ تناقش بعض المجموعات حاالت الطوارئ الحتمال عدم قدرتها ع� 

�
ي عقد   االجتماع وجها

�شمل األفكار �ف
نت.  م مسؤول�ة كل مجموعات زمالة  هذە ل�ست سوى بعض األفكار ؛  اجتماعات ع�ب الهاتف أو اجتماعات ع�ب اإلن�ت نحن نح�ت

ي مناقشة وتحد�د ما هو األفضل الجتماعهم. 
ف �ف ف المجهولني  المدمنني

 
نحن ع�  العامة الوطن�ة أو المحل�ة للحصول ع� إرشادات محددة �شأن االجتماعات والتجمعات. �مكنكم االتصال بوكاالت الصحة 

وهناك وكاالت  / https://www.cdc.gov،  (CDC)درا�ة بالمبادئ اإلرشاد�ة والتوص�ات المقدمة من مرا�ز الس�طرة ع� األمراض 
ي البلدان 

ا  خارج الوال�ات المتحدة األم��ك�ة. مماثلة �ف ا مصدر�  . / https://www.who.intقد تكون منظمة الصحة العالم�ة أ�ض�
  

إذا كنتم تبحثون عن معلومات حول فعال�ات أو اجتماعات لزمالة محل�ة محددة ، ير�ب االتصال بلجان الخدمات المسؤولة عن 
  هذا الحدث أو االجتماع ، أو قم ب��ارة موقع الزمالة المح�ي الخاص بهم. استضافة 

لقد سمعنا أن بعض الفعال�ات واالجتماعات قد تأثرت باإلغالقات اإللزام�ة ، ل�ننا ال نحتفظ بقائمة بتلك اإلجراءات ولسنا أفضل 
  مصدر للمعلومات الحال�ة لأل�شطة واالجتماعات المحل�ة. 

 
ي صفحة "الب

ي النافذة الموجودة أع� الجانب األ�� من الصفحة: �ف
حث عن اجتماع" الخاصة بنا ، يتم �د مواقع ال��ب المحل�ة �ف

https://www.na.org/meetingsearch / 
  

ف من االستمرا ف المجهولني ي تقد�م الدعم لبعضهم البعض بينما نمر ونتعامل مع هذا نأمل أن يتمكن أعضاء ومجموعات زمالة المدمنني
ر �ف

ي األسابيع القادمة. 
ورة �ف   الوضع الحا�ي ، وسنقوم بتحد�ث هذە المعلومات حسب ال�ف

 
  مع أفضل األمن�ات
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