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خانه بمانید
محدودیت های خانه بمانید برای  Melbourneو  Mitchell Shireحال وضع گردیده اند
تنها  ۴دلیل برای بیرون رفتن از خانه وجود دارند.
برای خریداری مواد غذایی و دیگر لوازم ضروری که شما نیاز دارید
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اگر شما عالیم را دارید ،خود را معاینه نمائید

برای همه محدودیت های فعلی به
 coronavirus.vic.gov.au/dariمراجعه نمائید
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سه روش است که
خود را مسؤن نگهدارید

اگر عالیم کرونا وایرس

را دارید ،در خانه بمانید.

دستهایتان را
مکررا ً بشوئید.

اینکه در کجا میتوانید خود را معاینه نمایید ،به

 coronavirus.vic.gov.au/dariمراجعه نمایید

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

هنگامیکه بیرون هستید

از دیگران  1.5متر فاصله
داشته باشید.

طرز پوشیدن ماسک صورت
How to wear a face mask – Dari
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.
دو نوع ماسک صورت برای استفادۀ شما وجود دارد :ماسک های پارچه ای و ماسک های جراحی .ماسک های پارچه ای از پارچه های قابل شستشو
ساخته شده و دوباره می تواند استفاده شود.
برای معلومات بیشتر به  DHHSویکتوریا – پوشاندن صورت –  55.11شب ،چهارشنبه  22جوالی.
> <https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19مراجعه کنید.

پوشیدن ماسک صورت یک مانع فیزیکی اضافی در مقابل کورونا ویروس (کووید  )91 -می سازد و از شما و جامعه شما حفاظت
می کند.
اگر ماسک صورت در دسترس نیست ،ممکن است از شکل های دیگری از پوشش صورت مانند دستمال یا سربند استفاده شود
قبل از پوشیدن ماسک ،دست های خود را بشویید.

دقت کنید که ماسک بینی و دهان شما را بپوشاند .باید به طور راحت در زیر زنخ ،باالی پل بینی و در
هردو طرف روی شما قرار گیرد.

هنگامی که ماسک را پوشیده اید به قسمت پیشروی آن دست نزنید.
اگر به ماسک دست زدید دست های خود را فورا بشویید یا ضدعفونی کنید.
نگذارید ماسک در دور گردن شما آویزان شود.
برای برداشتن ماسک اول دست های خود را بشویید یا ضدعفونی کنید.
ماسک را با گرفتن از حلقه های گوش یا باز کردن بندها با احتیاط بردارید .ماسک هایی که دو بند دارد اول بند پایین بعد
بند باالیی را باز کنید.
اگر ماسک شما فیلتر دارد ،آنها را بردارید و دور بیندازید.
ماسک را قات کرده و مستقیم در لباسشویی یا در یک خریطه یکبار مصرف یا خریطۀ قابل شستشو بگذارید تا شسته
شود .ماسک جراحی یکبار مصرف را با احساس مسئولیت در زباله دانی بیندازید.
بعد از برداشتن ماسک ،دست های خود را بشویید یا ضدعفونی کنید.
پوشش های صورت پارچه ای را هر روز در آب داغ ( 06درجه سانتیگراد) با صابون یا مواد شوینده لباسشویی بشویید.
از ماسک صورت طور مشترک با دیگر افراد استفاده نکنید

کاری که شما باید بکنید





دست های خود را زود زود بشویید
 5.1متر از دیگران فاصله بگیرید
آزمایش شوید ،حتی اگر عالئم خفیف دارید
اگر احساس مریضی می کنید در خانه بمانید.

To receive this document in another format email Public Health branch <public.health@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 24 July 2020.
>Available at DHHS.vic – Coronavirus (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

OFFICIAL

Dari

چطور میتوانید از حمایت خشونت خانوادگی در جریان
( coronavirus (COVID-19برخوردار شوید

اگر خود تان یا کدام شخص دیگر که شما میشناسید در خطر عاجل باشد به  000زنگ بزنید
اگر کدام مشکل جدی نبود برای کمک و همکاری همرای safe steps :خدمات کمکی برای خشونت
خانوادگی به شماره  ۱۸۰۰۰۱۵۱۸۸به طور ( ۲۴ساعته و  ۷روز در هفته) تماس بیگیرید
اگر برای ترجمان ضرورت داشته باشید با  TIS Nationalبه شماره  ۱۳۱۴۵۰تماس بیگیرید واز آنها بخواهید تا
تماس شما را با  safe stepsویا هم یکی از خدمات که ذیالً ذکر گردیده است برقرار نماید.

آيا شما و یا کدام شخص دیگری را که میشناسید در خانه احساس امن نمیکند؟

خدمات خشونت خانوادگی حتی در جریان مریضی همه گیر ویروس کرونا ( Coronavirus (COVID-19فعال و قابل دسترس
میباشند.
خشونت خانوادگی عبارت است از سوء استفاده یا تهدید روحی ،تهدید مالی ،فزیکی و یا خشونت جنسی .اینگونه برخورد نیز شامل
مجبور کردن ،کنترول کردن و یا هم به شکل روحی یا روانی تهدید کردن میباشد که توسط یک شخص در خانواده شما یا از هم همسر
شما سر میزند.
این شخص ممکن آزادی رفت و آمد شما را محدود نموده و یا هم از دوستان و خانواده تان شما را منزوی مینماید .آنها شاید برای شما
خطر مبتال شدن به ویروس کرونا ( Coronavirus (COVID-19را منحیث تهدید علیه شما استفاده مینماید.

در ارتباط باشید و همچنان برنامه محافظتی را داشته باشید

با کسانیکه شما باالیشان اعتماد دارید در ارتباط باشید ،باالی یک کلمه مخصوص (شفر) و یا هم اشاره تصمیم بیگیرید که هنگام
ضرورت با دوستان یا خانواده خویش آنرا استعمال نمایید .وقتیکه شما این کلمه را استفاده میکنید ،آنها درک خواهد کرد که شما به
کمک نیاز دارید تا آنها برای پولیس و یا هم خدمات عاجل تلفون کنند.
شما اجازه دارید که خانه را ترک نموده و دنبال کمک خواستن بروید .اگر شما این چنین بکنید شما جریمه نمیشوید .اگر پولیس شما را
ایستاد نمود ،برایشان بگویید که شما در خانه احساس امن نمیکنید و آنها به شما کمک مینماید.
به هر صورت ،اگر شما برای برنامه ریزی ترک خانه کمک نیاز دارید  ،و اگر این کار محفوظ بود ،به  safe stepsبه شماره  ۱۸۰۰۰۱۵۱۸۸به
طور ( ۲۴ساعته روزانه  ۷روز در هفته) و یا به ایمیل  safesteps@safesteps.org.auتماس بیگیرید.

جستجوی کمک

خدمات خشونت خانوادگی ،به شمول بودوباش اضطراری ،پولیس و محاکم هنوز طی جریان مریضی همه گیر ویروس کرونا
( Coronavirus (COVID-19فعال میباشند.
به  The Orange Doorبه ویبسایت ( )https://orangedoor.vic.gov.au/other-languagesبرای معلومات در مورد کمک که
موجود است سر بزنید اگر شما احساس امن نمیکنید  ،و یا هم اگر کمک بیشتر برای مواظبت اطفال تان داشته باشید و یا هم اگر در
مورد برخورد شخص که برای شما قریب است تشویش داشته باشید.
برای  InTouch, Multicultural Centre Against Family Violenceبه شماره  ۱۸۰۰۷۵۵۹۸۸برای معلومات و کمک در مورد
خشونت خانوادگی زنگ بزنید .آنها برای شما ترجمان را نیز فراهم میکند اگر شما نیاز داشته باشید.

