ایا د مخ ماس کڅنګه واغوندئ
How to wear a face mask – Pashto

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.
نځلو وړټوکر څخه جوړ
دلته دوه ډوله د مخ ماسکونه دي چېتاسویېکارولیشئ :دټوکر ماسکونه او د جراحي ماسکونه .دټوکر ماسکون ه د می
کیدیشي.
شوي اوبیاکارول

د نورومعلوماتولپاره داوګورئ  – DHHS.vicدمخ پوښونه  55.11 pm -چهارشنبه  22جو�ی
><https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19

في فزیکيخنډپهوړاندېکولوسرهتاسو او
 COVID-19ته دیواضا
)
وستلکرونا وایرس (
د مخ ماس ک اغ
ستاسوټولنه خونديکوي.
که چیرې د مخ ماسکشتونونه لري،نو د مخپوښونونورېبڼې ممکنوکارولشي لکهسکارفیا دسمال.
ستلو څخه مخکې ومینځئ.
خپل�سونه د ماسک اغو

س پوزه اوخولهپوښي اوستاسو د زنې�ندې،ستاسود پوزېسرباندې اوستاسو د
ډاډمن کړئ چې داستا و
مخونوپر وړاندېپه آرامسرهفټ کیږي.

وستلوپرم هال د ماسک مخېته�س مه لګوئ.
د اغ
پلې
نى کړئ .ماس کپه خ
ینځئیایې ضدعفو
��سه خپل�سونه وم
که چیرېتاسو ماسکته�سولګوئ،س
غاړهکې ځوړند مهپریږدئ.
د ماس کلرېکولو مخکې خپل�سونه ومینځئیایېضدعفونی کړئ.
یستلولخوالرې کړئ .د جوړهغوټوسره
نیولویا د غوټوپران
لونوپه
په احتیاطسره خپل ماسک د غوږونو و
نۍ یوپرانیزئ.
بیا پورت
نۍ یو،
کونولپاره،لومړی�ند
ماس
فلټرونه ولري ،دویلرې کړئ اولیرېیې وغورځوئ .ماس ک ونغاړئ اونیغیې د
تاسو ماس ک
که چیرېس
تعمال جراحي
مینځلولپاره د مینځلوکالوکېیایې دتزریق وړیا د مینځلو وړکڅوړه کې واچوئ .دیو ځلاس
سؤلیتسرهترتیب کړئ.
ماسکونهباید د م
تې خپل�سونه ومینځئیایېضدعفونیکړئ.
د ماس کلرېکولو وروس

اسو څه کولو تهاړتیا لرئ
ت
•
•
•
•

خپل�سونهپهباقاعدګیسره ومینځئ
تئ
اصله وسا
له نورو څخه  5.1مترهف
تی که چیرېتاسو معتدلنښېولرئ
معاینهوکړئ ،ح
تېشئکه چیرېتاسود ناروغ ه احساسکوئ.
کورکېپا
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Pashto

د ( coronavirus (COVID-19په جریان کښې که چیرته
تاسې د نه خوندیتوب ،په تشویش کې یا د اندېښنې
احساس کوئ نو څرنګه مرسته ترالسه کوالی شئ.
که تاسې فکر کوئ چې تاسې ( coronavirus (COVID-19لرئ ،مهرباني وکړئ د  coronavirusمستقیمې ټیلیفوني شمیرې سره په
 1800 675 398په ( ۲۴ساعته) ډول اړیکه ونیسئ.
که ستاسې ترجمان ته اړتیا وي ،نو د ترجمې او ژباړې ملي خذمتونو یا  TIS Nationalسره په  131 450شمیره اړیکه ونیسئ او
ورڅخه وغواړئ چې ستاسې اړیکه د هر یوه دلته لیکل شوي خدمتونو سره ونښلوي.
په بیړنیو حاالتو کې  000شمیرې سره اړیکه ونیسئ.

