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اوب :          إلتصالا    ي    غكر                 سوزان ستر

 
 ّماكك

 3117-258-859: المكتب           3111-258-859 :المكتب

   7911-608-859 : المحمول           2564-576-859: المحمول  
 

 
 

يط حملة إطالق  الخطوط األمامية عمال و  كنتاك    ممرضات لدعم شر
   حيةالص لرعايةل

 
  كسينغتونل ف

 

يط حملة إىل لكسنغتون مدينة تنضم    الشر
   التضامن 

لإلحتفاء  كنتاك    ممرضات لجمعية التابعة Apricot Ribbon ذو اللون المشمشر

  اآلخرين  العاملي    هن إىل جانبتكريمو بالممرضات 
   ف 

  لكسنغتون. الصحي الرعاية مجال الخطوط األمامية ف 
 ة ف 

 و  للممرضة، الدولية السنة إنها : "مسجلة ممرضة وه   ، غورتون دا لين رئيسة البلدية قالت
ّ
 ما يات ليالها من سنة صعبة مليئة بالتحد

اء وجميع الممرضات تواجهه    والعاملي    الصحية الرعاية ختر
 COVID-19".  وباء مع األمامية الخطوط ف 

 

ائط بتثبيتتون لكسنغتقوم  الصحية، الرعاية مقدم   و  المحلية المستشفيات بالتعاون مع    التكريم شر
 من بالقربو  المدينة وسط ف 

   المستشفيات
 .الصحية الرعاية مرافق من العديد  وف 

،  ممرضات لجمعية التنفيذي الرئيس ، MA  ،BSN  ،RN  ،مانسون ديالنور  تقال  غورتون ليندا  رئيسة البلدية نرى أن يسعدنا " كنتاك 

   إلينا  ينضمون كسينغتونلل الطنر   مجتمعالو 
 عمال وجميع للممرضات الدؤوبة الجهود  عىل للتعرف الوالية مستوى عىل الجهد  هذا  ف 

  الخطوط األمامية الصحية الرعاية
امهم عىل الكفاية فيه بما  نشكرهم أن يمكننا  ال . المتواجدين ف  عزع ال  الذي التر    سكان صحةرعاية ب يتر 

 " .كنتاك  

http://www.facebook.com/MayorGorton
http://www.twitter.com/MayorGorton
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  هذه الحملة:   المشاركة الجهات تشمل
 University of Kentucky HealthCare, the UK College of Nursing,   Goodف 

Samaritan Hospital, Eastern State Hospital, the Lexington VA Health Care System, Baptist Health Lexington 

and CHI Saint Joseph Health. 

   من طويل وقت قبل
 لم   المائتي    للذكرى تكريما " الممرضة عام" 2020 سنة سميةبت العالمية الصحة منظمة قامت ، الوباء تفشر

 
 ةسس  ؤ

ا  ةفخور  أنا : "غورتون تقال .نايتنجيل فلورنس الحديث، التمريض
ً
   العاملي    وجميع بممرضاتنا، جد

 المتواجدين الصحية الرعاية مجال ف 

  
   مساهمتهم إن". "األمامية الخطوط ف 

 وحماية الوباء هذا  لمحاربة يفعلونه ما  كل  عىل واحد  كل  نشكر  ونحن هائلة، مجتمعنا  ف 

 ".مواطنينا

  أشادت  و 
   التمريض كليةة   عميد  هيث جان 

   المساهمةب أيضا  جامعة كنتاك   ف 
 استمرار  مع: "قائلة الصحية الرعاية عمال يقدمها  النر

وس ضد  المعركة  قد  ما ". "يوم كل  األمامية الخطوط عىل يضحون الذين ألولئكأقوى  ودعمنا  قوتنا  تكون أن يجب ، الجديد كورونا   فت 

يط، عرضب بسيطة إيماءة يبدو   األشخاص من لعديد و ل كنتاك    ممرضات لجميع شكًرا . ى ذلكير  لشخص دعم منارة يكون أن يمكن الشر

كات    والمنظمات والشر
 ." جميًعا وصحتنا  سالمتنا  عىل للحفاظ جهودهم يدعمون الذين وكنتاك   كسينغتونل أنحاء جميع ف 

يط حملة إطالق تم    الصباح هذا  رسمًيا  الشر
رئيسة  تانضم حيث ، University of Kentucky Albert B. Chandler Hospital ف 