 Victoria Policeبرای شناسایی خطرات و گرفتن اقدام مناسب موجود اند تا مرتکبین را به قانون سپرده و متضررین را مصؤن
نگهدارند.
کناره گیری اجتماعی هیچ معذرت برای خشونت و یا تهدید نیست .خدمات  Men’s Referral Serviceهنوز هم فعال بوده تا
برای اشخاص که از برخورد خویش تشویش دارند به شما ره  ۱۳۰۰۷۶۶۴۹۱کمک و همکاری نمایند.

سوء استفاده/تهدید بزرگساالن

سن ضرر برساند و این عمل توسط شخص انجام شود که آنها
تهدید یا سوء استفاده از بزرگساالن هر عمل است که برای شخص ُم ِ
را میشناسند و باالیشان اعتماد دارند ،به صورت عموم این اشخاص اعضاء خانواده یا مواضبت کننده میباشند .این سوء استفاده یا
تهدید ممکن جسمی ،اجتماعی ،روانی و یا هم جنسی باشد و این همچنان شامل بدرفتاری و بی توجهی میباشد .برای کمک به شماره
های ذیل زنگ بزنید:
Seniors Rights Victoria – 1300 368 821
Elder Rights Advocacy – 1800 700 600
Office of the Public Advocate – 1300 309 337

اگر میخواهید این نشریه به شکل که در دسترس باشد برایتان برسد به Emergency Management Communications
 em.comms@dhhs.vic.gov.auایمیل کنید.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, March 2020.
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در این قسمت قابل دسترس میباشد :
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) – Dari

ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﮐﻣﮏ در ﻣوارد ﻋﺎﺟل

ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﻤﮏ درﻣﻮارد ﻋﺎﺟﻞ در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ) Coronavirus (COVID-19ﺧﻮد-اﻧﺰواﯾﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺿﺮوری و ﺳﺎﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺧﻮراک دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﻗﻮم و
ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﺮ ﺟﺎ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﮐﮫ اﺟﺒﺎر ﺑﮫ ﺧﻮد-اﻧﺰواﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ  coronavirusدر ﺣﺎل ﺧﻮد-اﻧﺰواﯾﯽ ﺑﻮده ،ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ،و ﺷﺒﮑﮫ ای از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻮدن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮥ ﮐﻤﮏ ،ﺑﮫ  coronavirusﺑﺎ ﺷﻣﺎرۀ ﻣﺳﺗﻘﯾم  1800 675 398ﺗﻠﻔون ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺧدﻣت  24ﺳﺎﻋت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ،و ھﻔت
روز ھﻔﺗﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﺎن ﺿرورت داﺷﺗﯾد ،ﺑﮫ  TIS Nationalﺷﻣﺎره  131 450ﺗﻠﻔون ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺷﻣﺎرۀ ﻣﺳﺗﻘﯾم زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد ،ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،دوﺳت ،ﻣواظب ﯾﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدۀ ﯾﮑﯽ از ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد از ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ ﺗﻠﻔون ﮐﻧد.
ﺑﺮای اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪۀ ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﻤﮏ
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ اﺻﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﻼت ،ﺷﯿﺮھﺎی اﺳﺘﺮﻟﯿﺰه ،ﺷﮑﺮ ،ﭘَﺴﺘﺎ ،و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺻﺎﺑﻮن ،اﻓﺸﺎن ھﺎی
ﺿﺪ ﺑﻮ و ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮی ﺳﺎﻣﺎن ھﺎی ﻧﻮزادان و ﺧﻮراک ﭘﺸﮏ و ﺳﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﻤﮏ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮ ﺑﺴﺘﮫ طﻮری طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺿﺮوری و اﻗﻼم ﻣﻮاظﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار ﺧﻮراک و ﻧﻮع ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ھﺮ ﺧﺎﻧﻮار و ﻧﯿﺎزھﺎی آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻮع آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮراک ھﺎی ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻘﺪر ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮراک ﭘﺨﺘﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮراک ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
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اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ )Coronavirus (COVID-19

اﮔﺮ در ﻣﻮرد ) coronavirus (COVID-19ﺳﺆال دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﮫ و در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره
 ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ  https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،اول ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١٣١۴۵٠ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﮭﺎ طﻠﺒﮕﺎر وﺻﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﻠﻔﻮن ﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ھﻢ در
ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در  https://www.coronavirus.vic.gov.au/translationsﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ و ﯾ ﺮ و س ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ ﺑ ﺮ ای ھ ﻤ ﮫ اﻓ ﺮ اد د ر و ﯾ ﮑ ﺘ ﻮ ر ﯾ ﺎ ﻣ ﺠ ﺎ ﻧ ﯽ ﻣ ﯿ ﺒ ﺎ ﺷ ﺪ  ،ﺑ ﺸ ﻤ ﻮ ل ﻣ ﺤ ﺼ ﻠ ﯿ ﻦ ﺧ ﺎر ﺟ ﯽ  ،ﭘ ﻨ ﺎھ ﺠ ﻮ ﯾ ﺎن  ،ﯾ ﺎ
ﺳ ﯿ ﺎ ﺣ ﯿ ﻦ ﺧ ﺎر ﺟ ﯽ
ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ھﻤﮫ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﮐﺎرت  ،Medicareﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺣﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ و
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﻞ ھﺎی ذﯾﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ راﯾﮕﺎن ﺷﻮﯾﺪ:
• ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺣﺎد ) (Acute Respiratory Assessment Clinicﮐﻮروﻧﺎواﯾﺮس در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ
• ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺤﻠﯽ ) (Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic
• ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﯿﺎر ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﮫ در داﺧﻞ ﻣﻮﺗﺮ ) (drive-throughﻣﻌﺎﯾﻨﮫ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﮭﺪ و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻨﺪ.
• ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﺎھﻮی ﮐﮫ ﭘﯿﺎده ) (walk -throughداﺧﻞ آن ﺷﺪه و ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ.

ﭼ ﮫ ﮐ ﺲ ﺑ ﺎ ﯾﺪ ﺑﺮ ای و ﯾﺮ و س ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨﮫ ﺷ ﻮ د؟
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ:
• ﺗﺐ
• ﻟﺮزه
• ﺳﺮﻓﮫ
• ﮔﻠﻮ درد
• ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ
• رﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ
• از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮی
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ.
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و ﻗ ﺖ ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ ﻣ ﯿ ﺸ ﻮ ﯾ ﺪ ﭼ ﮫ ا ﺗ ﻔ ﺎ ق ﻣ ﯽ اﻓ ﺘﺪ ؟
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺜﺒﯿﺖ ھﻮﯾﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرت  Medicareﻧﺪارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ھﻮﯾﺖ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻻﯾﺴﻨﺲ دراﯾﻮری ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﮐﺎرت ﺗﺨﻔﯿﻒ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ ﮐﺎرت ھﻮﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻤﯽ ﺗﺎن .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد وﺿﻌﯿﺖ وﯾﺰه ای ﺷﻤﺎ
را ﺑﺪاﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮس ،داﮐﺘﺮ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺻﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﻌﺎب را از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﯽ ﮔﻠﻮ و ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺣﺪود ﯾﮏ
دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.

آ ﯾ ﺎ ﺑ ﻌ ﺪ از ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ ﺑﺮ ای و ﯾﺮ و س ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ  ،ﻣ ﻦ ﻧ ﯿ ﺎ ز ﺑ ﮫ ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﺪ ن ) ا ﻧ ﺰ و ا ﺧ ﻮ د ی ( د ار م ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،داﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺧﻮد را ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
داﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻣ ﻌ ﺎﯾﻨﮫ ام ﭼ ﮫ ﻣ ﺪ ت ط ﻮ ل ﻣ ﯽ ﮐ ﺸ ﺪ ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻً  ١اﻟﯽ  ٣روز طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﺪن اﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ۵روز طﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎن را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد ﺳﺆال دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﮐﺪام ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎر در داﺧﻞ ﻣﻮﺗﺮﺗﺎن ) (drive-throughﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۵روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺧﻮد ﺑﻮده اﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﯿﺎر ﮐﮫ
ﺷﻤﺎ را در داﺧﻞ ﻣﻮﺗﺮﺗﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮدی از Department of Health and
 Human Servicesﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ در ﯾﮏ ﭼﻮﮐﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ Emergency Management Communications
> <em.comms@dhhs.vic.gov.auاﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
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ﻣواظﺑت از ﺻﺣت رواﻧﯽ ﺗﺎن در دوران ﺷﯾوع
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐروﻧﺎ واﯾرس )(COVID-19

اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻮع ھﻤﮕﺎﻧﯽ ) coronavirus (COVID-19ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮاظﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺗﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﮐﺎرھﺎی را ﮐﮫ اﻧﺠﺎم داده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﮭﺎ اﻧﺪ:
•

ﻋﺎدات ﺧﻮب ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ورزش و ﺧﻮاب را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ .راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺸﻮﯾﺶ ھﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

•

آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮراک ،ﻟﻮازم ،و ادوﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس دارﯾﺪ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ.

•
•

از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻮل و ﺳﮕﺮت ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف آﻧﮭﺎ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

•

اﮔﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ دﭼﺎر ﻓﺸﺎر روﺣﯽ رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ روز ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﯾﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﮫ اﺧﺒﺎر را ﮔﻮش دھﯿﺪ .از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮫ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،از ﯾﮏ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دواھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﮐﺘﺮ را اداﻣﮫ دھﻨﺪ و ﭘﻼن ﺗﺪاوی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﮑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ:

ﻣ ﺛ ﺑ ت ا ﻧد ﯾ ش ﺑ ﻣ ﺎ ﻧ ﯾ د
اﮔﺮﭼﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﮭﻢ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن در ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن ،ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺮا اﻧﺠﺎم
داده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﯿﻮع ) coronavirus (COVID-19آھﺳﺗﮫ ﺷود.

ﻣ ﻧ ﺎ ﺑﻊ
اﮔﺮ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻠﻔﻮن ھﺎی زﯾﺮ ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ) TIS Nationalﺗﯿﺲ ﻧﺸﻨﺎل( و ﺷﻤﺎره  131 450ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﮫ آن ﺗﻠﻔﻮن ھﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ) (Mental Health in Multicultural Australiaﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﮫ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪwww.mhima.org.au :
ﺑﯿﺎﻧﺪ ﺑﻠﻮ ) (Beyond Blueﻣﺸﻮره ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ در  beyondblue.org.auاراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪ ﺑﻠﻮ ﻣﺸﻮره ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ارﺟﺎع ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻮن و وﯾﺒﭽﺖ ) (webchatﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻮن آﻧﮭﺎ  1300 22 4636اﺳﺖ.
ﻻﯾﻒ ﻻﯾﻦ ) (Lifelineﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺸﻮره و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮد ﮐﺸﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره 24) 13 11 14
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز  7/روز ھﻔﺘﮫ(  ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ) 0477 13 11 14از ﺳﺎﻋﺖ  6ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﮫ وﻗﺖ اﺳﺘﻨﺪارد ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ 7 ،ﺷﺐ در ھﻔﺘﮫ(
ﯾﺎ َﭼﺖ آﻧﻼﯾﻦ ) www.lifeline.org.au/crisis-chatاز  7ﺷﺐ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ 7 ،ﺷﺐ در ھﻔﺘﮫ( ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
وزارت ﺻﺣت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ ) (Department of Health and Human Servicesﯾﺎ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  DHHSﻣﺷوره ﻋﻣﻠﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺻﺤﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎدر ﺑﺎره ) coronavirus (COVID-19ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد:
www.coronavirus.vic.gov.au/translations
) 24ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز 7 ،روز ھﻔﺘﮫ( ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ) 1800 675 398.ﺗﻠﻔﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺮوﻧﺎواﯾﺮس( ﺷﻤﺎره Coronavirus hotlineﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ
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