د بیړنۍ مرستې کڅوړې

د بیړنۍ مرستې کڅوړې د هغو زیانمندو کسانو لپاره چې په الزمي ځان  -یواځیتوب یا انزوا کې چې د ( coronavirus (COVID-19له
کبله ده وي شتون لرې .په دې کڅوړو کې د خوراک او نظافت ضروري شیان شته چې د هغو کسانو لپاره تیار شوي دي چې د خوراک
لپاره کم یا هیڅ نه لري ،او د ملګريو او کورنیو سره اړیکې نلري چې ددوی مرسته وکړي .ددې کومک د غوښتنې لپاره دا ضرور نده چې
تاسې دې اسټرالیا میشت یاست.
د کرونا د ویروس د مستقیمې ټیلیفوني کرښې سره په  1800 675 398شمیره اړیکه ونیسئ.

که په کور کې د خوندیتوب احساس نلرئ نو د خوندیتوب پالن جوړ کړئ

په کورکې جنسي تیرئ او تاوتریخوالئ هیڅکله د منلو وړ ندئ .د کورني تاوتریخوالي او جنسي تیري په اړوند خدمتونه د
( coronavirus (COVID-19د عالمګیرې ناروغئ په درشل کې ستاسې د مرستې لپاره شتون لري.

که چیرته دا خوندي کار وي ،نو په خپله یا کوم بل څوک چې تاسې یې پېژنئ د  safe stepsسره په  1800 015 188شمیره په (24ساعته
ډول  7ورځې په اونۍ کې) اړیکه ونیسئ یا  safesteps@safesteps.org.auته ایمیل واستوئ.
د کومکي خذمتونو سره اړیکه ونیسئ چې د خوندیتوب پالن درته جوړ کړي.
یو بیړنئ غوټه یا کڅوړه تیاره کړئ ،د ضروري اسنادو سره ،لکه پاسپورتونه او جامې ،ددې لپاره چې که چیرې په بیړه پریښودلو او تللو ته اړ
شوئ .تاسې کوالی شئ چې د کوم ملګري په کور کې یې پریږدئ.
تاسې اجازه لرئ چې کور پریږدئ او په مرستې پسې وګرځئ .تاسې نه جریمه کیږئ او نه هم چارواکې تاسې ته مشکل جوړوي .که پولیسو
ودرولئ ،نو مهرباني وکړئ او ورته وویاست چې تاسې په کور کې د خوندیتوب احساس نه کوئ.
د هغو خلکو سره چې تاسې باور پرې لرئ په اړیکه کې اوسېږئ او د خپلو اندېښنو او تشویشونو په هکله ورسره خبری وکړئ .په خپل مینځ
کې یوه خاصه کلمه (شفر) یا اشاره وټاکئ چې بیا یې د خپلې کورنۍ یا ملګرو سره وکاروئ .کله چې تاسې دا کلمه وکاروئ ،نو دوی به پوه
شي چې تاسو مرستې ته اړتیا لرئ او دوی به پولیسو یا بیړنیو خدمتونو ته ټیلیفون وکړي.

د روانې فشاراواندېښنې د کچې لوړوالئ

د روانې فشاراو اندېښنې احساس په دې وخت کې عادي غبرګون دي .نو لدې کبله دا مهمه ده چې تاسې د خپل دماغي روغتیا خیال د
ښو عادتونو په ساتلو ،چې صحي خواړه ،سپورت او خوب پکې شامل دي وساتئ.

