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 األمريكية حول العالمواألجبان رسالة مهمة إلى عمالء منتجات األلبان 

 

 أعزائي العمالء والشركاء الكرام:

 
ف روس مع  زايك  كث ر في صااااي    ك   موأصااااك ائك  كموعائال موزمالئك ا هي أمل صاااااأن تكن  ك   مإن رغبتنا األساااااساااا   لك

ل ص  اهكفنا ه  اليفاظ على خط ط  ، يبقىفي  م ع أ ياء العالم. خالل هذه األو ات غ ر المسب    ( (COVID-19الك رو ا 

 كرك  ماًما حال  ، فإ نا أخرىأول واألمريك   في ال اليات المتيك   COVID-19استمرار ا تشار حاالت  واضي  ومفت ح . مع
 ها  ظًرا للطب ع  الكينام ك   لهذا ال تاء العالمي.  التي  ك   ا ه ضطرابعكم ال ق ن واإل

 

تاإلضاف  إلى ، األمريك   في ال اليات المتيك واأل بان  األلبان زارعيع ممجتم أن  م ،  ريك أن  علمك COVID-19ستجات ً لـاااااا إ

لتقكيم منتجات ألبان أمريك    ستعك ينال يزال ن مت قظ ن وم ،صناع ال متخصصيوواأل بان األمريك  ن م رأي منتجات األلبان 
 في ال  ت اليالي:ف ما يلي تعض النقاط التي يمكن مشاركتها  . من  ومستكام  وعال   الج أآ

 

، يتيمل من  بل وزار  األمن الكاخلي األمريك  . على هذا الني " ضااروري لبان على أ ها "تن   أساااساا   .  م  يكيك منتجات األ1
إ تاج اللبن أثناء ال تاء. ست اصل مزارع األلبان األمريك    م اصل  العمللمسؤول   خاص   األمريك  نمزارع  ومنتجي األلبان 

 .لكامل  لقكرا نا في التصن ع نبًا إلى  نب مع الق   ا، ط ال السن ، على مكار الساع  (اليل ب)

 
  اصاااااال عملنا الياساااااام أاخل ال اليات المتيك   ،( (USDEC األمريك واأل بان مجلس  صااااااكير منتجات األلبان ك، .  ين2

من أ ل سااااالم  الجم ع من وفي آساااا ا وأمريكا الال  ن   والشاااارن األوسااااي ي .اااامال إفريق ا. ح ل العالم، مكا بنا  فيواألمريك   

عامل ن يك من اإل راءات ال  ائ   مثل  كإ، العمالء إلى ال عك خذ ا ال لذي ؛ وورش العمل نكوات  ل ال  يعمل تعض في ال  ت ا

م  ع ال أو الها فلكترو ي أو اإلبريك هنا لخكمتكم عبر النا تك    م،  ريك أن  طمئنك. ومع ذلكا اآلن من المنزل أو في   تاتم ظف ن
 .مم ظف كلالعمل والتجك أ لكم و ن كم رأ مستمر لكعم احت ا ات، سنظل  اهزين ومتاح . خالل هذه األو اتاإللكترو ي

 

وث ق مع مؤساااااساااااات على ا صاااااال المجلس  ، فإناألمريك  في ال اليات المتيك   واأل بان . كجزء من مجتمع منتجات األلبان3
في ن للمساااعك  واهز  انم ظف ن. سااتثنائيمع هذا ال ضااع اإلف والتك   عال   و كر  على مرو   ت يل ى، والتي  تالتصااكير والتجار 

 هذه األو ات الصعب .والعمل ما في وسعنا في ظل ، وحل أي إضطراتاتأعم سلسل  الت ريك 

 
تشاااراكتكم منا لتزافي  كك ك إ -  USDECمن المزارع ن األمريك  ن إلى الم رأين األعضااااء في - أعضااااء المجلس لكينايرغب 

والمجتمعات على  أمريك   آمن  وصااااي   لت ذي  العائالتوأ بان جات ألبان منت، وهي  قكيم واحك  من أهم ال ظائف في العالمفي 

، وسن اصل العمل من أ ل  يق ق المصالح الفضلى لصي  وسالم     ا آمن ن و كك كوا أ  نا في هذه االزم  معكمى العالم. كمست 

 الجم ع!
 

 ،مع أط ب التي ات

 
 

   م ف لساك

 الرئ س والمكير التنف ذي


