


#ملتزمون_يا_وطن

ــان  ــل ضم ــن أج ــاص م ــاع الخ ــن القط ــركاء م ــع الش ــي م ــة أبوظب ــي حكوم ــات ف ــة الجه ــود كاف ــل جه ــيدة، تتكام ــا الرش ــات قيادتن ــتجابة لتوجيه اس
ــة  ــة للبني ــات الهائل ــخر ا�مكاني ــي تس ــي الت ــهر الرقم ــادرات الش ــالل مب ــن خ ــك م ــن وذل ــرف الراه ــل الظ ــي ظ ــة ف ــك اليومي ــات حيات ــتمرارية متطلب اس

التحتية الرقمية في ا�مارة لتسهيل وصولك إلى كل ما تحتاج إليه عبر الوسائل الرقمية في منزلك.

Following the directives of our wise leadership, Abu Dhabi Government entities, in collaboration with the private sector partners, join forces 
to ensure that your daily life is not much affected due to the current circumstances. The Digital Month initiatives utilizes the unlimited 

capabilities of Abu Dhabi Digital Infrastructure to digitally facilitate everything you need at the comfort of your home.
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تطبيقات ومواقع حكومية �نجاز معامالتك من المنزل 
Government websites and applications accessible from home



أبرز الخدمات الرقمية المتاحة عبر المنصات الحكومية
Key digital services on Government platforms

خدمة توصيل السلع الغذائية المدعومة - بلدية أبوظبي
Municipalities Home delivery for subsidised food products (Smart Hub) 

خدمة توصيل اسطوانات الغاز
Gas cylinder delivery 

تجديد الملكية بدون فحص
Vehicle registration renewal without test

إصدار / تجديد الرخصة التجارية - دائرة التنمية االقتصادية
Business License (Issue / Renew)

 https://smarthub.adm.gov.ae/login https://es.adpolice.gov.ae/TrafficServices/Default.aspx?Culture=en

https://www.adnocdistribution.ae/en/information/mobile-app/ https://www.tamm.abudhabi/ar-ae/tamm-centers-services/
department-of-economic-development

https://smarthub.adm.gov.ae/login
https://es.adpolice.gov.ae/TrafficServices/Default.aspx?Culture=en
https://www.adnocdistribution.ae/en/information/mobile-app/
https://www.tamm.abudhabi/ar-ae/tamm-centers-services/department-of-economic-development


تطبيقات تساعد أفراد المجتمع على متابعة ا�عمال من المنزل
Apps that help community members to work remotely from home

Zoom

Trello



منصات التعليم والتدريب المتاحة عبر ا�نترنت والتطبيقات الذكية
Education and training platforms available online and via smart apps

https://adsg.gov.ae/

https://library.dctabudhabi.ae/

https://www.kinedu.com/
https://website.lamsaworld.com/
https://afinidata.com/en/home/
https://adsg.gov.ae/
https://library.dctabudhabi.ae/


تطبيقات الصحة واللياقة التي تساعدك على ممارسة الرياضة من المنزل 
Health and fitness applications to augment your wellbeing

https://www.doh.gov.ae/en/ailab/
projects/my-health-coach

Apple Health

https://www.doh.gov.ae/en/ailab/projects/my-health-coach


منصات رقمية ترفيهية تساعدك على قضاء وقت ممتع مع أسرتك في المنزل 

Online entertainment platforms for quality family time



Retail Food Grocery Pharmacies

Medicine Home Delivery app
Free eyewear delivery

الطعام تجارة التجزئة  مواد غذائية واستهالكية    الصيدليات

القروسر
El Grocer

سوبرمارت
Supermart

اللولو

إنستا شوب
Instashop

صناديق 
Sanadeeg

ا�مارات التعاونية بلك وز
Emirates Co-op

Ecommerce services and deliveries
التسوق ا�لكتروني وخدمات التوصيل



Ecommerce services and deliveries
التسوق ا�لكتروني وخدمات التوصيل

Water Meat and Fish Vegetables, Fruits and Fresh Food
ماء لحوم وأسماك خضروات وفواكه وأغذية طازجة

Mykom

واتروا مسافي سبرنق بوك Zabehaty

Zabayeh

طازج

كيبسونس

نرتك فريش

kibsons

كولتي فود
Qualityfood

كركويكازينيتو

فارم بوكس
Farm Box

My Agthia

Money Exchange
تحويل ا�موال

ويسترن يونيون
Western Union

ا°نصاري للصرافة
Al Ansari Exchange



إرشادات الجهات الصحية في حال ظهور أعراض مرض كوفيد-19
Health authorities comprehensive guide to COVID-19 symptoms

If you have any symptom of a respiratory infection and have travelled to any country with a 
widespread outbreak of COVID-19, we advise you to do the following:

• Visit the nearest health center or hospital and immediately inform the doctor of your   
    recent travel history and your symptoms.

• Follow the doctor's instructions, and if you are advised to self-isolate, please avoid any     
   direct contact with people.

• Take the information from reliable sources.

For any medical support or inquiry, please contact:

• "Estijaba" service at the operation center – Department of Health at 8001717

• Ministry of Health & Prevention at 80011111

في حال ظهور أعراض ا�صابة بعدوى تنفسية  أو كنت  مسافر إلى أحد الدول المتأثرة بالفيروس يرجى 
االلتزام بالتالي:

• التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن سفرك ا¢خير وأعراضك.
• البقاء في المنزل حسب تعليمات الطبيب وتجنب االتصال مع ا¨خرين.