 Beyond Blueعملي سال مشورې او معلومات په  beyondblue.org.auویبپاڼه کښې ورکوي او لنډ مهاله مشورې او نورو ځایونو ته
معرفی کول د ټیلیفون او ویبچټ  webchatله الرې په  1300 224 636شمیره ورکوي.
 Lifelineمعلومات او سال مشورې ورکوي ،او همدارنګه په بیړنیو حاالتو کې مرسته او د ځانوژنې منع کول کوي .د ټیلیفون شمیره:
13 11 14

که غواړئ چې دا نشریه په داسې ډول تاسې ته درولیږل شي چې تاسې السرسئ ورته ولرئ نو
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:دلته یې پیدا کوالی شئ
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د ) Coronavirus (COVID-19ازﻣﻮﯾﻨﮫ )ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻮل(

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻲ د  (COVID-19) Coronavirusﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭘﻮ.ﺘﻨﯥ ﻟﺮئ ،د ﮐﺮوﻧﺎ د وﯾﺮوس  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﮫ =ﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻲ ﮐﺮ.ﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ  ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨ﺷﻤﯿﺮه زﻧګ ووھﺊ.
د دې د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د  Coronavirusد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯿﺮﺗﮫ وﻻړ ﺷﺊ ،د ﮐﺮوﻧﺎ د وﯾﺮوس  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﮫ =ﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻲ ﮐﺮ.ﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨
ﺷﻤﯿﺮه زﻧګ ووھﺊ او ﯾﺎ د X https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19ﺨﮫ ﻟﯿﺪﻧﮫ وﮐ[ي.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ ،ﻟﻮﻣ[ی  ١٣١۴۵٠ﺗﮫ زﺗﮏ ووھﯽ ،ﺑﯿﺎ د ﮐﺮوﻧﺎ دوﯾﺮوس د ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ =ﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻲ ﮐﺮ.ﻲ ﻏﻮ.ﺘﻨﮫ وﮐ[ئ ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﻮي Xﺨﮫ وﻏﻮاړي ﭼﻲ
وﯾﺒﭙﺎhﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره وiﻮري.
ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﻲ ﺷﺊ ﻧﻮر ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮫ  https://www.coronavirus.vic.gov.au/translationsﮐﯥ وﻣﻮﻣﺊ.

د ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د و ﯾﺮ و س ﻟ ﭙ ﺎر ه ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ ﮐ ﻮ ل ﭘ ﮫ و ﯾ ﮑ  6ﻮ ر ﯾ ﺎ ﮐ ﯥ د  8ﻮ ﻟ ﻮ ﺧ ﻠ ﮑ ﻮ ﻟ ﭙ ﺎ ر ه و ړ ﯾ ﺎ د ه  ،ﭼ ﯥ ﺑ ﮭ ﺮ ﻧ ﻲ ز د ه ﮐ ﻮ و ﻧ ﮑ ﻲ  ،ھ ﻐ ﮫ
ﮐ ﺴ ﺎ ن ﭼ ﯥ ﭘ ﻨ ﺎه ﻏ ﻮ  Gﺘ ﻮ ﻧ ﮑ ﻲ د ي او ﯾ ﺎ ﻟﮫ ﺑ ﮭ ﺮ  Kﺨ ﮫ ﻟ ﯿﺪ و ﺗ ﮫ ر ا ﻏ ﻠ ﻲ ﭘ ﮑ ﯥ ﺷ ﺎ ﻣ ﻞ د ي
د ﮐﺮوﻧﺎ د وﯾﺮوس ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ د ھﺮ ﭼﺎ ﻟﭙﺎره وړﯾﺎ ده .ﭘﺪې ﮐﯥ ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ  Medicareﮐﺎرت ﻧﻠﺮي ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﻟﮑﮫ د ﺑﮭﺮ Xﺨﮫ راﻏﻠﻲ ﻟﯿﺪوﻧﮑﻲ ،ﺑﮭﺮﻧﻲ زده
ﮐﻮﻧﮑﻲ ،ﻣﮭﺎﺟﺮ ﮐﺎرﯾoﺮ او ﭘﻨﺎه ﻏﻮ.ﺘﻮﻧﮑﻲ وي.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻲ ﯾﻲ ﻧpﯥ او ﻋﻼﺋﻢ ﻟﺮئ ،ﺗﺎﺳﻲ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭘﮫ ﻻﻧﺪې sﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ وړﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ وﮐ[ئ:
•

