 وMELBOURNE
MITCHELL SHIRE
خانه بِشید
 اعالن شدهMitchell Shire  وMelbourne د خانه بِشید محدودیت یالی د
.تنها چار دلیل بلدی از خانه بور شدو وجود دیره
بلدی خرید مواد خوراکه و سودای که الزم دیرین
بلدی مراقبت از کسی
ورزش
درس اگر از خانه امکان نَدِشته شه

MITCHELL
SHIRE

HUME
YARRA
RANGES

MELTON
MELBOURNE
WYNDHAM

CARDINIA
CASEY
MORNINGTON
PENINSULA

. خود خو معاینه کنید،و اگر عالیم دیرین
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طرزپوشیدن ماسکصورت

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.
ستشو
استفادۀشما وجود دارد :ماس ک هایپارچه ای و ماس ک های جراحی .ماس ک هایپارچه ای ازپارچه هایقابلش
دونوع ماس کصورتبرای
ستفادهشود.
ساختهشده و دوباره میتواند ا
شاندن صورت – 55.11شب ،چ هارشنب ه .�� 22
کتوریا –پو
یشترب ه  DHHSوی
برایمعلوماتب
نید.
> <https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19مراجعهک

افی در مقابلکورونا ویروس (کووید  )91 -میسازد و ازشما و جامعهشماحفاظت
زیکی اض
فی
پوشیدن ماسکصورتی ک مانع
میکند.
تفادهشود
اگر ماسکصورت در دسترسنیست ،ممکن است ازشکل های دیگری ازپوششصورت مانند دستمالیاسربند اس
یید.
شیدن ماس ک ،دست های خود رابشو
قبل ازپو

��پلبینی و در
بپوشاند.بایدبه طور راحت در زیر زنخ،با
ینی و د هانشما را
نیدکه ماس کب
دقتک
هردو طرف روی شماقرارگیرد.

هنگامیکه ماسک راپوشیده ایدبهقسمتپیشروی آن دستنزنید.
فونیکنید.
ست زدید دست های خود رافورابشوییدیا ضدع
اگربه ماس ک د
گذارید ماس ک در دورگردنشما آویزانشود.
ن
کنید.
عفونی
برداشتن ماسک اول دست های خود رابشوییدیاضد
برای
گرفتن ازحلقه هایگوشیابازکردنبند هابا احتیاطبردارید .ماس ک هاییک ه دوبند دارد اولبندپایینبعد
ماس ک رابا
بند ب�یی رابازکنید.
اگر ماس کشمافیلتر دارد ،آن ها رابردارید و دوربیندازید.
ست ه
ستشوبگذاریدتاش
سشویییا دری ک خریطهیکبار مصرفی ا خریط ۀقابلش
مستقیم درلبا
ماس ک راقاتکرده و
ندازید.
ئولیت در زباله دانیبی
شود .ماس ک جراحییکبار مصرف رابا احساس مس
فونیکنید.
ییدیاضدع
بعد ازبرداشتن ماس ک ،دست های خود رابشو
یید.
باسشوییبشو
پوشش های صورتپارچه ای را هر روز در آب داغ ( 06درجهسانتیگراد)باصابونیا مواد شویندهل
استفادهنکنید
از ماس ک صورت طور مشترکبا دیگرافراد

نید
بایدبک
کاریکه شما





دست های خود را زود زودبشویید
صلهبگیرید
 5.1متر از دیگرانفا
تیاگر ع�ئمخفیف دارید
آزمایششوید ،ح
اگر احساسمریضی می کنید در خانهبمانید.
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OFFICIAL

Dari

چطور دسترسی د کمک دیشته باشین اگر شمو احساس
ناامنی ،فشار وبیم د دوران (coronavirus (COVID-19
مونین
اگرفکر مونید که شمو شاید ( coronavirus (COVID-19دیرین ،لطفا بلدی خط مخصوص  coronavirusزنگ بزنید د شماره
 24( 398 675 1800ساعت).
اگر شمو نیاز د ترجمان دیرین ،زنگ بزنید بلدی خدمات ترجمان گفتاری و نوشتاری ( )TIS Nationalو از وا پورسان کنید که شمو را قد
خدمات که دانیجی نوشته شده وصل کنه.
د حالت عاجل زنگ بزنید د شماره 000