• خذ المعلومات الصحيحة من الجهات المعنية الرسمية في الدولة.

• مصادر المعلومات الموثوقة 

ننصح بضرورة تحري الدقة واتباع االجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات 
الصحية في الدولة، وعدم تداول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية، في 

حال طلب دعم أو استفسار طبي يرجى التواصل مع: 
•  دائرة الصحة أبوظبي 8001717

• وزارة الصحة ووقاية المجتمع 80011111
المصدر: مركز أبوظبي للصحة العامة

Source: Abu Dhabi Public Health Centre 



ورش عمل مباشرة ورعاية اجتماعية متكاملة عن بعد (مؤسسة التنمية االسرية)
ورش عمل مباشرة تهدف إلى تمكين ا¢سرة للمحافظة على استقرارها وتماسكها في وقت ا¢زمة، با�ضافة إلى خدمة مركز االتصال 

ا¢سري على رقم 80033322 التي يوفرها فريق من ذوي الخبرة واالختصاص من موظفي المؤسسة.

خدمة مجلس حواري لتعزيز جودة حياة ا�سرة – مؤسسة التنمية االسرية
تهدف الخدمة الى إكساب ا¢سر مهارات االبداع واالبتكار والمرونة والتسامح ا¢سري والمجتمعي من خالل (4) مقاطع تمثيلية إيجابي 

\سلبي تبث عبر مواقع التواصل االجتماعي، و(10) مجالس حوارية افتراضية لتعزيز جودة حياة االسرة عبر 
Microsoft Teams

معكم لنساندكم – مؤسسة التنمية االسرية
توفير ا�سعاف النفسي ا¢ولي للمصابين و¢سرهم ومخالطي المصابين عن طريق الهاتف وتوزيع المنشورات في مراكز الحجر 
الصحي، لتعزيز دور المجتمع في تطبيق تعليمات القيادة بشأن التدابير الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وزيادة الوعي 

المجتمعي حول التأثير النفسي عند المرور با¢زمات.

Community Initiatives
مبادرات مجتمعية



شارك في مبادرة 'مع� نحن بخير'
Get involved in the ‘Together We Are Good’ initiative

مع� نحن بخير
 

أبوظبي تطلق "معÄ نحن بخير" تحت مظلة هيئة المساهمات المجتمعية "معÄ"، لتعزيز تضامن المجتمع من 
مواطنين ومقيمين في ظل ا¢زمة الصحية واالقتصادية الحالية.

 

ستوجه المساهمات كأولوية قصوى إلى تزويد الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، بالمعونات والمستلزمات 
المجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية الضرورية لتوزيعها على الفئات المحتاجة للدعم.

Together We Are Good
 
Abu Dhabi launches the "Together We Are Good" programme through the Authority of Social 
Contribution – Ma'an, reinforcing social cohesion and mutual support among both nationals and 
residents in light of the current health and economic circumstances.
 
The funds raised will be used to provide vital medical and educational aid, as well as food 
supplies, for distribution as required by the relevant Abu Dhabi Authorities.

6670 AED 1000

6678 AED 500

6683 AED 100

6658 AED 50

الرسائل عبر الواتساب
WhatsApp messages 0543055366

االتصاالت الهاتفية للمساهمات 
العينية والتطوعية والمالية

Telephone calls for volunteering, 
in-kind and financial 

contributions above AED 1,000

8005-MAAN IBAN AE100351011003988349032

التحويل إلى بنك أبوظبي 
ا�ول، حساب رقم

Direct Transfers to First 
Abu Dhabi Bank

الرسائل النصية للمساهمات المالية:
SMS text messages for financial contributions:



Credible Source of Information about Covid 19 updates: Abu Dhabi Government Media Office المصدر الرسمي للمعلومات عن تطورات كوفيد 19: المكتب ا�عالمي لحكومة أبوظبي

أرقام هامة لسكان إمارة أبوظبي:
8001717 خدمة استجابة بمركز قيادة عمليات دائرة الصحة - أبوظبي

800555 مركز اتصال حكومة أبوظبي

80011111  وزارة الصحة ووقاية المجتمع

 999  لالتصال بالشرطة

998  لالتصال با�سعاف

997  لالتصال بالدفاع المدني  

991 طوارئ الكهرباء - أبوظبي 

 992 طوارئ الماء - أبوظبي 

9008 800  طوارئ الماء والكهرباء - العين

 993 مكتب الطوارئ وا¢زمات ببلدية أبوظبي والعين والظفرة

 5999 خدمات الطوارئ ¢صحاب الهمم

Emergency numbers for Abu Dhabi residents:
8001717 ESTIJABA service at the operation center - Department of Health

800555 Abu Dhabi Government Contact Center

80011111 Ministry of Health and Prevention

999 to call the police 

998 to call an ambulance 

997 to call the Civil Defence

991 Electricity Emergencies - Abu Dhabi 

992 Water Emergencies - Abu Dhabi 

800 9008 Water and Electricity Emergencies – Al Ain 

993 Emergencies Office in the Municipality of Abu Dhabi, Al Ain and Al Dhafra

5999 Emergency Service for people of determination

أرقام تحتاج إليها في حاالت الطوارئ
Emergency phone numbers you should know

https://twitter.com/admediaoffice

https://twitter.com/admediaoffice