د وﯾﮑuﻮرﯾﺎ ﭘﮫ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ دﮐﺮوﻧﺎ دوﯾﺮوس ) (Acute Respiratory Assessment Clinicﮐﻠﯿﻨﯿﮏ

•

د =ﻮﻟﻨﯥ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﻣﺮﮐﺰ د ﺗﻨﻔﺴﻲ ارزوﻧﯥ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ )(Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic

•

ﭘﮫ ﻣﻐﺎزو ) (shopping centreﮐﻲ د ﻣﻮ=ﺮ ﺳﺮه ﭘﮫ داﺧﻠﯿﺪو ) (drive-throughﮐﻠﯿﻨﯿﮏ

•

ﯾﻮ ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰ ) (walk-throughﮐﻠﯿﻨﯿﮏ.

 Kﻮ ک ﺑ ﺎ ﯾ ﺪ د ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د و ﯾﺮ و س ﻟ ﭙ ﺎر ه ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ و ﮐ  Sي ؟
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﻻﻧﺪﯾﻨ wﻧpﯥ ﻟﺮی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺮوﻧﺎ د وﯾﺮوس ﻟﭙﺎره ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ وﮐ[ي:
•

ﺗﺒﮫ

•

ﺳ[ه ﺗﺒﮫ

•

=ﻮﺧﯿﺪل

•

د ﺳﺘﻮﻧﻲ درد

•

د ﺳﺎه ﻟﻨyي

•

ﺑﮭﯿﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻮزه )زﮐﺎم(

•

د ﺑﻮی ﮐﻮﻟﻮ ﺣﺲ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐﻮل

ﺣﺗﻲ ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻧPﯥ او ﻋﻼﺋم ﻟږ ھم وي ،ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ وﮐړئ.

ﮐ ﻠ ﮫ ﭼ ﻲ ﺗ ﺎ ﺳ ﻲ ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ و ﮐ  Sئ ﺑ ﯿ ﺎ  Kﮫ ﭘ ﯿ  Wﯿ Xي ؟
Coronavirus (COVID-19) testing - Pashto

ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ وﮐ[ه ،ﺳﺘﺎﺳﻮ Xﺨﮫ ﺑﮫ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯥ ﯾﻮ ډول ﺳﻨﺪ او د اړﯾﮑﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﻮ.ﺘﻞ ﺷﻲ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ  Medicareﮐﺎرت ﻧﻠﺮئ ،ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐ[ئ د
ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ اﺳﻨﺎد ،ﻟﮑﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮ=ﺮواﻧ wﻻﯾﺴﻨﺲ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ،د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺎرت ﯾﺎ د زده ﮐﻮﻧﮑﻲ د ھﻮﯾﺖ ﮐﺎرت در ﺳﺮه راوړئ .د ﻣﻌﺎﯾﻨﯥ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اړﺗﯿﺎ
ﻧﻠﺮي ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د وﯾﺰې ﭘﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮه ﺷﻲ.
د ﮐروﻧﺎ د وﯾروس ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻧرس ،ډاﮐfر ﯾﺎ ﯾو روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣﺳﻠﮑﻲ ﮐس ﺗرﺳره ﮐړي .دوی ﺑﮫ ﺳﺗﺎﺳو د ﺳﺗوﻧﻲ او ﭘوزې د وروﺳﺗ pﺑرﺧﯥ rﺧﮫ ﻟﻌﺎب واﺧﻠﻲ .دا
ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷﺎوﺧوا ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ وﺧت ﻧﯾﺳﻲ.