بسته امداد عاجل

بسته امداد عاجل بلدی کسایکه که آسیب پذیراسته واونا خود خو قرنطینه کیده بخاطر ( .coronavirus (COVID-19د داخل ازی بسته
نان های مهم و لوازم شخصی بلدی کسایکه که خیلی کم و یا هیچ نان ندیره ،و هیچ ارتباط فامیلی و یا دوست ندیره که اونا را کمک کنه.
شمو نیاز نیه که باشنده استرالیا باشین که بلدی ازی درخواستی بیدین.
زنک بزنید د خط مخصوص  coronavirusد شماره .1800675398

پالن امنی بلدی خو بیگرین اگر شمو احساس نا امنی د خانه مونین

خشونت و آزار جنسی د خانه هیچ وقت قابل قبول نیه .خدمات خشونت خانوادگی وآزارجنسی د دسترس استه که شمورا کمک کنه د
وقتای پندمیک (.coronavirus (COVID-19

وقتی که امن بودین ،ویا کدام کس شمو میشناسید زنگ بزنه بلدی  safe stepsد شماره  24 ( 1800 015 188ساعت د روزو هفت
روز هفته) ویا د تماس شونید از طریق ایمیل safesteps@safesteps.org.au
بلدی خدمات امنی زنگ بزنید که بلدی شیم یک پالن امنی بیگره.
بلدی خو یک بکس عاجل آماده کنین ،که کاغذای مهم مثل پاسپورت و کاال را دیشته باشه ،اگر نیاز باشه که شمو د عجله بورشونید.
شاید نیاز باشه که شمو امی را دخانه یک دوست خو بیلین.
شمو اجازه دیرین که از خانه خو بورشونید و کمک بخوایید .شمو را جرمانه نمونه و نه د کدام مشکل همرای مسولین روبرو موشین .اگر
پولسی شمورا ایستاده کد ،لطفا بلدی شی بوگین که شمو احساس ناامنی د خانه مونین.
شمو قنجغه کسایکه سر ازو اعتماد دیرین د تماس باشین د باره نگرانی و تشویش خوتوره بوگین .تصمیم بیگرین که یک "کلمه مهم"
و یا کدام اشاره استفاده کنین همرای دوست های خو و یا فامیل .وقتی که ای کلمه را استفاده کدین ،اونا بوفامه که شمو نیاز د کمک
دیرین و بیتنه بلدی پولیس و یا کدام خدمات عاجل زنگ بزنه.

بال رفتون حد فشار و بیم

احساس فشار و نگرانی یک عمل عادی استه دیک ایتو وقت .ای مهم استه که وش شیم طرف صحت روانی شیم باشه مثل دیشتون
عادت روزانه ،مثال نان صیه بوخرید ،ورزش کنید و خوب خواب کنید.
خدمات  Beyond Blueبلدی شیم مشوره عملی و معلومات د ویبسایت  beyondblue.org.auمیدیه و مشوره کوتاه مدت و شمو
را معرفی مونه توسط تیلفون و یا توره گفتو از طریق کمره زنگ بزنید د شماره .1300 224 636
 Lifelineبلدی شیم خدمات و مشوره میدیه ،و همچنان کمک بحرانی و جلوگیری از خودکشی .زنگ بزنید د شماره 13 11 14
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Available at: About Coronavirus (COVID-19) < https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-response-and-support-during-coronavirus>
How to get family violence support during coronavirus (COVID-19) – Hazaragi

ازﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس ﯾﺎ ﮐﻮﯾﺪ ١٩

اﮔﺮ ﺷﻤﻮ در ﺑﺎره ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس ) Coronavirus (COVID-19ﺳﻮال دارﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻂ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﮫ ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس د ﺷﻤﺎره  ١٨٠٠٦٧٥٣٩٨زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﯾﺪ ﺑﻮﻓﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻠﺪی ازﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس ) Coronavirus (COVID-19د ﮐﺠﺎ ﺑﻮرﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻂ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﮫ ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس ﯾﺎ ﮐﻮﯾﺪ ١٩-زﻧﮓ
ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﯾﺎ ﺑﮫ وﯾﺒﺎﯾﺴﺖ  . https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19ﺳﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﻮ د ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺿﺮورت دﯾﺮﯾﺪ ،اول ده ﺷﻤﺎره  ١٣١٤٥٠ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﮐﯿﺪه ازو ﺑﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس ره ﮐﻨﯿﺪ.
و ازوﻧﺎ ﺧﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ ره ﺑﺮای ﺷﻤﻮ ﺗﻮغ ﮐﻨﮫ.
ﺷﻤﻮ ﻣﯿﺘﺎﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه زﯾﺎدﺗﺮ ازي وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻛﻨﯿﺪ .

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations

ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮوﻧﺎ  Coronavirusﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻣﻔﺖ اﺳﺘﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﮔﺮداﯾﯽ ﮐﮫ از دﯾﮕﮫ ﻣﻠﮕﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪو
ا ﻣ ﺪ ه  ،ﮐ ﺴ ﺎ ﯾ ﮑ ﮫ از د ﯾ ﮕ ﮫ ﻣ ﻠ ﮕ ﺎ ﺑ ﺮ ای د ﯾ ﺪ ﺑ ﺎز د ﯾ ﺪ ا ﻣ ﺪ ه و ه ﭘ ﻨ ﺎ ھ ﺠ ﻮ ﯾ ﺎ ﻣ ﻮ ﺷ ﮫ .
ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﻔﺖ اﺳﺘﮫ .ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﯾﮑﮫ  Medicare cardﻧﺪره ،ﺷﺎﮔﺮدای از دﯾﮕﮫ ﻣﻠﮕﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪو اﻣﺪه ،ﮐﺴﺎﯾﮑﮫ از دﯾﮕﮫ ﻣﻠﮕﺎ ﺑﺮای
دﯾﺪ و ﺑﺎز دﯾﺪ اﻣﺪه ،ﻣﮭﺎﺟﺮان ﮐﺎرﮔﺮ و ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎ.
اﮔﺮ ﺷﻤﻮﻋﻼﯾﻢ ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس  Coronavirusره دﯾﺮن د ادرس ھﺎی ذﯾﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﻔﺖ ﻣﻮﺷﯿﺪ.
ادرس ھﺎ:
 ) A Victorian hospital coronavirus Acute Respiratory Assessment Clinicارزﯾﺎﺑﻲ ﻣﺮض ھﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨﻔﺴﻲ(
•
 Community Health Centre Respiratory Assessment Clinicﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﻲ اﻣﺮاض ﺗﻨﻔﺴﻲ
•
• ﻛﻠﯿﻨﻚ ھﺎي ﺳﯿﺎر ﺷﺎﭘﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
• ﻛﻠﯿﻨﻚ ھﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻛﮫ ھﺮوﻗﺖ ﻣﯿﺘﻨﯿﺪ ﺑﻮرﯾﺪ

ﮐﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس  Coronavirusﺷﻮﻧﮫ ؟
اﮔﺮ ﻋﻼﯾﻢ ذﯾﻞ د ﺷﻤﻮ اﺳﺘﮫ ﺷﻤﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس ﺷﻮﻧﯿﺪ:
• ﺗﺎو
• ﯾﺦ ﺑﺮدی ﮔﯽ
• ﺳﻮﻟﻔﮫ
• ﮐﺘﻮگ دردی
• ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ
• اوی ﺑﯿﻨﯽ
• اﮔﺮ ﺣﺲ ﺑﻮی ﮐﯿﺪو ره از دﺳﺖ دﯾﺪﯾﺪ
اﮔﺮ ﻋﻼﯾﻢ دﺷﻤﻮھﻢ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﮫ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﻧﯿﺪ.