   الممرضات جمعية أعضاء إىل غورتون البلدية
 UK ممرضات و    Kentucky Nurses Association Bluegrass Chapter كنتاك    ف 

HealthCare   يط ذو لون  أوللصاق إل   مشر
طة شمشر    وضعها  يتمس بيضاء وأشر

 .تونغكسينل ف 

ت األلوان إن المسؤولون وقال يطال رمز يحيث . عي   م لسبب اختت    ذو اللون  شر
 أما  . والدفء  التفاؤل لون وهو  ، لتمريضل المشمشر

   هم الذين أولئك جميع يمثل الذي واألمل إليمانل يرمز  عالم   لون هو ف األبيض
 يقدمون الذين و  الصحية للرعاية األمامية الخطوط ف 

 .يوم كل  األساسية الخدمات

   ضيمر تلقسم ال التنفيذي الرئيس، مورالند  جوين تقال
ائط إن":  UK HealthCare ف  اف ه   الشر    اعتر

 مهمتنا  لمواصلة فرقنا  بتفان 

  
   الممرضات نحن. ومجتمعنا  وعائالتنا  مرضانا  رعاية ف 

   والممرضات UK HealthCare ف 
،  ف   هذه خالللنا  الدعمإظهار  نقدر  كنتاك 

 ". األزمة

   بالنيابة التمريض ةرئيس ، DHA  ،RN  ،CPPS  ،NEA-BC  ،FACHE بينيت، ميليسا  قالتو 
 CHI Saint Joseph ف 

Health :¨تعويضهم يمكن ال  و  أساسيون أعضاء الممرضات   
   الصحية الرعاية فريق ف 

   كان  يوم أي ف 
   ،العادية الظروف ف 

فما بالك ف 

ة هذه    المسبوقة غت   الفتر
 وحنونة ةميرح رعاية يوفر وهو  لدينا  التمريض فريق ورؤية ، عاًما  30 من يقرب ما  منذ  ممرضةأنا . وظيفتنا" ف 

   الماضية القليلة األسابيع مدى عىل لمرضانا  وآمنة
 الرئيس ، DNP  ،RN، هيل إس كارين  قالتو لفخر"  وا  بالتواضع أشعر  جعلن 

   التمريض مسؤوىل   ةكبت  و   / للعمليات التنفيذي
 من أكت   كريملت اليوم  KNA مع نتعاون أن يسعدنا ":  Baptist Health Lexington ف 

   نو يمارس ممرضة/ ممرض 1100
 الممرضات ذهبت لقد . يوم كل  واألمل والتفاؤل اإليمان يجسدون إنهم". “Baptist Healthعملهم ف 

  
ة خالل بهم اعتنينا  الذين المرض   لعالج الحدود  أبعد  إىل Baptist Health ف     ،هذه الوباء فتر

ون تمنيهم أنفسهم بنفس الطريقة النر

  اليوم بالشكر  نله مدينون نحن بها.  أشهم عالج
ً
اف عىل ودائما امهم هميتاحتر  ." والتر 
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يط ذو اللون  ارتداء أو  / و  تعليق طريق عن دعمهم إظهار  للكنتاكيي    يمكن   الشر
طةاأل  و  المشمشر  و  . بيضاء ال شر

 
 جمعية شجعت

   الممرضات
طة صور  نشر ب لهن المؤيدين كنتاك    ف   ThankYouNurses# :هاشتاغ باستخدام االجتماع   التواصل وسائل عىل األشر

#TeamKentucky #TogetherKy 

يط حملةإطالق  جهد  نيك مل  قالحدائ قسمو   Kentucky Utilities و  KNA Bluegrass Chapter مساعدة بدون الدعم ممكنا  شر

فيه    والتر
   يساعدون الذين) لكسينغتون ف 

طة وضع ف  عوا  الذين المحليي    الزهور  بائع   و  ،(أشر ائط تتر     وهم:  وأقواس بشر

Howard Designs Florist, Oram’s Florist, Ashland Florist, Bella Blooms, and The Best of Flowers.    

،  ممرضات جمعية حول المعلومات من لمزيد    ممرضات لدعم أخرى وطرق ،1906 عام منذ  كنتاك    ممرضات جميع صوت كنتاك 

،  nurses.org-kentucky.زورو الموقع:   كنتاك 
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