ا ﯾ ﺎ ز ه د ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د و ﯾﺮ و س د ﻣ ﻌ ﺎ ﯾ ﻨ ﮫ ﮐ ﻮ ﻟ ﻮ  Kﺨ ﮫ و ر و ﺳ ﺘ ﮫ د  Yﺎ ن  Zﻮ  Gﮫ ﮐ ﻮ ﻟ ﻮ ﺗ ﮫ اړ ﺗ ﯿ ﺎ ﻟﺮ م ؟
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ ﻧpﯥ وﻟﺮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﮫ ﺑﮫ د ډاﮐuﺮ ﯾﺎ د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا Xﺨﮫ ﺧﺒﺮ درﮐ[ل ﺷﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ sﺎن iﻮ.ﮫ ﮐ[ئ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﭼﯥ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﯾﻨﯥ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻲ .دا ﭘﺪې ﻣﻌﻨﯽ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻨﯥ Xﺨﮫ وروﺳﺘﮫ ﺳﻤﺪﻻﺳﮫ ﮐﻮر ﺗﮫ sﺊ او ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ†ئ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﯥ
ازﻣﻮﯾﻨﯥ ﭘﺎﯾﻠﮫ وﻣﻮﻣﺊ.
ﺳﺘﺎﺳﯥ ډاﮐuﺮ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮي ﯾﺎﺳﺖ دوی ﺑﮫ ﻟﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﻲ ﺗﺮXﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﮫ وواﯾﯽ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺎﯾﻠﮫ د ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﻟﭙﺎره ﻣﺜﺒﺘﮫ ﯾﺎ
ﻣﻨﻔﻲ ده.

د ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﯥ ﺗﺮ ﻻ ﺳ ﮫ ﮐ ﻮ ل  Kﻮ ﻣ ﺮ ه و ﺧ ﺖ ﻧ ﯿ ﺴ ﻲ ؟
د ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻮﻟﻮ Xﺨﮫ وروﺳﺘﮫ د دﻧﺘﯿﺠﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻌﻤﻮﻻ د X ١ﺨﮫ ﺗﺮ  ٣ورsﻮ ﭘﻮرې وﺧﺖ ﻧﯿﺴﻲ .ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ډﯾﺮ ﺧﻠﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﯿﺪل ،ﻧﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺘﺎﺳﻲ د
ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮل ﺑﮫ ﺗﺮ  ۵ورsﻮ ﭘﻮرې وﺧﺖ وﻧﯿﺴﻲ.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﮫ اړه ﭘﻮ.ﺘﻨﯥ ﻟﺮئ ،ﻧﻮ ﻟﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﯾﺎ روﻏﺘﻮن ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﺊ ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮي ﯾﺎﺳﺖ.
ﮐﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﭘﮫ ﻣﻐﺎزو ﮐﯥ د ﻣﻮ=ﺮ ﭘﮫ داﺧﻠﯿﺪو ) (drive-throughﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﯥ ﺷﻮي وی او ﺗﺎﺳﯥ د ازﻣﻮﯾﻨﯥ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﮫ  ۵ورsﻮ Xﺨﮫ ډﯾﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﺎﺳﺖ،
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐ[ي د ﮐﺮوﻧﺎ د وﯾﺮوس د  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ =ﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻲ ﮐﺮ.ﻲ ﺳﺮه ﭘﮫ  ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨ﺷﻤﯿﺮه زﻧګ ووھﺊ .زﻣﻮږ =ﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﮫ
ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐ[ي .د ﻣﻐﺎزو د ﻣﻮ=ﺮ ﭘﮫ داﺧﻠﯿﺪو ) (drive-throughد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻣﻌﺎﯾﻨﯥ د ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ
وﻧﺸﻲ ﮐ[ئ ،ﻧﻮ ﻟﻄﻔﺎ ً د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﮫ دوی ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ ﻣﮫ ﻧﯿﺴﺊ.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﮫ ﺑﮫ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻌﺎﯾﻨﯥ د ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ اړه وﯾﻞ ﮐﯿ†ي ،ﺣﺘﯽ ﮐﮫ دا ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎﯾﻠﮫ ھﻢ وي .ﮐﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﯾﻨﯥ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﺜﺒﺘﮫ وي ،د روﻏﺘﯿﺎ او ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ رﯾﺎﺳﺖ
)X (Department of Health and Human Servicesﺨﮫ ﺑﮫ ﯾﻮ Xﻮک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﻲ ﺗﺮXﻮ ﻟﮫ ﺗﺎﺳﯥ Xﺨﮫ ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ[ي او ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﮫ وواﯾﻲ ﭼﯥ Xﮫ وﮐ[ي.

ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺑ'ﮫ ﭼﯥ دا ﺧﭙﺮوﻧﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿﺪای ﺷﻲ د ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره Management Communications
><em.comms@dhhs.vic.gov.au

 Emergencyﺗﮫ ﺑﺮﯾCﻨﺎﻟﯿﮏ واﺳﺘﻮي
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ټوکر ماسکڅنګهجوړ کړئ
د
Design and preparation of cloth mask - Pashto

تیا ولرئ:
���ته اړ
جوړولو لپاره تاسوبه
د دېټوکر ماسک د
اجزاوې

بعاد
مقدار او ا

بیرونی

1ټوټ ه25 cm x 25 cm ،

منځنی

1ټوټ ه25 cm x 25 cm ،

داخلي

1ټوټ ه25 cm x 25 cm ،

د غوږولونه

ټوټې ،هر یو 20 cm
2

د موادو ډول
د اوبوپر وړاندېمقا ومهپارچه
يلن)
/پوليپروپ
يسټر
پول
(

نمونهیي مواد
• کالی
استفادې وړ دپېرودلوشنه
• دبيا
کڅوړي
• فعاله اغوندل (ژر وچېدنه)
•

نبېپوليستر
دپارچېګډوله (دپ
يلن)
/پوليپروپ
ګډوله
د اوبو جذبوونکېپاچه
(پنبه)
ربړي،تاريیا دټوکرپټ ه

غبرګپرت د:

ليویا
• کا
استفادې وړد پېرودلوشن ه
• دبيا
کڅوړه
• کالي
• ټي -شرټ
• تڼۍ

لیبل
م هم معلوماع :دا ډاډ منکړئ چېټول موادسالم دی او ډېر زاړهشوينرۍنه دی اوسوريپکېشتوننه لري .د موادو ډول دتائیدلپاره د موادو
بعاد دیو متوسطبالغ لپاره اټکل او اندازهکیږي
ټګوګورئ .د موادو ا

ګامونه
 .Aله هرېپارچې څه درې د 25 cm
بعېپه اندازهپرې
 × 25 cmمر
کړئ.
دابهبیروني ،منځني او داخليپرتونه
جوړکړي.

OFFICIAL

 .Bدپورتنۍ اوښکتنۍ څنډو اوبخۍ
لپاره 1سانتي متر څخه ډیر مواد
یکوته
غبرګکړئ (سرهټکن ل
وګورئ).

 .Cد اړخ څنډو اوبځۍ لپاره د 1.5
سانتي میترو څخه ډیر مواد غبرګ
یکوتهوګورئ).
کړئ (سرهټکن ل

 .Dد 20سانتي متره اوږدواليپه
اندازېسره ربړ،تاریا دټوکرپټۍ
د هر اړخ دپراخه څنډو له�ې
تېرکړئ.
خوندیتوبپن یا د لویېستنې
تفادې څخهتار واچوئ.
اس

 .Eپایونهکلک غوټهکړئیایېیو ځای
وګنډئ.
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 ماسکپه خورادقتسره واغوندئ.F
ترڅو ماسکستاسوپر مخباندېسم
.برابر راشي
د اغوستلوپر م هال دبیرونۍپرت
.څخه لمس مهکړئ

 که چیرې غواړئ د خپل ماسک.G
بربروالېښهسمکړئتاسوکولیشئ
په ماسکباندې دنایلونیوهپټۍ
اضافهکړئ او دسرپرشاتنۍبرخه
.یېکلک وتړئ

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, 11 July 2020.
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