ﭼ ﯿ ﺰ ﮐ ﺎر ﻣ ﻮ ﺷ ﮫ ﺑ ﺎد از ا ﯾ ﮑ ﮫ ﺷ ﻮ ﻣ ﻮ ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ ﺷ ﺪ ﯾ ﻦ ؟
ﺷﻤﻮ ﮐﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮدﯾﺪ ﮐﺎرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن از ﺷﻤﻮ ﺳﻮال ﻣﻮﺷﮫ.
اﮔﺮ ﮐﺎرد  Medicare cardﻧﺪرﯾﺪ ﯾﮓ ﮐﺎرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮕﮫ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺜﻼً ﻟﯿﺴﻨﺲ ﻣﻮﺗﺮ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﮐﺎرد ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﮐﺎرد ﺷﺎﮔﺮد.
ﮐﻠﯿﻨﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ وﯾﺰه ﺷﻤﻮ ره ﺿﺮورت ﻧﺪره.
ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ واﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ  Coronavirusﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮس ،داﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺪام ﻣﺘﺨﺼﯿﺺ ﺻﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺷﮫ.
و ﯾﮓ ﻧﻤﻮﻧﮫ از اﺧﺮی ﮐﺘﻮگ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﻮ ﻣﯿﮕﺮه ،اﯾﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻓﻘﻂ ﯾﮓ دﻗﮫ وﻗﺖ ﻣﯿﮕﺮه.

Coronavirus (COVID-19) testing – Hazaragi

ا ﯾ ﺎ ﻣ ﮫ ﺿ ﺮ و ر ت د ﯾ ﺮ و م ﮐ ﯽ ﺑ ﻌ ﺪ از ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ از ھ ﻤ ﮫ د و ر ی ﮐ ﻨ ﻢ ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﻮ ﻋﻼﯾﻢ دﯾﺮﯾﺪ داﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﯿﺺ ﺻﺤﯽ ﺷﻤﻮ ره ﻣﻮﮔﯿﮫ ﮐﮫ از ھﻤﮫ دوری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻤﻮ ﺑﺎﯾﮫ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ زود ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮرو و ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﮫ.
داﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﮫ ﺷﺪ اوﻧﺠﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮدن ﺑﺮای از ﺷﻤﻮ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﻣﻮﻧﮫ وه ﻣﮕﯿﮫ ﮐﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ واﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺷﻤﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ.

ﭼ ﯿﻘﺪر د ﯾﺮ و ﻗ ﺖ ﻣ ﯿﮕ ﺮ ه ﻛ ﮫ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﺷ ﻲ ﻣ ﻌ ﻠﻮ م ﺷ ﻮ ﻧﮫ ؟
ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ  ١ﺗﺎ  ٣روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫﻣﻌﻠﻮم ﻣﻮﺷﮫ .اﮔﺮ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺧﻮ ﺗﺴﺖ ﻛﻨﮫ ﺷﺎﯾﺪ  ٥روز وﻗﺖ ﺑﮕﺮه.
اﮔﺮ دﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﺧﻮ ﺳﻮال دﯾﺮﯾﺪ از ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻛﮫ ﺧﻮد ﺧﻮ ﺗﺴﺖ ﻛﺪﯾﺪ اﺣﻮال ﺑﮕﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ د ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ ھﺎﯾﻲ ﺳﯿﺎر د ﺷﺎﭘﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮھﺎ ﺗﺴﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،و ﺑﻠﺪي ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﻲ از  ٥روز زﯾﺎد ﺗﺮ ﺻﺒﺮ ﻛﺪﯾﺪ  ،ﻟﻄﻔﻦ د ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻛﺮوﻧﺎ واﯾﺮوس
 ١٨٠٠٦٧٥٣٩٨ﺗﻤﺎس ﺑﮕﺮﯾﺪ.
ﻛﺎرﻛﻨﺎي ازﻣﻮ ﻗﺪ از ﺷﻤﻮ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﻧﮫ ﻛﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮ ﺑﮕﺮﯾﺪ.
ﻛﻠﯿﻨﻚ ھﺎي ﺳﯿﺎر د ﺷﺎﭘﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮھﺎ ﺑﻠﺪي ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﻗﺪ از ﺷﻤﻮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﯿﺘﻨﮫ .ﻟﻄﻔﻦ ﺑﻠﺪي ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺧﻮ ﻗﺪ ازوﻧﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﯾﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﺷﯿﻢ ﻗﺪ از ﺷﻤﻮ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻮﺷﮫ وﻟﻮاﮔﮫ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﮫ .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﯿﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﮫ  ،اﮔﻮ ﻧﻔﺮ از دﭘﺎرﺗﻤﻨﺖ ھﯿﻮﻣﻦ ﺳﺮوﯾﺴﺲ ﺑﻠﺪي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻲ ﻗﺪ از ﺷﻤﻮ ﺗﻤﺎس
ﻣﯿﮕﺮه و ﻣﻮﮔﯿﮫ ﻛﮫ ﭼﯿﺰ ﻛﺎر ﻛﻨﯿﺪ.

