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How to wear a face mask – Arabic
There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of

washable fabric and can be re-used.
تلكالمصنوعة منالقماش
قماشية والك ّماماتالطبيةالجراحية .والك ماماتالقماشي ة هي
تخدام ها:الكماماتال
كنكماس
لتيي م
هناكنوعان من الك ّمامات ا
سل ها واستخدام ها ُمجددا.
التييمكن غ
و
يوليو
للمزيد من المعلوماتيُرجى زيارة الموقعا�لكتروني  – DHHS.vicأغطي ةالوجه  55.11 -مساءيوم�ربعاء 22تموز/
><https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19

افيفي وجهفيروس كورونا )(COVID-19
فير حاجز ماديإض
إن ارتداء الك ّمامةيحميكمويحميمجتمعكم من خ�لتو
إذا لمتكن الك ّمامة متوفرة،يمكنكم استخدام أشكال أخرى من أغطية الوجه مثل الوشاح أو الشال أو الباندانا/وشاح الرأس.

غسلوا أيديكمقبل وضعالك مّامة.
ا

تأكدوا من أنالك مّامةت ّ
فكم وعند
بشكل مريحتحتذقنكم ،وعلى أن
بت ةبإحكام و
فكموفمكموبأن هاثا
غطي أن
جوانب وج هكم.

تدائها.
�مامي من الك ّمامةأثناء ار
�تلمسوا الجزء ا
ّ
فور.
غسلوا أيديكم أو عق مو هاعلىال
وإذالمستمالك مّامة ،ا
�تعلّقواالك مّامة حولرقبتكم.
لنزع الك مّامة اغسلوا أيديكم أو ع ّ
ق مو ها أو�ً.
ك�ربط ة .وإذا كانتالك مّامةتحتوي على
��نين أوف ّ
انزعواالك مّامة عن طريق إمساكالحلقتين حول
فلي أو�ًث ّم الرباط العلوي.
ك الرباط الس
ف ّ
ب
ربا َطين،قوموا ِ
ب َرمي ها.
إذا كانتالك مّامةفي ها مرشحات/
فلتر،قوموا ِ
لغَ
فةالغسيل أوفي كيسل َِرمي ها أوكيسغسيل سلِ ها.
باشرةفي غر
قوموابطويالك مّامة وضعوها م
ويجب التخلّص من الك مّامة الطبية الجراحيةبطريقةمسؤولة.
غسلوا أيديكم أو ع ّ
ق مو هابعدنزعالك مّامة.
ا
قماش كل يومبال ماءالساخن ( 06درجة مئوية) معالصابون أو مسحوقالغسيل.
سلوا أغطية الوجهالمصنوعة منال
اغ

تشاركوا الك مّامة مع ��اص �خرين.
�

قيامب مايلي
رار بال
ب عليكم ا�تم
يج

•
•
•
•

غسل أيديكمبانتظام
حفاظعلىمسافة  5.1متربينكم وبين ا��ص ا��ين
ال
فة
في
فحص،حتىلوكنتمتعانون من أعراض خ
الخضوعلل
كنتمتشعرونبالتو ّعك.
بقاءفيالمنزل إذا
ال
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Arabic

إيجالفيروس
تيجتكبية
تفعل إذاكانتن
ماذا
كورونا (19ـcoronavirus )COVID
العربية

لفحص (19ـcoronavirus )COVID
لقد جاءتنتيجتك إيجابية
فسك إلى أنتُخبرك دائرة الصحة ( Department of Health and Human Services )DHHSأنه
يجب أنتعزلن
�دب هذه النصيحة.
يمكنكفك العُزلةبشكلسالم وآمن .ويجب عليك من الناحية القانونية التقي
يعمل على مدار الساعة).
فيروس كورونا على الرقم ( 1800 675 398
للمزيد من المعلوماتإتصلبالخط الساخنل
وإذا كنتبحاجة إلى مترجم الرجاءا�تصالبالرقم .131 450

البقاءفي المنزل
يجب عليك

أغسِليديك وقُمبتغطية
فمك عند السُعال والعطس

إذاكنتبحاجة للمساعدة
بيبك أو
تصلبط
بية إ
الط
بالخط الساخن

أعزلنفسك عن عائلتك
ِ
�Kدقاء
وا

ي أن أعزلنفسي؟
لماذايجب عل�

فحص (19ـ coronavirus )COVIDممايعني أنهيجب عيك أن ُ
نظرالوجود احتمال كبيربأنكقد
تعزلن
لقد جاءتنتيجتك إيجابيةل
فسك ً
فيروس.
��خرينبال
تعديالناس
إن العزليعني عدم مغادرتك منزلك أو مكان إقامتك إ� عند ماتذ هبللحصولعلىالعنايةالطبية أو إزاء حالة طارئة.
فيروس هذاوالبقاءفي المنزل.
وإذا كان هناكشخص آخرتعرف أنلديه أعراضفيجبعليه إجراءفحصال
إن العُزلة هي الخطوةا�كثر أ همية التييمكنك القيامب هاللمساعدةعلى إبطاء إنتشارفيروس كورونا
��خرين.
��سكانفكتوريا
والحفاظعلىس

(19ـcoronavirus )COVID

فسي؟
أين أعزلن
فسك دون أنتتوقففي أي مكان آخرفي طريقك.
فورا إلى المكان حيثستعزلن
يجب عليك الذ هاب ً
فسكفي مكان م�ئم آخر.
وستكون ذاهبًافي العادةإلى منزلكلكن دائرة DHHSقدتسمحلك أنتعزلن
إذا كنتبحاجةللمساعدة كيتحصلعلىالطعاموالدواءأثناء عُزلتك،يمكنناتزويدكبالدعمفي هذا المجال.
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�مر؟
ي أن أُخبِربا
َم ْنيجب عل�

فيروس أنتُخبِر كل المقربين منك الذينتختلطب هم .ويُقصدبال ُمخالطين ال ُمقربين
��يجابي ةلل
يجبعليك متىتم إخباركبنتيجةفحصك
�مع.
هؤ�ء الذينتعيش مع هم أوتعمل مع همبشكللصيق أو كنت مجتمعًا مع همفيلقاء أونشاط أوتج
فيروس كورونا
نظرالوجود إحتمال كبيربأنهمقد أ ُصيبواب
يجب على ا�شخاص الذينتعيش مع هم أنيحجروا أن
فورا ً
فسهمفي المنزل ً
��فال.
(19ـ .coronavirus )COVIDويشملذلك

