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دراسة �حث�ة ع�� �الزما النقاهة لعالج مر��

�
� المس�ش��

كوڤ�د - ١٩ ��

�ما تختص الدراسة؟

ماذا س�حدث إذا انضممت؟

لما تكون هذە الدراسة مهمة؟

َّ االنضمام؟ � ع��
لماذا ي����

من �مكنه االنضمام؟

� االنضمام؟
أين �مكن��

إذا  ا  عمَّ  �
�� تنظر  إ�لي��ك�ة  تج��ة   �� Pass It On

هذا   . �
للمر�� ا  ج�د� ا  عالج� النقاهة  �الزما  �انت 

 �
� من دم المر��

العالج الجد�د، �الزما النقاهة، �أ��
لدي  نت  تكوَّ لقد   .١٩- كوڤ�د  من  تعافوا  الذين 
ا مضادة �ساعد ع�� م�افحة  � أجسام�

هؤالء المر��
 �

��  � المصاب��  �
للمر�� إعطاؤها  س�تم  و  وس  الڤ��

. �
المس�ش��

إحدي   �
�� ا  عشوائ�� ستوضع  انضممت،  إذا 

ليتم  م�ساو�ة  فرصة  لد�ك  ستكون   . � مجموعت��
: � � المجموعت�� تعي�نك إلحدي هات��

مجموعة ١: تحصل ع�� عالج �الزما النقاهة

مجموعة ٢: تحصل ع�� سائل مع ڤيتامينات

�ستغرق عمل�ة حقن السائل من ساعة واحدة ح�� ٣ 

ساعات. لن تعرف إذا كنت تتل�� ال�الزما أو السائل مع 
 � المجموعت�� �لتا  ذلك،  من  الرغم  ع��  الـڤيتامينات. 
ا  � للدراسة من ح�ث المساعدة ع� المعرفة عمَّ هامت��

من  فعال�ة  أقل  أو  أ���  ال�الزما  ع�  الحصول  إذا �ان 

عدم الحصول ع�� �الزما.

� إطار الدراسة، س�جمع ال�احثون منك معلومات و 
��

ة األسابيع  � ف��
عينات دم قل�لة لمعرفة ك�ف حالك ��

القادمة. القل�لة 

 �
ا ع�� وقتك و ع�� مشاركتك �� س�تم تع��ضك أ�ض�

هذە الدراسة.

هذە  عد�دة.  عالجات  و  عقاق��  دراسة  ا  حال�� يتم 
ا  م عمَّ

�
� ع�� التعل الدراسة ال�حث�ة س�ساعد ال�احث��

ذوي          �
المر�� �ساعد  النقاهة  �الزما  �انت  إذا 

� �ش�ل أ�ع.
كوڤ�د -١٩ ع�� التعا��

األفارقة  أن  السا�قة  األ�حاث  أظهرت  لقد 
و   ، �

أس�ا�� أصل  من  الذين  أولئك   ، � األم��كي��
 �

�� المكوث  لإلصا�ة،   
ً

احتما� أ���  هم   � األسي����
، و الوفاة من كوڤ�د -١٩. لذا، من المهم  �

المس�ش��
األشخاص  النقاهة  �الزما  س�ساعد  إذا  ا  عمَّ معرفة 

من هذە المجموعات العرق�ة و اإلث��ة المختلفة.

� تعاف�ك من كوڤ�د -١٩ عن ط��ق 
ا �� ن� قد تري َتَحسُّ

ال�قاء ع��  �شمل  قد  الدراسة. هذا  لهذە  االنضمام 
� أ�ع، أو احت�اج أقل للعنا�ة 

ق�د الح�اة، وقت تعا��
م أ��� 

�
ا من التعل فة. قد �ستف�د المجتمع أ�ض� المكثَّ

 .١٩- كوڤ�د  لعالج  النقاهة  �الزما  استخدام  عن 
�س�بها  ترغب  قد  أخري  أس�اب  إ�جاد  �مكن 
نت. االنضمام للتج��ة ع�� موقعنا ع�� ش�كة اإلن��

اخت�ارك  تم  قد  إذا  للدراسة  االنضمام  �مكنك  قد 
. �

� المس�ش��
ا ل�وڤ�د- -١٩ و تكون �� إ�جاب��

ب�خ�ار  قم  فضلك  من  �المشاركة،  ا  مهتمَّ إذا كنت 
�ك.  الخاص  الدراسة  م�سق  أو  طب��ك  ضك،  ممرِّ
ا  � ٥٠ موقع�

ا ١٠٠٠ م��ض �� ِحق حال��
�
هذە الدراسة ُتل

حول الوال�ات المتحدة.  

www.passitonstudy.org :م أ��� عن هذە الدراسة
�
نت للَتَعل قم ب��ارة موقعنا ع�� ش�كة اإلن�� ، قم �مسح رمز االستجا�ة ال��عة  م أ���

�
للتعل

ا الهاتف الذ�� (QR Code) بواسطة �ام��


