 MELBOURNEو
MITCHELL SHIRE
در خانه بمانید
در خانه بمانید ،محدودیتها در حال حاضر برای مناطق
 Melbourneو  Mitchell Shireبرقرار هستند.
تنها  4دلیل برای خروج از منزل وجود دارد.
خرید مواد غذایی و مایحتاج ضروری
مراقبت کردن و دریافت مراقبت
ورزش
کار و تحصیل اگر قابل انجام در منزل نباشد.

MITCHELL
SHIRE

HUME
YARRA
RANGES

MELTON
MELBOURNE
WYNDHAM

CARDINIA
CASEY
MORNINGTON
PENINSULA

و اگر عالئمی دارید ،آزمایش بدهید.

برای اطالع از محدودیتهای موجود از وبسایت
 coronavirus.vic.gov.au/farsiدیدن نمایید.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

تفاده از ماسک صورت
چگونگیاس
How to wear a face mask - Farsi

تشو درست
نید :ماس ک هایپارچه ای و ماس ک های جراحی .ماس ک هایپارچه ای ازپارچه هایقابلشس
ستفادهک
نید ا
شما از دو نوع ماسک صورتمی توا
تفادهکنید.
شدهاند و میتوانید از آن ها دوبارهاس
یشترب ه  -DHHS.vicماس ک هایصورت 11:59 -شب روز چ هارشنبه  22ژوئیه
برایکسب��عاتب
>  <https://www.dhhs.vic.gov.au/face masks-covid-19-مراجعهکنید

یید-
تفاده از ماس کصورت ،از طریقفراهمکردن مانعفیزیکیاضافی دربرابرکروناویروس (کو
اس
)19از شما و جامعه محلیتان محافظت میکند.
یید.
استفاده از ماس ک ،دستان خود رابشو
پیش از

ینی و مقابل
تخوانب
ینی و د هان شما را میپوشاند .ماس کبایدمحکم زیر چان ه ،روی اس
اطمینانحاصلکنیدکه ماس کب
کناره های صورتتانبشیند.

تفاده می کنید،به جلوی آن دستنزنید.
وقتی از ماسک اس
فونیکنید.
اگربه ماس ک دست زدید ،دستان خود راسریعا ً شسته و ضدع
نگذارید ماس کبه دورگردنتان آویزانباشد.
عفونیکنید.
برایبرداشتن ماس ک،ابتدا دستان خود ارشست ه وضد
فتبند
ایی کهیک ج
ید .برای ماس ک ه
فتن حلقه های دور گوشبابازکردنبند هابردار
ماس ک رابه دقت از طریقگر
���بازکنید.
دارند،ابتدابند هایپایین ،وبعدبند های
لتر داشتهباشد ،آن رابرداشته و دوربیاندازید.
اگر ماس کتانفی
تشوقرار
تسشوبرای شس
بل ش
رختشوییاکیسه هاییکبار مصرفیاق ا
ماس ک راتاکرده و آن را مستقیم ا ً در ماشین
اندازید.
د هید .ماس ک هاییکبار مصرف رابایدبه دقت دوربی

عفونیکنید.
بعد ازبرداشتن ماس ک،دستان خود ارشسته وضد

بهانجام چه کارهاییباید ادامه بدهید
• دستان خود را مرتببشویید
صل ه 1.5متر از سایرافراد را رعایتکنید
• فا
ی خفیفدارید ،آزمایشبد هید
• حتی اگر �ئ م
نید.
تید ،در خان هبما
• اگرناخوش هس
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, 21 July 2020.
>Available at DHHS.vic – Coronavirus (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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چگونه می توانیم ازخدمات حمایتی ضد خشونت
خانوادگی در زمان شیوع ویروس کرونا
( Coronavirus (COVID-19استفاده کنیم
اگر خود شما یا شخصی که میشناسید در معرض خطر فوری قرار دارد با  000تماس بگیرید.
اگر انجام این کار برای شما خطری ندارد ،برای یاری رسانی و پشتیبانی با  safe stepsخدمات
حمایتی ضد خشونت خانوادگی ساکنین ویکتوریا با شماره  ۱۸۰۰ ۰۱۵ ۱۸۸تماس حاصل فرمایید.
( ۲۴ساعت شبانه روز ۷ ،روز هفته)
اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید ،با  TIS Nationalبه شماره  ۱۳۱ ۴۵۰تماس بگیرید و از آنها بخواهید
تا شما را به  safe stepsیا هرکدام از خدماتی که در زیر آورده شده است ،ارتباط دهند.

آیا شما یا شخص دیگری که می شناسید در خانه احساس نا امنی می کند؟

خدمات حمایتی ضد خشونت خشونت خانوادگی برای حمایت از شما در طول همه گیری ویروس کرونا (coronavirus (COVID-19
مشغول به انجام وظیفه و در دسترس می باشد.