��يجابية؟
ماذايحدثبعدنتيجة الفحص
فريق من العمل
�ث إليك حول الناس الذين خالطت هم كييتمكن ال
سيقوم أحد العاملين منفريقالصحةالعامةلدى دائرة DHHSبالتحد
��شخاصالذينيقيمون معك.
فريق مكان عزلك وأسماء
دون ال
�بطاء إنتشار ال
فيروس وحماية أسرتك وال ُمجتمع .وسي ِ
ضافية أو إذا كانتلديك
فريق إذا احتجتإلى أي مساعدة إ
��تصالبك دوريًا ويمكنك دائ ًماا�تصالب هذا ال
سيواصلفريقالصحةالعامة
حسن ا�وضاع.
أية أسئلة حول الح
فاظ على الس�مة و ُ
بعة.
افقةفك العزلوالحجر منفريق المتا
يجب أنتبقىفي العُ زلةلحين أنتحصلعلى مو

كيفت ُحافظ على الس�مة
إنفيروس كورونا (19ـ coronavirus )COVIDمصدرشديدللعدوى.يجبعليك عدم مغادرة مكان إقامتكإ� عند السعيللحصول
�� ه�ءالذينيسكنون معك.
على العنايةالطبية أو حيالالطوارئ .كمايجبعليك أنتساعدفيالحفاظعلىس
فتوحة متى أمكن ذلك.
فذ م
قالباب ُمغلقًا والنوا
��خرين من خ�لالبقاءفي غرفة مخ
فسك عن
صلن
☐ أ
ف ِ
تلفة.أب ِ
ترابعيدًا عن هم وارتداء ك مامة طبية(قناع
☐ إذا واجهت وتوا
صلت مع ه�ءالذينتعيش معهم،يجبعليكالبقاء مسافة  ١،٥م ً
��خرين.
فس الغرفة معالناس
للوجهيستعمل لمرة واحدةفقط) عندماتتواجدفين
☐ �تسمح�حد من خارجسكان المنزلبزيارتك.
فصل إذا كان ذلك ممكنًا.
☐ استعمل حمام آخر من
ئلةفي المنزل.
فصلةبعيدًا عنبقيةأفراد العا
فظعلى أكوابالشرب و�طباق وأوانيالطعامالتيتستعملها من
☐ حا
ً
فترة�تقل عن ٢٠ثانيةفي كل مرة مستعم� الصابون والماء أو استعمل مادةتطهير وتعقيم اليدين التي
☐ أغسِليديك بانتظام ل
تحتوي
على مادة كحوليةبنسبة�تقل عن ٦٠بالمئة.
�
فورا وأغسِليديك .وإنلميكنلديك منديل ورقيفاسعل أو
☐ احرص على أنتسعُل أوتعطسفي منديل ورقيثمتخلص من المنديل ً
فقك أوالقسمالعلوي من كمقميصك.
اعطس داخل مر
فك أوبعد السُعال والعطس أو استعمال المرحاض.
☐ أغسِليديكبعدماتقومبتنظيف أن
فق أعلى درجات الحرارة.
نظفبشكل منتظم كلا�سطحفي منزلك (طاو�ت ومناضد وماشابه) وأغسِل الم�بسبشكل دقيق وو
☐ ِ
�
�
فايات ُمبطنةبأكياس الب�ستيك.
لوثة مثل المناديل الورقية وماشابهفي حاوياتللن
☐ تخلص من المواد ال ُم�
فازات التيتُستعمللمرة واحدةأثناء معالجتك المواد المتسخة.
☐ استعملالقناعالطبي (ك مامة) والق
لكون .ويجب أنترتديقناعًا طبيًا (كمامة) عندما
☐ إذا كنتتسكنفي منزل خاص أوفيشقة،يمكنك أنتخرجإلى حديقتك أوإلىالب
تتجول ضمن مكانسكنك.
��خرى.
��غذية والموادالضرورية
ئلةالذينليس مطلوب منهم أنينعزلوا أنيجلبوالك
صدقاء أو العا
��
اطلب من
�� مامي.
ويجبعليهم عدمالدخولإلى منزلك حينتوصيل هذه المؤن،بل أنيتركو ها عندباب منزلك

راقب أعراضك

�س مث�ً،
ف
إذا إزدادت أعراضكسو ًءالكن دون أنتدخل مرحلة حرجة،إتصلبطبيبك .وإذا كانت مسألة حالة طبية طارئة كصعوبة التن
في �سعاف أنكتعاني منفيروس كورونا (19ـ.coronavirus )COVID
��سعاف .أبلِغ موظ
اطلبالرقمث�ثة أصفار ( )000واطلب

فسك وأحوالك
��عتناءبن
أهمي ة
☐
☐

صلا�جتماعي.
صل مع العائلة وا�صدقاء عبر ال هاتف أوبالبريدا�لكتروني أو عبر وسائل التوا ُ
استمرفي التوا ُ
رتِب مع رب عملك�نتمارس العمل من المنزل.

�ث إلى طبيبك أوإتصلبِـ:
إذا كنتتواجهصعوبةفيالتعامل معا�وضاع وا�موربشكل مقبول،تحد
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☐

مؤسسة ( ،Lifeline Australia )https://www.lifeline.org.auهاتف:
��زمات والمصاعب تقدمالدعمفي أيوقت.
خدمة دا عمة إزاء

13 11 14

☐ مؤسسة ( ،Beyond Blue )https://www.beyondblue.org.auهاتف:
فسي ة لمساعدةالناسقيد العزلوالحجر.
تقدمالخدماتالتخصصيةفيالصحةالن

1300 22 4636

☐

مؤسسة ( ،Kids Helpline )https://www.kidshelpline.com.auهاتف:
فعين.
خدم ة استشارية مجانية وسرية لمساعدةاليا

1800 551 800

��تصالبالرقم .131 450
��تصالبمؤسسة  Lifelineأو Beyond Blueبمساعدة من مترجمشفهي عبر
يمكنك

��غاثةحيال الطوارئ
رزمات

��غاثة حيالالطوارئ أوللحصولعلى الموادالغذائيةُ ،زر
���على معلومات عنالدعم ورزمات
ل
فيروس كوروناعلىالرقم .1800 675 398
quarantine-coronavirus-covid-19ـ dhhs.vic.gov.au/selfأوإتصلبالخطالساخنل
��تصالبالرقم .131 450
إذا كنتبحاجةلخدمات مترجمالرجاء

فعة معونة 19ـ COVIDال مالية لدعمالعامل
ُد

قدتكون مؤ ه ً
فعة معونة 19ـCOVIDلدعمالعامل وتهدفإلىتقديم
فعة معونة لمرة واحدةقدر ها  ١٥٠٠د�ر كد
�للحصول على د
فسهمفي منازلهم إذقدتمتشخيص
الدعمالماليلسكانفكتورياالذينتمتوجي ه هم منقِبَل دائرة الصحة DHHSبأنيعزلوا أويحجروا أن
فيروس.
فيروس كورونا (19ـ coronavirus )COVIDلديهم أو�نهم مخالطونبشكل وثيقلحالة مؤكدة منال
شرابكل الحا�ت المؤكدة وبمخالطي هذه الحا�ت ال ُمقربين .وكجزء من هذاا�جراءسيُجرى
ستُجري دائرة الصحة DHHSإتصا�ً مبا ً
فعةالمعونة هذه.
فعة عبر الهاتف .إن هذه هيالطريقةالوحيدةللحصولعلى ُد
حينئذتقييمعلىال ُد

فرادا�سرةا�خرين
معلوماتل ُمقدمي العناية وأ
فسك أيضًا وأنتبقى
إذا كنتتسكن معشخصلديه حالة مؤكدة منفيروس كورونا (19ـ،coronavirus )COVIDيجب عليك أنتحجرن
في المنزل.
تعرق،سُعال أو ألمفي البلعوم،ضيقفي التن ُ
فس ،رشح منا�نف،
وإذا كانتلديك أي من هذها�عراضال
تاليةُ :
ح َمى،قشعريرة أو �
فيبعض الظروف والحا�تقدتؤخذ أيضًابا�عتبار أعراض أخرى
فحص .و
فقدان حاسةالشم أوالذوق ــيوصى حينئذبأنتخضعلل
��س هال.
��نف ،الغثيان،التقيوء
مثلالصداع،ألمفي العض�ت ،احتشاءفي
�� كلفردفي
��ورال هامةالتييجبعليكالقيامبهاللحفاظعلىس
��سرة ،هناكبعض
إذا كنتتعتنيبشخص مريض منأفراد
��سرة:
ذلك المنزل
��خرين.
☐ احرصعلىبقاء المريضفي غرفة واحدةبعيدًا عن
فتوحة متى أمكن ذلك.
فذ م
فظعلىباب غرفة المريض مغلقًا وعلى النوا
☐ حا
فظعلى عدد ُمقد مي العناية إلى الحد ا�دنى من ال ُمعتنين.
☐ حا
فة.
☐ احرص دائ ًما على غسل اليدينبالماء والصابون أو استعمال مادةتطهيرا�يديقبل وبعد دخول الغر
فرادا�سرة.
☐ أبعِدا�طباق وا�واني التي استعمل ها الشخص المريضبعيدًا عنتلك التييستعمل هابقية أ
ترابعيدًا عنه إذا أمكن.
لك مامة) عندتواجدكفي غر
افرت ،استعملالقناعالطبي (ا
☐ إذاتو
ف ة المريض وابقَ مسافة  ١،٥م ً
فاتيح،
☐ احرصعلى القيام دوريًابتنظيف وتطهيرا�سطح التيتتعرضللكثير من اللمس مثل أسطح الطاو�ت،ا�بواب،لوحات الم
فيات) والمسكات.
الصنابير (حن
�ص من المناديل الورقية وا�قنعة (الكمامات)في كيسب�ستيكي ُمحكما�غ�ق.
☐ تخل
☐ �تستقبلالزوار.
فيروس كوروناعلىالرقم  1800 675 398واطلبالنصيحة .وإذا
إذابدأالشخص المريضيشعربتد هورحالته،إتصلبالخطالساخنل
كنتبحاجةلزيارة طبيبكلعام،إتصلبهقبلالذ هابإلى عيادته كييُجريا�ستعدادات الضرورية.
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��عراض
راقب
.��سعاف
) واطلب000( فار
إتصلبالرقمث�ثة أص،ً�فُس مث
إذا ظ هرلدى الشخص الذيتعتنيبه أعراض خطيرة كصعوبة التن
.coronavirus )COVIDـ19( وأخبر همبأنالشخصالمعنيلديه حالة مؤكدة منفيروس كورونا
١

لكترونية إلى
 أرسل رسالة إ،تعماله
للحصول على هذه النشرةبنمطيمكنك اس

Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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:متاحة من خ�ل

Translated resources – coronavirus disease (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>

What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) – Arabic

كورونا (كوفيد)19-
يرو
فس
الفحصسريع وآمن وسهل
Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy – Arabic

فيد)19-فقط
فيروسكورونا (كو
لمعلومات الخاصةبك من أجلفحصالكشف عن
يتم جمع ا
شيرةالخاصةبك.
 نحن�نحتاجإلى معرفة أحوالا�يجار أوالتأ
فيروس كورونا.
ص بالكشففقط عن وجود
فح
 يقومال
فك حتىنتمكن من
 نحننسألك عن اسمك وتاريخ مي�دك ورقم هات
جتك.
إخباركبنتي
 نحننطلببطاقة هويةتحملصورتكللتأكد من أن لديناالمعلومات
الصحيحةعنك.
لفحص ستستخدمالممرضة/ال ممرض مسحةقطنية�خذ عينة من
.
 نحننجري ا
نفك.
حلقك وأ
جتكبأسرع وقت م مكن.
نخبركبنتي
 سوف
نحن سوف
فيروس كورونا و
 أنتتحتاج إلى البقاءفي المنزل إذا كنت مصاباب
ندعمك.
فير الطعام
فسوفنساعدك من خ�تو
بفيروس كورونا،
 إذا كنت مصابا
يه.
واللوازم والمال إذا كنتبحاجةإل

عائلتك ومجتمعك
فاظعلى��� و �مة
لمساعدةفي الح
فحص وا
لك قمبإجراءال
من فض
اكتشف المزيد عبر )DHHS.vic – Coronavirus (COVID-19
><https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
الخط الساخن المتعلّقبفيروس كورونا 42( 1800 675 398ساعة).اضغطعلى الرقم  0من أجل التح ّدث مع
مترجمشفهي
تصلبرقم الطوارئ ( )000إ ّ
فقط
�في حا�تالطوارئ
فضلك�ت
من
تخدام  National Relay Serviceعبرالرقم  13 36 77إذا
يغة أخرىاتصلعلى الرقم 1300 651 160باس
يقةبص
هذ الوث
للحصولعلى ه
كتروني إلى Emergency Management Communications
يد إل
تطلّبا�مر ذلك ،أو أرسلبر

><em.comms@dhhs.vic.gov.au
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كيف تحصل عىل الدعم بخصوص العنف العائلي في ظل
فيروس كورونا (.coronavirus (COVID-19

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ُمع َّرض للخطر الوشيك إتصل بالرقم ثالثة أصفار .000
إذا كان بامكانك طلب المساعدة والدعم دون تعريض سالمتك للخطر ،إتصل بمؤسسة،safe steps :
خدمة الدعم إزاء العنف العائلي في فكتوريا عىل الرقم  ٢٤( 1800 015 188ساعة في اليوم ٧ ،أيام
في األسبوع).
إذا كنت بحاجة لخدمات مترجم شفهي إتصل بخدمة الترجمة الوطنية  TIS Nationalعىل الرقم 131 450
المدرجة هنا.
واطلب منهم توصيلك بمؤسسة  safe stepsأو
بأي من الخدمات ُ
ّ

هل تشعر أنت أو شخص ما تعرفه بعدم األمان في المنزل؟

إنَّ خدمات مكافحة العنف العائلي هي قيد العمل ومتوافرة لتقديم الدعم لك في ظل تفشي جائحة كورونا
“(”coronavirus (COVID-19

يتجسد في إرغامك عىل التصرُّف والسلوك بطريقة
إنَّ العنف العائلي هو اإلساءة المعنوية أو المالية ،أو العنف البدني أو الجنسي .وقد
َّ
ما أو السيطرة عليك أو اإلساءة النفسية تجاهك الصادرة عن أحد أفراد أسرتك أو شريك العالقة الحميمية أو الزوجية.
لربما كان هذا الشخص يُق ِّيد حركتك ويُبعدك أو يعزلك عن األصدقاء أو األسرة ،كما قد يستعمل إحتمال خطر التعرُّض لإلصابة بفيروس
كورونا “( ”coronavirus (COVID-19كوسيلة لتهديدك.

تواصلك وقم بوضع خطة للسالمة
استمر عىل
ُ

المقربين عىل "كلمة السالمة" أو إشارة ما
استمر في
ُ
التواصل مع األشخاص الذين تثق بهم واتفق مع هؤالء األصدقاء أو أفراد األسرة ُ
تستعملها ،وعندما تستعمل هذه الكلمة فإنهم سيعرفون أنك تحتاج للمساعدة ويمكنهم اإلتصال بالشرطة أو خدمات الطوارئ.
أنت مسموح لك مغادرة منزلك لطلب المساعدة ولن تُغرَّم إذا قمت بذلك .وإذا أوقفتك الشرطة ،أخبرهم أنك ال تشعر باألمان في
المنزل وسيقومون بمساعدتك.
لكن إذا كنت بحاجة للمساعدة في التخطيط لمغادرة المنزل ،بامكانك عندما تكون األوضاع آمنة أن تتصل بمؤسسة  safe stepsعىل
الرقم  ٢٤( 1800 015 188ساعة في اليوم ٧ ،أيام في األسبوع) أو بالبريد اإللكترونيsafesteps@safesteps.org.au :

اطلب المساعدة

إن خدمات العنف العائلي ،وتشمل اإلقامة السكن َّية خالل األزمات والشرطة والمحاكم مستمرة في العمل في ظل تفشي جائحة فيروس
كورونا “(.”coronavirus (COVID-19
ُقم بزيارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة  The Orange Doorعبر ( )https://orangedoor.vic.gov.au/other-languagesلإلطالع
عىل معلومات عن المساعدة المتاحة إذا كنت تشعر بعدم األمان أو تحتاج إىل المزيد من الدعم للعناية باألطفال أو كنت قل ًقا بخصوص
كيفية معاملتك من ِق َبل شخص قريب منك.
إتصل بمؤسسة  InTouch, Multicultural Centre Against Family Violenceعىل الرقم  ،1800 755 988من أجل المعلومات
عن العنف العائلي والمساعدة .ويمكن للمؤسسة الترتيب لمترجم شفهي إذا كنت بحاجة لذلك.

إن شرطة  Victoria Policeموجودة وتعمل لتحديد المخاطر وإتخاذ اإلجراءات المالئمة ومعاقبة الجناة والحفاظ عىل سالمة الضحايا.
إن العزلة اإلجتماعية ال تُب ِّرر العنف أو اإلساءة .وتواصل خدمة  Men’s Referral Serviceتقديم المساعدة والدعم لألشخاص
الذين يراودهم القلق بخصوص سلوكهم وتصرفاتهم وذلك عبر الرقم .1300 766 491

إساءة معاملة كبار السن

سن والذي يقوم به شخص يعرفه المسن ويثق به ،ويكون هذا
الم ِ
إن إساءة معاملة كبير السن هو أي فعل يُلحق األذى بالشخص ُ
الشخص عادة أحد أفراد األسرة أو ُمقدِّم العناية .قد تكون اإلساءة جسدية أو إجتماعية أو نفسية و/أو جنسية وقد تشمل سوء المعاملة
واإلهمال .للمساعدة إتصل بِـ:
Seniors Rights Victoria – 1300 368 821
Elder Rights Advocacy – 1800 700 600
Office of the Public Advocate – 1300 309 337

للحصول عىل هذه النشرة بنمط يمكنك استعماله ،أرسل رسالة إلكترونية إىل
<Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au
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متاحة من خالل:
About Coronavirus (COVID-19) < https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-re>sponse-and-support-during-coronavirus
How to get family violence support during coronavirus (COVID-19) – Arabic

اﺧﺘﺒﺎر )Coronavirus (COVID-19

إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﻓﯾروس ) ،(COVID-19ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗك اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟـِ  coronavirusﻋﻠﻰ ﻣدار  24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .1800 675 398
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻰ أﯾن ﺗذھب ﻹﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ، coronavirusﯾﻣﻛﻧك اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟـِ  coronavirusﻋﻠﻰ ﻣدار  24ﺳﺎﻋﺔ  ،1800 675 398أو ﻗم ﺑزﯾﺎرة:
https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus- covid-19
إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺗرﺟم ،اﺗﺻل أوﻻً ﺑﺎﻟرﻗم  ،131 450ﺛم اطﻠب اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟـِ  coronavirusأو اطﻠب ﻣﻧﮭم أن ﯾﻧظروا ﻟك ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻌﺛورﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations

• اﺧﺘﺒﺎر  Coronavirusھﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻓﯿﻜﺘﻮرﯾﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﻼب اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وطﺎﻟﺒﻲ
ا ﻟ ﻠ ﺠ ﻮ ء أ و ا ﻟﺰ ا ﺋ ﺮ ﯾ ﻦ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﺨ ﺎ ر ج .
اﺧﺗﺑﺎر  Coronavirusﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ .ﯾﺷﻣل ذﻟك اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﺑطﺎﻗﺔ  ،Medicareﻣﺛل اﻟزاﺋرﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج واﻟطﻼب اﻷﺟﺎﻧب واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن وطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء.
إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أﻋراض ،ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•
•
•

ﻋﯾﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ ﻓﯾﻛﺗورﯾﺎ Acute Respiratory assessment Clinic
ﻋﯾﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣرﻛز ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic
ﻋﯾﺎدة ﺗدﺧﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرة ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺗﺳوق
ﻋﯾﺎدة اﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻣل ﻣوﻋد.

ﻣﻦ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﺨﻀﻊ ﻻﺧﺘﺒﺎر  coronavirus؟
ﯾﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر  Coronavirusإذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أي ﻣن ھذه اﻷﻋراض:
•
•
•
•
•
•
•

ﺣﻣﻰ
ﻗﺷﻌرﯾرة
ﺳﻌﺎل
إﻟﺗﮭﺎب ﻓﻲ اﻟﺣﻠق
ﺿﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس
رﺷﺢ ﻣن اﻷﻧف
ﻓﻘدان ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم

ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت أﻋراﺿك ﺧﻔﯾﻔﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻔﺣص.

ﻣ ﺎذ ا ﯾ ﺣ د ث ﻋ ﻧد ﻣ ﺎ ﺗ ﺧ ﺿ ﻊ ﻟ ﻼ ﺧ ﺗ ﺑ ﺎر ؟
ﻋﻧد إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ،ﺳﯾ ُطﻠب ﻣﻧك ﻣﺎ ﯾُﺛﺑت ھوﯾﺗك وﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺗﺻﺎل ﺑك .إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﺑطﺎﻗﺔ  ، Medicareﻓﺎﻟرﺟﺎء إﺣﺿﺎر ﻣﺎﯾﺛﺑت ھوﯾﺗك ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
رﺧﺻﺔ اﻟﻘﯾﺎدة أو ﺟواز اﻟﺳﻔر أو ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواﺻﻼت أو ھوﯾﺔ اﻟطﺎﻟب .ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻋﯾﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وﺿﻊ ﺗﺄﺷﯾرﺗك.
ﯾﺗم إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﻗﺑل ﻣﻣرﺿﺔ أو طﺑﯾب أو أﺧﺻﺎﺋﻲ ﺻﺣﻲ آﺧر .ﺳوف ﯾﺄﺧذون ﻣﺳﺣﺔ ﻣن اﻟﺟزء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣن اﻟﺣﻠق واﻷﻧف .ﯾﺳﺗﻐرق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺣواﻟﻲ دﻗﯾﻘﺔ.

ھل أﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻌزل اﻟذاﺗﻲ ﺑﻌد اﺧﺗﺑﺎر  coronavirus؟
إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ أﻋﺮاض ،ﻓﺴﯿﺨﺒﺮك اﻟﻄﺒﯿﺐ أو أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﻋﺰل ﻧﻔﺴﻚ ﻟﺤﯿﻦ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر .وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل
ﻓﻮرا ً ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮف ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر.

Coronavirus (COVID-19) testing - Arabic

ﺳﯿﺘﺼﻞ ﺑﻚ طﺒﯿﺒﻚ أو اﻟﻌﯿﺎدة ﺣﯿﺚ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻹﺧﺒﺎرك ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ أو ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟـِ .coronavirus

ﻛ م ﻣ ن اﻟو ﻗ ت ﯾ ﺳ ﺗﻐر ق اﻟﺣ ﺻ و ل ﻋ ﻠﻰ اﻟﻧ ﺗﺎﺋﺞ ؟
ﻋﺎدة ً ﯾﺴﺘﻐﺮق اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ 1ـ 3أﯾﺎم .إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ،ﻓﻘﺪ ﯾﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  5أﯾﺎم ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻚ.
إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺠﻚ ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﯿﺎدة أو اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﯿﮭﺎ.
إذا ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎرك ﻓﻲ ﻋﯿﺎدة ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻮق واﻧﺘﻈﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5أﯾﺎم ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ،ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻟـِ  coronavirusاﻟﺬي
ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  .1800 675 398ﺳﯿﺴﺎﻋﺪك ﻓﺮﯾﻘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻚ .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﯿﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق أن
ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ،ﻟﺬا ﯾﺮﺟﻰ ﻋﺪم اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮭﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ.
ﺳﯿﺘﻢ إﺧﺒﺎرك ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،ﺳﯿﺘﺼﻞ ﺑﻚ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
 Department of Health and Human Servicesﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺧﺒﺎرك ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ.
ﻟﺘﻠﻘﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ

.<em.comms@dhhs.vic.gov.au> Emergency Management Communication

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services May 2020.
)ISBN/ISSN 978-1-76069-423-4 (online/print
Available at Translated resources - coronavirus disease (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/translated>resources-coronavirus-disease-covid-19

2

Coronavirus (COVID-19) testing - Arabic

اﻹﻋﺗﻧﺎء ﺑﺻّﺣﺗك اﻟﻧﻔﺳﯾّﺔ ﻓﻲ زﻣن وﺑﺎء
(COVID-19) Coronavirus

ﺗ ُﻌﺗﺑَر ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﻠق واﻹﺿ ّ
طراب ردود أﻓﻌﺎل طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣدث ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻣﺛل وﺑﺎء  .(COVID-19) Coronavirusﻟﻛن
ً
ت وﺣ ﯾ دا ﻓ ﻲ ھ ذ ا اﻟظرف .
ﯾﺟب أن ﺗﺗذﱠﻛر ﺑﺄﻧك ﻟﺳ َ
إﻟﯾك ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻣن أﺟل اﻹﻋﺗﻧﺎء ﺑﺄﺣواﻟك وأوﺿﺎﻋك اﻟﻧﻔﺳﯾّﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾّﺔ أﺛﻧﺎء ھذه اﻟﻔﺗرة:
•
•
•
•
•
•

إﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﺗ ّﺑﺎع روﺗﯾن ﺟﯾّد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻧﺎول اﻟﻐذاء اﻟﺻّﺣﻲ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾّﺔ واﻟﻧوم.
ﺻل ﻣﻊ اﻟذﯾن ﺗﺣﺑّﮭم وﺗﺣد ﱠث إﻟﯾﮭم ﻋﻣﺎ ﯾﻘﻠﻘك وﯾﺷﻐل ﺑﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺎﺗف أو ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾّﺔ.
إﺑَق ﻋﻠﻰ ﺗوا ُ
ﻛن ﻣﺳﺗﻌدrا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟدﯾك ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻐذاء واﻟﻣؤن واﻷدوﯾﺔ ﺑﻣﺗﻧﺎول اﻟﯾد .اطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣواد ﺣﯾث ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧًﺎ.
ﺗﺟﻧﱠب أو ﺧ ِﻔّف ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟك ﻟﻠﻛﺣول واﻟﺗﺑﻎ.
إذا ﻛﻧت ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﻐط واﻟﺗوﺗ ﱡر ﺟّراء اﻟﻣﺳﺗﺟد ّات اﻹﺧﺑﺎرﯾّﺔ ،ﻗ ِﻠّل ﻣن اﻹ ّ
طﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﻣّرة أو ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟواﺣد .اﻋﺗﻣد
ﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وإن ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﺎطﻠب ﻣن
ﻣﺻﺎدر ﻣوﺛوﻗﺔ وذات ﻣﺻداﻗﯾّﺔ ﺑدﻻً ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗوا ُ
ﺻدﯾق أو ﻣن أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة أن ﯾﻘرأ ﻟك أو أن ﯾ ُطﻠﻌك ﻋﻠﻰ آﺧر اﻟﻣﺳﺗﺟد ّات ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠّذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾّﺔ ،ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻣّروا ﺑﺗﻧﺎول اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻟﮭم وﯾواظﺑوا ﻋﻠﻰ ﺧ ّ
ط ﺔ اﻟﻌﻼ ج.
ﻲ ُﻣﺑﻛًرا إذا ﻛﻧت ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺻﺎﻋب واﻟﻣﺷﺎﻛل.
وﻋﻠﯾك أن ﺗطﻠب اﻟد ّﻋم اﻟﻣﮭﻧ ّ

اﻟﺘﺤﻠّﻲ ﺑﺎﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏم ﻣن إﻧﮫ زﻣن ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار وﻗد ﺗﻐﯾﱠرت ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻣن اﻟوﻗت ،ﯾﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﻣﮭّم أن ﻧﺗذّﻛر إﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم
ﺻﺔ ﺳﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﺑطﺎء إﻧﺗﺷﺎر وﺑﺎء
ﺑﺎ ُﻣور ﻛﺛﯾرة ﺑﮭدف ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺷﺎﻋرﻧﺎ .ﺗذﱠﻛر ﺑﺄن ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺻﺣوﺑﺔً ﺑﺟﮭودك اﻟﺧﺎ ّ
.(COVID-19) Coronavirus
اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﻘﺪرات

ي ﻣن أرﻗﺎم اﻟﮭواﺗف اﻟُﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه ،ﻓﺈﺗ ّﺻل ﺑﺎﻟﺧ ّ
ط اﻟوطﻧﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ) TIS
إ ذ ا ﻛ ﻧ ت ﺑ ﺣ ﺎ ﺟ ﺔ إ ﻟ ﻰ ﻣ ﺗ ر ﺟ م ﺷ ﻔ ﮭ ﻲ ﻟﻠﺗو ا ُ
ﺻ ل ﻣﻊ أ ّ
 (Nationalﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  131450واطﻠب إﯾﺻﺎﻟك ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ﺗوﻓّر ﺧدﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿّﺔ ﻓﻲ أوﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻌِّﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣوارد واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻠﻐﺎت

www.mhima.org.au

ﺗ ُﻘد ّم ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯿﻮﻧﺪ ﺑﻠﻮ ) (Beyond Blueاﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣوارد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ  . beyondblue.org.auﻛﻤﺎ ﺗوﻓّر ﺧدﻣﺔ اﻟد ّﻋم
اﻟﺗ ّﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﯾوﻧد ﺑﻠو اﻹرﺷﺎد واﻹﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة اﻷﻣد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺣﺎﻻت ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف واﻟدردﺷﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
1300224636
ﯾﻘد ّم ﺧط ﻻﯾﻒ ﻻﯾﻦ ) (Lifelineاﻟﻣوارد واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم إزاء اﻷزﻣﺎت وﺗﻔﺎدي اﻹﻧﺗﺣﺎر .ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﯾًﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم ) 0477131114ﻛّل ﻟﯾﺎﻟﻲ اﻻ ُﺳﺑوع ﻣن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﺳﺎء ﺣﺗ ّﻰ
اﻟرﻗم ) 131114ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ( أو إرﺳﺎل اﻟّرﺳﺎﺋل اﻟﻧّ ّ
ﺳ ﺎﺣ ل ا ﻟ ّ
ّ
ﺷرﻗﻲ اﻷوﺳﺗراﻟﻲ( أو اﻟدردﺷﺔ ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ chatـ) www.lifeline.org.au/crisisﻛل ﻟﯾﺎﻟﻲ
ﻣ ﻧ ﺗ ﺻ ف ا ﻟ ﻠ ﯾ ل ﺣ ﺳ ب ﺗوﻗﯾت اﻟ ّ
اﻻ ُﺳﺑوع ﻣن اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎء ﺣﺗ ّﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻠﯾل(.
ﺗﻘد ّم داﺋﺮة اﻟﺼّﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ) (DHHSاﻟﻧّﺻﺎﺋﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ وآﺧر اﻟﻣﺳﺗﺟد ّات اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻّﺣﺔ ﻟﻛّل ﺳﻛﺎن ﻓﻛﺗورﯾﺎ
ﺣول ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد (19-ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟُﻣﺗرﺟﻣﺔwww.coronavirus.vic.gov.au/translations :
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟوﺑﺎء .Coronavirusﻋﻠﻰ اﻟرﻗم ) 1800675398ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ(
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ثيق مع شخص ُمصاب بمرض
تصال و
كنتمعلى ا
ورونا (كوفيد)19-
فيروس ك
رفت ها
م ا هيالمعلوماتالتييجبعليكم مع

فيد)19-
تصال وثيق معشخص مُصاببمرضفيروس كورونا (كو
تم على ا
كن
صحية لمدة 14يوما ًبعد آخر اتصال لكم مع هذا
فندق أو مركز الرعاية ال
نفسكمفي منزلكم أو ال
يجبعليكم عزل أ
لشخص.
ا
يُرجىقراءة هذه المعلوماتبعناية.

كورو (كوفيد)19-؟
ما هو مرض فيروس نا
فّستتراوح
يسبّبصعوباتفي التن
فيد )19-هوفيروس مستجديمكن أن ُ
فيروس كورونا (كو
فيروسات كورونا أنتسبّب المرضللحيوانات أو البشر .و
يمكنل
بشر.
ض فيالرئةلدى ال
يفةإلى شديدة وأمرا
أعراضها نم خف
ف ّ
ش فيالعديد منالبلدان.
تن ر
فيد19-في جميع أنحاءالعالم .و هو�ن م
شى وباء كو
وقدت

الوثيق؟
����K
ما ه
فيد 19-عندمايكون
يقة أو مشاركة مكان ُمغلق�كثر منساعتين مع شخص مصاببكو
تصال المباشر وج ها ً لوجه�كثر من  15دق
�
تصالالوثيق" ا
قصد "با�
ي
ُ
باستطاعتهنقلالعدوى.
في ذلك:
تصالالوثيقبعدة طرق،بما
يمكن أنيحدث�
في نفسالمنزل أوالمكان
• العيش
ينات مختبريةلحال ة مؤ ّ
فيروس
كدة إصابت هابال
• ا�تصال المباشر معسوائل الجسم أو ع ّ
تين أو أكثر
فة أوالمكتبلمدةساع
فسالغر
تواج فين
• ال د
لنقلالعام.
لسيارة أوالمصعد أوالجلوسبجانبه/بجانب هافي وسائل ا
قة في أماكن أخرى مثل ا
• التواصل وج ها ًلوجه�كثر من 15دقي

لي القيامبه؟
توجب ع ّ
ما الذيي ّ
ف الفندق أوفي مركز الرعايةالصحية
فتكمي
زلكم أو غر
��وا من
يسمىبالعزل/الحجر الصحي.
و هذا ما ُ
مرة إلتقيتمفي ها مع الشخص ال ُمصاببالعدوى.
• قوموابعزل أن
فسكم لمدة 14يوما ًبعد آخر ّ
��لطلبالرعاي ة الطبية.
زلكم أو مكان إقامتكم
��تغادروا من
– يجب
فص اً
صل ة واستخدموا ح ماما ً من
نوم منف
تواجدفيها��اص ا�رونقدر�مكان .وناموافي غرفة
لتيي
تلفة عنالغرفة ا
لبقاءفي غرفة مخ
ليكم ا
– يجب ع
إذا كان متاحاً.

– �تذهبواللعمل أوالمدرسة أو /TAFEالجامعة.
– �تذهبواإلى�ماكن أو�حداثالعا مة.
لنقلالعام أوسيارات ا�رة.
تستخدموا خدم ات ا
– �
–
•

التيتحتاجونإلي ها.
لصحي ،إحضار الطعام أو��ياء��رى
يسوافيالحجر ا
صدقاء أوأفرادالعائلة،الذينل
لبوا من��رين مثل�
حيثما أمكن ،اط

لحصولعلىالمساعدة.
صلوابالرقم 1800 675 398ل
حتاجون إلي ها،ات
لتيت
لصعب عليكمالحصول على الطعام أو ا�ياء ا
إذا كان من ا

لساخنعلىالرقم .1800 675 398
لبوا�تصالبالخط ا
صلوابالرقم ، 131 450ثم اط
• إذا كنتمبحاجةإلى مترجم ،ات
رئ فقط.
��ت الطوا
• يُرجىاستخدام الرقم ()000ل

الخروج منالمنزل
فناء.
فة أوال
لشر
لحديقة أو ا
ن لكمالخروجإلى ا
تعيشونفي منزل خاص،فمن� م
إذامكنت
فناء وأنتمترتدون الك مّامة .ولكنيجب عليكم ال مروربسرعة عبر أي مناطق
إذا كنتمتعيشونفيشقة أوسكن مشترك ،منا�من أيضا ًلكم الخروج إلى الحديقة أو ال
ُمشتركة وأنتم ُم ّ
ليكمالمرور عبر هذهالمناطق.
يقة.ارتدواالك مامة إذا كانيجب ع
تج هوننحوالحد
تأكدوا منابتعادكم عن أيأشخاص آخرينتلتقون بهمفيالمناطقالمشتركةبمسافة  1.5متر.

راقبوا ا��اض التيتعانون منها
مرة إلتقيتمفي ها مع الشخص ال ُمصاببالعدوى.
قوموابمراقبة صح
تكم لمدة 14يوما ًبعد آخر ّ
تضمن�عراضال ُمبكرة��رى مايلي:
ويمكن أنت

ب هوا�يٍ من هذه الع امات وا�عراض:
تن ّ

•القشعريرة

• حمى

���الجسم
• آ

• سعال

• صداع

• ضيقفي التن ّ
فس

• سيان ا�نف

• لمأ فيالحلق.

���العض ات
• آ
• إس هال.
سوفتتصلبكم دائرة الصحة والخدمات ا�نسانيةبانتظامللتحقّق مما إذا كنتمتعانون من أي أعراض.

لي أعراض؟
ماذا لو ظ هرت ع ّ
�عراض المذكورة أع�ه:
أي من ا
إذا عانيتم من ّ
فيد19-وتعانون من�عراض.
مصاببفيروس كو
لصحية .أخبرو همأنكم كنتمعلى اتصال وثيقبحالة مؤكدة ة
يادتقييمالحا�ت ا
صلوابالطبيب أو عة
• ات
• ضعوا ك مّامة إذا كانلديكم واحدة.
ستخدام حمام مختلف إن أمكن).
تلفة وا
ثالفي غرفة مخ
• إبتعدوا عن��رين (علىسبيلالم ،
• �تذهبواللعمل أوالمدرسة أو / TAFEالجامعة أو�ماكن أو��اثالعا مة.
لنقلالعام أوسيارات ا�رة.
تستخدموا خدمات ا
• �
فيد.19-
فيروس كو
تصال وثيقبحالة مؤكدة ُمصابةب
نتم على ا
لصحي ة ،أخبرو هم مرة أخرىأنكم ك
��ت ا
يادتقييم ا
• عند وصولكمإلى عيادةالطبيب أو عة
فةبعيداً عن ا�خرين.قديأخذون مسح ات من ا�نف والحلق
فى من أنكمتضعون الك مّامة .وسوفيأخذونكم إلى غر
سيتأكد طبيبكم أو طاقمقسم الطوارئفي المستش
فيد.19-
رسالها لفحص ا��بةبكو
�
إذا كنتمتعانون من أعراضشديدة مثلضيق التن ّ
فس:
�سعاف.
صلوابرقمالطوارئ  000واطلبوا ا
• ات
فيد.19-
ُصاببفيروس كو
تصال وثيق مع حالة مؤكدة م ة
فينأنكم كنتمعلى ا
بروالمسع
• أخ ا

رفت ها
تييجب عليكم مع
وفيد :)19-ما هي المعلومات ال
ض فيروس كورونا (ك
كنتم علىاتصال وثيق معشخص مُصاببمر
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كيفيمكنني الحدّ من انتشار الفيروس؟
إن الحفاظ علىنظافة اليدين وممارسة العادات الجيدة عند العطس والسعال هي أفضل دفاع:
نطق ة أو
افعل او ذلكقبل وبعدتناول الطعام وبعدالذ هاب إلىالمرحاض أوقبلالدخولإلى أي م
• اغسلوا أيديكم غالبا ًبالماء والصابونلمدة 20ثاني ةعلى�قل .و
لمس أشياء مشتركة مع��رين.
• يمكنكم استخدام معقم اليدين ال مُرتكز على الكحول إذا كانت أيديكم غير م ّ
تسخةبشكل واضح.
لسعال أوالعطس.
أنفكم وفمكمبمنديلورقي عند ا
• قوموابتغطية
يكم بعد ذلك.
لنفايات وتأكدوا منغسل أيد
ص فيسل ة ا
يس منف ل
ي في ك
• ارمواالمنديلالورق
لسعالفي أعلى أكمامكم أو كوع ذراعكم.
لديكم منديلقوموابالعطس أو ا
• إذالميكن
فكم أوفمكم.
نيكم أو أن
• حاولوا عدملمس عي
• تج ّ
نبوا أياتصال مع ا�خرين.

