
 
 الحاكم أندرو م. كومو  16/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

 يعلن الحاكم كومو عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق ببرنامج زمالة هيئة الصحة العامة لوالية نيويورك اآلن 
 

 زميل ونشرهم وتوزيعهم لعمليات الصحة العامة  1000ستقوم جامعة كورنيل بتدريب ما يصل إلى 
 

، على النحو المبين في حالة  (COVID-19)تعزز الهيئة من قدرة القوى العاملة ويستمر هذا التعزيز إلى ما بعد جائحة 
 2021الوالية لعام 

 
 هنا يمكن تقديم الطلبات المتواصلة 

 
أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن باب تقديم طلبات االلتحاق ببرنامج زمالة هيئة الصحة العامة بوالية نيويورك مفتوح  

وفي جهود التطعيم   (COVID-19)اآلن، وهو أول برنامج من نوعه في البالد والذي سيساعد في التصدي الفوري لجائحة 
وتعزيز قدرات القوى العاملة المحلية وعلى مستوى الوالية الالزمة لالستجابة لحاالت طوارئ الصحة العامة في  

وظيفة مدفوعة األجر بدوام كامل مع فرص توظيف أخرى في وزارة   1000سيوفر هذا البرنامج ما يصل إلى  المستقبل.
حة المحلية باستثناء مدينة نيويورك، أو لدى شركاء الصحة العامة اآلخرين في جميع الصحة بوالية نيويورك، أو إدارات الص

سيكمل الزمالء دورات دراسية عبر اإلنترنت ويحصلون على شهادة أساسيات الصحة العامة من جامعة   أنحاء الوالية.
 للحاكم. 2021كورنيل، على النحو المبين في العنوان حالة الوالية لعام 

 
سلبًا على مدينة نيويورك وقلبت حياتنا رأًسا على عقب، وأحد أعظم   (COVID)"لقد أثرت جائحة  كم كومو:قال الحا

الدروس التي تعلمناها منها هو أننا بحاجة إلى التحرك اآلن واالستعداد لألزمة الصحية العامة المقبلة". "وعليه، نحن نتعاون 
ي الصحة العامة وتثقيفهم، والذين سيكونون مستعدين لبدء العمل فوًرا  مع جامعة كورنيل لتدريب الجيل القادم من متخصص

وبنشاط ومساعدة مجتمعاتهم في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة أخرى. وأشجع كل من يهتم بهذا األمر بتقديم طلب  
هب والمتعلقة بحاالت الصحة لاللتحاق بهذا البرنامج األول من نوعه في البالد وأن يصبح جزًءا من الجهود التي تُبذل للتأ

 العامة الطارئة في نيويورك".
 

"إنني أُشيد بجهود الحاكم كومو إلنشاء برنامج الصحة   قال مفوض وزارة الصحة بوالية نيويورك الدكتور هوارد زوكر:
ك. ويمثل هذا العامة الفريد من نوعه هذا والذي يفكر في المستقبل وسيعود بفائدة كبيرة على جميع سكان مدينة نيويور 

البرنامج فرصة رائعة لالستفادة من معرفة وخبرة القوى العاملة في مجال الصحة العامة بالوالية ومجتمع الرعاية الصحية  
، وإشراك سكان مدينة نيويورك الذين شاركونا تجربتنا في  (COVID-19)لتعزيز قدراتنا الحالية على التصدي لجائحة 

لعام الماضي، ودعم العودة إلى أنشطة الصحة العامة المعتادة األساسية وتنشئة جيل جديد من  مكافحة هذا الوباء على مدار ا
 المتخصصين في مجال الصحة العامة". 

 

إن الزمالء الذين اُختيروا للبرنامج سيشملون الخريجين الجدد والطالب المتقدمين في دراساتهم العليا في مجال الصحة العامة؛  
تمريض والطب وطب األسنان والصيدلة والبرامج الصحية ذات الصلة؛ والمتخصصين الطبيين واألفراد من برامج ال

المتقاعدين؛ واألفراد المعنيين بالتأهب لحاالت الطوارئ وسكان مدينة نيويورك اآلخرين الذين سيحصلون على منهج تدريبي  
برنامج زمالة هيئة الصحة العامة لوالية  مكثف بخصوص الصحة العامة الذي طورته جامعة كورنيل. وبمجرد اختيارهم ل

نيويورك، سيُكمل الزمالء برنامج شهادة أساسيات الصحة العامة بجامعة كورنيل، والذي يقدم ضمن برنامج الماجستير في  
في نيويورك وإنشاء قدرة  (COVID-19)سيساعد البرنامج في عمليات التطعيم والتصدي المستمرة لمرض  الصحة العامة.

 . هناويُشجع األفراد على تقديم طلبات االلتحاق  امة لالستجابة لحاالت الطوارئ التي تستمر إلى ما بعد الجائحة الحالية.صحية ع
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"تقدم هيئة الصحة العامة فرصة ممتازة لمشاركة الموارد التعليمية  كورنيل:قالت الدكتورة مارثا بوالك، رئيسة جامعة 
وتفخر جامعة كورنيل بشراكتها مع والية   لجامعة كورنيل بطريقة تُفيد الزمالء في هيئة الصحة العامة بوالية نيويورك.

ة في حاالت الطوارئ الصحية  زميل حتى يكونوا مستعدين لخدمة مجتمعاتهم المحلي 1000نيويورك لتدريب ما يصل إلى 
 العامة الحالية والمستقبلية". 

 
"إن ضم اإلدارات   قال الدكتور كيفين واتكينز، الرئيس السابق لرابطة والية نيويورك للمسؤولين الصحيين في المقاطعة:

وتوفير القوة العاملة  (COVID-19)الصحية المحلية لهذا البرنامج الجديد يحقق تماسًكا من شأنه دعم تصدينا حاليًا لجائحة 
الالزمة لمواجهة التحديات الصحية العامة في المستقبل. وأحيي الحاكم كومو على إنشاء هيئة الصحة العامة في والية  

 العاملة في مجال الصحة العامة التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء الوالية".  نيويورك لنشر القوى
 

"سيمثل نظام جامعة والية نيويورك شريًكا نشًطا في إطالق برنامج هيئة  قال جيم ماالتراس، رئيس جامعة والية نيويورك:
مع   (COVID-19)على إنهاء جائحة  وهو أول برنامج من نوعه من شأنه أن يساعد مدينة نيويورك -الصحة العامة 

االستعداد بشكل أفضل للجائحة القادمة. وعلى مدار الخمسة عشر شهًرا الماضية، أظهر أعضاء مجتمع جامعة والية نيويورك 
نهًما عظيًما ورغبة جامحة لخدمة مجتمعاتهم وتأدية دوًرا محوريًا في استجابة قطاع الصحة العامة. وتمثل   -وخاصة طالبنا  -

هيئة الصحة العامة فرصة عظيمة لهؤالء الطالب والخريجين الجدد لمواصلة تحقيق اهتماماتهم الخدمية مع توفير نهج 
 استجابة إضافي حاسم لحاالت الطوارئ الصحية العامة في المستقبل."

 
للحصول على مزيد من المعلومات ولتقديم طلب االلتحاق بهيئة الصحة   ny.gov/publichealthcorpsتفضل بزيارة 

 العامة بوالية نيويورك.
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