سوء استفاده عاطفی ،سوءاستفاده مالی و خشونت جسمی یا جنسی خشونت خانوادگی نامیده می شود .این موضوع همچنین می
شامل اجبار ،کنترل و یا سوء رفتار عاطفی یا روانی از طرف یکی از افراد خانواده و یا شریک عاطفی شما باشد.
تواند
ِ
ممکن است این شخص فعالیت های شما را محدود کرده باشد و یا شما را از دوستان و خانواده تان جدا کرده باشد .ممکن است آنها
از محدودیت های حاصل از ویروس کرونا ( coronavirus (COVID-19به عنوان تهدید بر علیه شما استفاده کرده باشند.

در ارتباط باشید و یک برنامه ایمن داشته باشید

با کسانی که به آنها اعتماد دارید ،درارتباط بمانید .و یک "کلمه امن" یا نشانه بین خودتان و دوستان نزدیک یا خانوادتان بگذارید.
هنگامی که از آن کلمه
استفاده کردید  ،آنها خواهند فهمید که شما به کمک نیاز دارید و می توانند با پلیس یا خدمات اورژانس تماس بگیرند.
شما مجاز به ترک خانه برای دریافت کمک هستید .اگر این کار را انجام دهید جریمه نخواهید شد .در صورتی که توسط پلیس متوقف
شدید ،به آنها بگویید که شمادر خانه احساس امنیت نمی کنید تا آنها به شما کمک نمایند.
با این همه ،اگر به برنامه ای برای ترک {آن محل} نیاز داشتید ،هنگامی که خطری شما را تهدید نمی کند با  safe stepsبه شماره ۱۸۸
 ۱۸۰۰ ۰۱۵تماس بگیرید (۲۴ساعت شبانه روز ۷ ،روز هفته) و یا به  safesteps@safesteps.org.auایمیل بزنید.

درخواست کمک کنید

خدمات خشونت خانوادگی  ،از جمله اسکان در شرایط بحرانی  ،پلیس و دادگاه ها همچنان در طول همه گیری
( coronavirus (COVID-19به فعالیت خود ادامه می دهند.
اگر احساس ناامنی میکنید ،برای مراقبت از کودکان به حمایت بیشتری نیاز دارید یا نگران تهدید از طرف یکی از آشنایان نزدیک
هستید ،از وبسایت

 The Orange Doorبه نشانی ( )https://orangedoor.vic.gov.au/other-languagesبازدید نمایید.
برای اطالع رسانی و دریافت کمک از {خدمات} خشونت خانوادگی با InTouch, Multicultural Centre Against Family Violence
با شماره  ۱۸۰۰ ۷۵۵ ۹۸۸تماس حاصل فرمایید .اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید ،آنها می توانند هماهنگی الزم را انجام دهند.
پلیس ویکتوریا همواره جهت شناسایی هرگونه احتمال خطر و به انجام رساندن اقدامات الزم برای محکومیت عامالن و حفظ امنیت
قربانیان ،حاضراست.
ه ای برای خشونت یا سوءاستفاده نیست Men’s Referral Service .نیز از طریق شماره ۱۳۰۰ ۷۶۶ ۴۹۱
قرنطینه اجتماعی بهان 
به آقایانی که نگران رفتار خود هستند کمک و مشاوره ارائه می دهد.

آزار سالمندان

آزار سالمندان به عملی اطالق می شود که صدمه ای به یک فرد مسن وارد می کند و توسط کسی صورت می پذیرد که او را می شناسد
و به او اعتماد دارد .معموال یکی از اعضای خانواده یا پرستار .آزار و اذیت ممکن است جسمی ،اجتماعی ،مالی ،روانی و /یا جنسی
باشد و می تواند شامل بدرفتاری و بی توجهی نیز باشد .برای کمک با مراکز زیر تماس بگیرید:
Seniors Rights Victoria – ۱۳۰۰ ۳۶۸ ۸۲۱
Elder Rights Advocacy – ۱۸۰۰ ۷۰۰ ۶۰۰
Office of the Public Advocate – ۱۳۰۰ ۳۰۹ ۳۳۷

برای دریافت این نشریه در از طریق ایمیل با فرمت قابل دسترسی
<Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au
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ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن )Coronavirus (COVID-19

اﮔﺮ در ﻣﻮرد ) coronavirus (COVID-19ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻔﻨﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﮫ  coronavirusﺑﺎ ﺷﻤﺎره  1800 675 398ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ  Coronavirusﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ وﯾﮋه ﺗﻠﻔﻨﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﮫ  coronavirusﺑﺎ ﺷﻤﺎره
 1800 675 398ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ  https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎھﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،اول ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  131 450ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺧﻂ ﮐﻤﮏ وﯾﮋه ﺗﻠﻔﻨﯽ  coronavirusرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از آﻧﮭﺎ
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در  https://www.coronavirus.vic.gov.au/translationsﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺴﺖ  Coronavirusﺑﺮای ھﻤﮫ اﻓﺮاد در وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ،ﯾﺎ ﺗﻮرﯾﺴﺘﮭﺎی
ﺧ ﺎر ﺟ ﯽ  ،ر اﯾ ﮕ ﺎن اﺳ ﺖ
ﺗﺴﺖ  coronavirusﺑﺮای ھﻤﮫ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﮐﺎرت  ،Medicareاز ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻮرﯾﺴﺘﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ و
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﻞ ھﺎی زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
• ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺣﺎد ) (Acute Respiratory Assessment Clinicﮐﻮروﻧﺎوﯾﺮوس در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ
• ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﻠﯽ ) (Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic
• ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺴﺖ داﺧﻞ ﺧﻮدروﯾﯽ ) (drive-throughدر ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
• ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﭘﯿﺎده ). (walk -through

ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای  coronavirusﺗﺴﺖ ﺷﻮد؟
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای  coronavirusﺗﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ:
• ﺗﺐ
• ﻟﺮز
• ﺳﺮﻓﮫ
• ﮔﻠﻮ درد
• ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ
• آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ
• از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

Coronavirus (COVID-19) testing - Farsi

و ﻗ ﺘ ﯽ ﺗ ﺴ ﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ ﯾ ﺪ ﭼ ﮫ ا ﺗ ﻔ ﺎﻗ ﯽ ﻣ ﯽ اﻓ ﺘﺪ ؟
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرت  Medicareﻧﺪارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺎرت ﺗﺨﻔﯿﻒ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺎن .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد وﺿﻌﯿﺖ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺗﺴﺖ  coronavirusﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﭘﺸﺖ ﮔﻠﻮ و ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ
ﺣﺪود ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﺮای  ، Coronavirusﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺧﻮد اﯾﺰوﻟﮫ ﮐﺮدن دارم؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﯾﺰوﻟﮫ
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای  coronavirusﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﺗﺴ ﺖ ام ﭼ ﮫ ﻣﺪت ط ﻮ ل ﻣ ﯽ ﮐ ﺸ ﺪ ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻً  1ﺗﺎ  3روز طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  5روز طﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎن را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ داﺧﻞ ﺧﻮروﯾﯽ ) (drive-throughدر ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از  5روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﯾﺪ،
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺧﻂ وﯾﮋه ﺗﻠﻔﻨﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﮫ  coronavirusﺑﺎ ﺷﻤﺎره  1800 675 398ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی
داﺧﻞ ﺧﻮدروﯾﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ 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 اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ Emergency Management Communications
> <em.comms@dhhs.vic.gov.auاﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣﺗﯽ روﺣﯽ ﺧودﺗﺎن در دوران وﯾروس ﮐروﻧﺎ
(COVID-19) Coronavirus

اﺣﺳﺎس اﺿطراب و ﻧﮕراﻧﯽ ،ﭘﺎﺳﺧﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ روﯾداد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر وﯾروس ﮐروﻧﺎ ) coronavirus (COVID-19اﺳت.
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
•

ﺑﮫ ﻋﺎدت ھﺎی ﺧﻮب ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﺮﻣﺶ و ﺧﻮاب راﺣﺖ اداﻣﮫ دھﯿﺪ.

•

ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ آﻧﮭﺎ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ ھﺎﯾﺘﺎن از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

•

از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻏﺬا ،آذوﻗﮫ و دارو ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ اﻗﻼم از ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

•

از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ.

•

اﮔﺮ اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر در روز ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .اﺧﺒﺎر را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺛﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﮫ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،از ﯾﮏ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دھﺪ.

•

اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺼﺮف داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ اداﻣﮫ دھﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،در اوﻟﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪن
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در طﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﮭﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
) coronavirus( COVID-19ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ھﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎره ھﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎھﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ  TIS Nationalﺑﮫ ﺷﻤﺎره  131 450ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط
را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
 Mental Health in Multicultural Australiaﻣﻨﺎﺑﻊ  ،ﺧﺪﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ:
www.mhima.org.au
Beyond Blue
ﻣﺸﺎوره و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﯽ در  .beyondblue.org.auﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ  Beyond Blueﻣﺸﺎوره ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ارﺟﺎع ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 1300 22 46 26اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ.

Lifeline
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺸﺎوره و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺤﺮان و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 13 11 14
)٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز  ٧ /روز ھﻔﺘﮫ( ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  6) 0477 13 11 14ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ – ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ٧ ،ﺷﺐ ھﻔﺘﮫ(
و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی آﻧﻼﯾﻦ در ٧ ) www.lifeline.org.au/crisis-chatﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ – ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ٧ ،ﺷﺐ ھﻔﺘﮫ(.

Department of Health and Human Services
 ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ ازcoronavirus (COVID-19) ( ﻣﺸﺎوره ﻋﻤﻠﯽ و اطﻼﻋﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮫ روز ﺷﺪه را ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ در ﻣﻮردDHHS)
 ﺑﺎCoronavirus hotline  ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ. اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪwww.coronavirus.vic.gov.au/translations :اطﻼﻋﺎت ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه در
.( روز ھﻔﺘﮫ٧ / ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز٢۴ ) ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ1800 675 398 ﺷﻤﺎره
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