لي استخدام الك ّمامة؟
هليجب ع ّ
مامةلتحميكم من ا��بةبالعدوى.
فالك ن
ستخدامالكمامة إذالميكنلديكم أي أعراض.
أنتملستمبحاجة إلى ا
يبكم كم امةلكيترتدون ها.
طيكم طب
����رين .وسيع
تشار ال
ديكم واحدةلمنع ان
يج عليكم ارتداءالكمامة إذا كانل
إذا كنتم ُمرضى ،ب

ثناء الحجر الصحي؟
يتي أ
تني بعاف
كيف أع
فترة طويلة أمراً مُر هقاً.
قديكون البقاءفي المنزلل
بأنفسكم مايلي:
���عتناء
نص
تضمنبعض ال
ت
فيد19-سيقلّل من الشعوربالقلق.
ف همفيروس كو
• تح ّدثوا مع عائلتكم حول العدوى.ف
التييمكنهمف ه مها.
تخداالكلمات
لصغارباس م
��ل ا
• قوموابطمأنة ا
•فّ
يل ة.
فترة طو
فسكم أنكمستتأقلمون مع هذا الوضع أيضاً .وتذكروا أن الحجر الصحيلنيستمرل
كروا كيفتأقلمتم مع ا�شياء ا�خرىفي الماضي .وأخبروا أن
فّف من حدّة التوتر.
• زاولوا التمارينالرياضي ةبانتظام.فالتمارينالرياضيةتخ
•

لتواصل��تماعي.
وني أو وسائل ا
�كتر
البريد ا
صدقاء عبرال هاتف أو
لتواصل معأفراد��رة و�
استمروابا

•

فظواعلى روتينيومي عاديقدر�مكان.
حا

�كتروني أو إذا كانبإمكانالطالب�نضمامإلى
فير أوراق�عمالالمدرسية والواجباتالمنزلية عن طريقالبر يد أو البريد ا
فلكم تو
• اطلبوا من مدرسة ط
الصف عبر�نترنت.
مكنكم�تصالبمنظمة Lifelineعلىالرقم  13 11 14أو منظمة Beyond Blueعلىالرقم 4636
لصعوباتي
تعانون من ا
قلقين أو إذا كنتم
• إذا كنتم
.1300 22

�Kئيفي العمل؟
لتيوأصدقائي وز
اماذيعني هذالعائ
فيد19-
تصال وثيقمع شخصتمتأكيد إصابتهبكو
إذا كنتمفي الحجرالصحي�نكم كنت على ا
تصالبهم ليسوابحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.
ئلتكم وغير هم من�شخاصالذين كنتمعلى ا
فأفراد عا
�شخاص ا�خرين،بمافي ذلك عائلتكم:
�تصالبا
يكمتقليل ا
ومع ذلك،يجب عل
مكنكم ذلك.
لة فيالمنزل إذا أ
غر منفص
قوفي فة
• اب ا
فظواعلى مسافة  1.5متر من��رين.
فسالغرفة،فارتدواالك مامة وحا
كونوفين
• إذانكاعليكم أنت ا
أيديكمبانتظام.
• اغسلوا
• قوموابتعقيم�سطح التيلمستمو هاباستخدام مط هّر منزليشائع.
رفت ها
تييجب عليكم مع
وفيد :)19-ما هي المعلومات ال
ض فيروس كورونا (ك
كنتم علىاتصال وثيق معشخص مُصاببمر
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�شخاص الذين كنت على اتصالب هم؟
لي إخبار ا
هليجب ع ّ
كن لديكم أي أعراض
إذا لمي
فيد.19-
ُصاببفيروس كو
تصالبحالة مؤكدة م ة
لستمبحاجة إلى إخبار ا�خرين أنكم كنتمعلى ا

فيد19-
وصات بأنكم مصابونبكو
فح
إذا ظهرتعليكم أعراضأثناء وجودكمفيالحجرالصحي ،وأ ظهرتنتيجةال
نسانية
لصحة والخدمات�
صل بكم مسؤول الصحةالعامة من دائرة ا
فسوفيت
تصال وثيقب هم .إذا حدث ذلك،
ين كنتم على ا
�شخاص الذ
يكم إخبار ا
عن دهايجب عل
تصال وثيقب هم.
لمعرفة من هم��اصالذين كنتم على إ
وبعد ذلكسيتصل مسؤول الصحة العامةب هؤ�ء ا�شخاص ويشرحل هم مايتعيّن علي هم القيامب ه.
علىسبيل المثال،قد�يكون زم اء العمل أشخاص ا ً كانوا علىإتصال وثيقبكم  -ويعتمد ذلك على مدىقربكم منبعضكم البعض عند العمل معا ً وكم من الوقت
قضيتموه معاً .وسيقرر مسؤول الصح ة العامة ما إذا كانبحاجة إلى ا�تصالب هم أم�.
للمزيد منالمعلومات حول�تصالالوثيق ،راجعوا كيفتحدّدون "ا�تصال الوثيق"؟ <-public-https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian
.>contact-close-define-you-do-how#19-covid-disease-coronavirus

لصحي؟
فترة حجري ا
ماذايحدث عند نهاية
لصحي لمدة 14يوما ًبعد آخر مرة كنتمفي ها على اتصال وثيقبالشخص ال ُمصاب.
لبقاءفي الحجر ا
تحتاجونإلى ا
س
مكنكمفيهتركالحجرالصحي.
وسيتم إخباركمبالوقتالذيي
اض لفيروس كو رونا خال 14يوما ًفي الحجر الصحي.
تعانوا من أي أعر
فحوصات إذالم
لستمبحاجةإلىتصريحطبي أو إجراء
فيروس.يُرجى مراجعةقسم "ماذالو ظ هرت عليّ أعراض" أع اه.
فحصللكشف عن ال
إذا ظ هرت عليكم أعراض أثناء الحجر الصحي،فيجب عليكم الخضوعل

رفت ها
تييجب عليكم مع
وفيد :)19-ما هي المعلومات ال
ض فيروس كورونا (ك
كنتم علىاتصال وثيق معشخص مُصاببمر
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نني الحصول على المزيد من المعلومات؟
أينيمك
عبر الهاتف
لساخن متو ّ
فر على مدار الساعة.
قشة أيأسئلة لديكم.الخط ا
لصحة والخدمات�نسانيةعلىالرقم 1800 675 398لمن ا
صلوابدائرة ا
ات
بالخطالساخنعلىالرقم .1800 675 398
تصال
لبوا ا�
إذا كنتمبحاجة إلى مترجم ،اتصلوا أو�ًبالرقم ،131 450ثم اط

عبرا�نترنت
•

فيكتوريا < >https://www.dhhs.vic.gov.au/novelcoronavirus
ت في�ية
لتحديثا
آخر ا

لصعيدالوطني <>coronavirus-novel-about-information-https://www.health.gov.au/news/latest
لتحديثاتعلى ا
• آخر ا
لصعيدالعالمي <>coronavirus-https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel
لتحديثاتعلى ا
• آخر ا
لصح ةالعالمية (>topics/coronavirus-https://www.who.int/health< )WHO
• موارد منظمة ا

للحصول على هذه الوثيقةفيشكل آخريُرجى ا�تصال على الرقم ،1300 651 160باستخدام خدمة National Relay
 Serviceعلى الرقم  131 450إذالزما�مر أو أرسلوابريداً إلكترونيا ً إلى Public Health branch
<.>public.health@dhhs.vic.gov.au
فيكتوريا.Treasury Place, Melbourne 1 ،
نشر ها منقبل حكومة�ية
يص ها و
تمترخ
نسانية أيار/مايو .2020
© �يةفيكتوريا،أستراليا ،دائرة الصحة والخدمات�
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