
 خبر صحفى

 
 تشكيل فرقة العمل الصحية اإلرترية في منطقة واشنطن الكبرى )العاصمة وماريالند وفرجينيا(

 

تواصلت فرقة العمل الموحدة اإلرترية بمنطقة واشنطن الكبرى مع المهنيين   (،COVID-19)  استجابة لوباء فيروس كورونا

 ريتريين المقيمين في منطقة واشنطن الكبرى ولم تكن االستجابة فورية فحسب ، بل ساحقة أيًضا.الصحيين اإل

 

كإرتريون ، شعرنا جميًعا بالفخر والتشجيع عندما وقف متخصصينا الصحيون وجاءوا إلى الخط األمامي لتقديم ما يلزم لمنع 

 العالم بأسره.شعبنا من الوقوع ضحية للفيروس الجديد نسبيًا والذي يقتحم 

 

الفيروس الذى لوحظ انه ظهر اوال بالصين، ينتشر كالهشيم فى جميع البلدان بما فى ذلك الواليات المتحدة االمريكية، وفى هذة 

الظروف بالذات لعبت العولمة على ضررنا بوصولها الى اعتاب منازلنا. ويجب العمل من اجل تخفيف المخاطر من اإلصابة 

 والموت المفاجىء.

 

لمواجهة  2020مارس  20وفى ضوء ذلك ، تم إنشاء فرقة العمل الصحية اإلرترية التابعة لـمنطقة واشنطن الكبرى، رسميًا في 

 التحدي المطروح من خالل توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب باللغات التي يمكن لشعبنا فهمها بشكل عام.

طقة واشنطن الكبرى نفسها في ثالث لجان هي اللجنة الطبية ، ولجنة التواصل نظمت فرقة العمل الصحية اإلرترية في من

االجتماعي والمجتمعي ولجنة االتصاالت ، وبقرار باإلجماع ، تم انتخاب رؤساء اللجان. ستعمل فرقة العمل الصحية على 

 المجتمع اإلريتري.أفضل السبل التي ستصل بها إلى شعبنا وستضع خطة عملها إلعالم وتثقيف ودعم ومناصرة 

 

هذه االستجابة المسؤولة وفي الوقت المناسب من قبل أخصائيي الصحة لدينا لن تفيد مجتمعنا في منطقة واشنطن الكبرى فقط بل 

 أيًضا لكافة اإلريتريين.

 

ن المتخصصي تود فرقة العمل االرترية الموحدة بمنطقة واشنطن الكبرى ان تغتنم هذة الفرصة لتوجيه الشكر الى جميع

الصحيين الذين تتطوعو الى جانب شعبهم وتقديم كل ما فى وسعهم إلنقاذ األرواح. وايضاً تدعو بقية المتخصصين الصحيين 

 واالجتماعيين واألشخاص ذو مهارات االتصال باالنضمام الى اللجان المختلفة فى هذة المهمة الملحة لدعم المجتمع االرترى.

 

الموحدة بمنطقة واشنطن الكبرى ادركت ان لدى ارتريا فرسان وفارسات على استعداد لمساعدة شعبهم فى فرقة العمل االرترية 

أوقات الحاجة وسوف تتم اتخاذ مبادرات مماثلة لتنظيم مهن اخرى لتلبية االحتياجات االخرى لمجتمعنا. لدينا موارد متكاملة فى 

ؤسسة قوية مثل التجمع االرترى بمنطقة واشنطن الكبرى الذى هو بطور كل المهن والشىء الوحيد الذى نحتاجة هو الوحدة وم

 التكوين.

 

 دوام الصحة والعافيه الكاملة لمجتمعنا ولكل االنسانية!

 

 فريق العمل االرترى الموحد لمنطقة واشنطن الكبرى

 ٢٠٢٠مارس  ٢٠

 