To receive this publication in an accessible format email Emergency Management
Communications <em.comms@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 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
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یه ماسک پارچه ای
طرز ته
Design and preparation of cloth mask - Dari

برای تهیهاین ماسکپارچه ای شمابهاین موادضرورتدارید:
بعاد
تعداد و ا

بخش
بیرونی

تی متر
نتی متر در 52سان
1قطع ه52 ،سا

تی متر
نتی متر در 52سان
1قطعه52 ،سا
میانی

داخلی

تی متر
نتی متر در 52سان
1قطعه 52 ،سا

حلقه های گوش

5قطع ه ،هرقطع ه 52سانتی متر

نوع مواد
پلی
پلی استر/
پارچه مقاوم در مقابل آب (
یلن)
پروپ

پلیاستر ونخ /
یبی از
پارچهترکیبی (ترک
یلن)
پلیپروپ
پارچه جاذب آب (نخی)
ای کشداریارشته اییاپارچه ای
بند ه

نمونۀ مواد


لباس



استفاده
خریطه های خرید "سبز"قابل
مجدد



لباس ورزش(سریعخش کشود)



ی ک�یهتکراری از:

 پا رچهیا
استفاده
 کیسه های خرید"سبز"قابل
مجدد


لباس

 تی شرت
کفش
 بند

ی کهتمام مواد دستنخورده وسالمباشد ،خیلینازک وفرسودهنباشد وسوراخنداشتهباشد.برچسب مواد رابررسی
نکته م هم :اطمینان حاصل کند
ی کنید .ابعاد موادتقریبی وبرای یکبزرگسال متوسط اندازهشده است.
کنیدتانوع مواد راتأید

مراحل
الف .از هرپارچه سهقطعۀ 52سانتی متر × 52
کنید.
سانتی متر مربعبرش
اینها�ی ه هایبیرونی،
شکیل می دهند.
مابینی و داخلی رات

OFFICIAL

�و
ب1 .سانتی متر از مواد رابرای لب ه هایبا
نقطه های
یینقات کرده وبخیه کنید ( مسیر
پا
سرخ راببینید).

لبه
ج1.2 .سانتی متر از مواد رابرای
نقطه
هایپ هلوقات کرده وبخی هکنید ( مسیر
هایسرخ راببینید).

د .بند های کشدار ،رشتهیاپارچه ایبه طول 52
یفه های عرضی هر
سانتی متر را از طریقن
طرفتیرکنید.
ازسنجاققفلی (پینگ)یاسوزن
تفادهکنید.
بزرگبرایتیرکردنبند اس

ه .انت هایبند را محکمگرهبزنیدیا آن ها رابا هم
بخی هکنید.

و .ماسک رابادقتبپوشید تا ماسکبه چ هره
شماسازگارشود.
در وقتپوشیدن�،ی هبیرونی را لمسنکنید.
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 اگر می خ واهیدسازگاری ماسکتان راب هبود.ز
 میتوانیدی ک�یۀ نایلون را روی،ببخشید
ماسکاضافهکرده و درقسمتپشتسر
.ببندید

To find out more information about corona virus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-diseasecovid-19>
For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

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, 15 July 2020.
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