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در خانه بمانید

 در خانه بمانید، محدودیتها در حال حاضر برای مناطق

 Melbourne و Mitchell Shire برقرار هستند.

تنها 4 دلیل 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.

 برای  اطالع از محدودیتهای موجود از وبسایت
  coronavirus.vic.gov.au/farsi دیدن نمایید.

و اگر عالئمی دارید، آزمایش بدهید.
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OFFICIAL Farsi 

 

 چگونگی استفاده از ماسک صورت
How to wear a face mask - Farsi 

های پارچه ای از  های جراحی. ماسک  های پارچه ای و ماسک  های قابل شستشو درست شما از دو نوع ماسک صورت می توانید استفاده کنید: ماسک  پارچه 
 شده اند و می توانید از آنها دوباره استفاده کنید.

های صورت  -  DHHS.vicبرای کسب ��عات بیشتر به هارشنبه  11:59 -ماسک   ژوئیه   22شب روز چ

<https://www.dhhs.vic.gov.au/face masks-covid-19- > مراجعه کنید 

-استفاده از ماسک صورت، از طریق فراهم کردن مانع فیزیکی اضافی در برابر کروناویروس )کویید
 ( از شما و جامعه محلی تان محافظت می کند. 19

 

 پیش از استفاده از ماسک، دستان خود را بشویید.

 

هان شما را می پوشاند. ماسک باید  زیر چانه، روی استخوان بینی و مقابل  محکماطمینان حاصل کنید که ماسک بینی و د
های صورت تان بشیند.  کناره 

 

  دست نزنید. آنوقتی از ماسک استفاده می کنید، به جلوی 
 ، دستان خود را سریعاً  شسته و ضدعفونی کنید. زدیدبه ماسک دست  اگر

 نگذارید ماسک به دور گردن تان آویزان باشد.

 

 برای برداشتن ماسک، ابتدا دستان خود را شسته و ضدعفونی کنید. 

هایی که یک جفت بند  ها بردارید. برای ماسک  های دور گوش با باز کردن بند ماسک را به دقت از طریق گرفتن حلقه 
های ���� باز کنید.  های پایین، و بعد بند  دارند، ابتدا بند

  اگر ماسک تان فیلتر داشته باشد، آن را برداشته و دور بیاندازید. 
های یکبار مصرف یا قابل شتسشو برای شستشو قرار  ماسک را تا کرده و آن را مستقیماً  در ماشین رختشوی یا کیسه 

های یکبار مصرف را  هید. ماسک   بیاندازید. دوربه دقت باید د

 

 .بعد از برداشتن ماسک، دستان خود را شسته و ضدعفونی کنید

 به انجام چه کارهایی باید ادامه بدهید 
 دستان خود را مرتب بشویید •
 از سایر افراد را رعایت کنید رمت 1.5فاصله  •

هید •  حتی اگر ��ئمی خفیف دارید، آزمایش بد

 اگر ناخوش هستید، در خانه بمانید. •
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اگر خود شما یا شخصی که میشناسید در معرض خطر فوری قرار دارد با 000 تماس بگیرید.

اگر انجام این کار برای شما خطری ندارد، برای یاری رسانی و پشتیبانی با safe steps خدمات 

حمایتی ضد خشونت خانوادگی ساکنین ویکتوریا با شماره ۱۸۸ ۰۱۵ ۱۸۰۰  تماس حاصل فرمایید. 
)۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته(

اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، با TIS National  به شماره ۴۵۰ ۱۳۱  تماس بگیرید و از آنها بخواهید 

تا شما را به safe steps یا هرکدام از خدماتی که در زیر آورده شده است، ارتباط دهند. 

چگونه می توانیم ازخدمات حمایتی ضد خشونت 

 خانوادگی در زمان شیوع ویروس کرونا

 )Coronavirus (COVID-19 استفاده کنیم

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

  coronavirus (COVID-19( خدمات حمایتی ضد خشونت خشونت خانوادگی برای حمایت از شما در طول همه گیری ویروس کرونا

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 

تواند شامِل اجبار، کنترل و یا سوء رفتار عاطفی یا روانی از طرف یکی از افراد خانواده و یا شریک عاطفی شما باشد.

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-19  به 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 steps به شماره  ۱۸۸ 

۰۱۵ ۱۸۰۰ تماس بگیرید )۲۴ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته) و یا به  safesteps@safesteps.org.au ایمیل بزنید.  

درخواست کمک کنید

 خدمات خشونت خانوادگی ، از جمله اسکان در شرایط بحرانی ، پلیس و دادگاه ها همچنان در طول همه گیری

 )coronavirus (COVID-19  به 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
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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( – Farsi

 برای دریافت این نشریه در از طریق ایمیل با فرمت قابل دسترسی
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موجود در :

The Orange Door  به نشانی )https://orangedoor.vic.gov.au/other-languages)  بازدید نمایید.

 InTouch, Multicultural Centre Against Family Violence برای اطالع رسانی و دریافت کمک از }خدمات{ خشونت خانوادگی با

با شماره ۹۸۸ ۷۵۵ ۱۸۰۰ تماس 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.

قرنطینه اجتماعی بهانه  ای برای خشونت یا سوءاستفاده نیست. Men’s Referral Service نیز از طریق شماره ۴۹۱ ۷۶۶ ۱۳۰۰  

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

https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-response-and-support-during-coronavirus
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Coronavirus (COVID-19) testing - Farsi  
	

 

 

Coronavirus (COVID-19) ندرک تست  
 

 

 

 .دیریگب سامت 398 675 1800 هرامش اب coronavirus  ھتعاس 24 ینفلت کمک طخ اب ،دیراد یلاؤس coronavirus (COVID-19) دروم رد رگا

  هرامش اب coronavirus  ھتعاس 24 ینفلت هژیو طخ اب دیناوت یم ،دینک ھعجارم Coronavirus تست یارب دیناوت یم اجک ھکنیا ندرک ادیپ یارب

  .دینک ھعجارم covid-coronavirus-tested-https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-19 ھب ای دیریگب سامت  398 675 1800

 اھنآ زا ای دینک تساوخرد ار coronavirus ینفلت هژیو کمک طخ نآ زا سپ ،دیریگب سامت 450 131 هرامش اب لوا ،دیراد زاین یھافش مجرتم ھب امش رگا
 .دننک ادیپ امش یارب تیاس بو رد ھک دیھاوخب

 .دینک ادیپ https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations رد دیناوت یم ار یرتشیب هدش ھمجرت عبانم

 

 یاھتسیروت ای ،نایوجھانپ ،یللملا نیب نایوجشناد ھلمج زا ،ایروتکیو رد دارفا ھمھ یارب Coronavirus تست
 تسا ناگیار ، یجراخ
 و رجاھم نارگراک ،یللملا نیب نایوجشناد ، یجراخ یاھتسیروت ھلمج زا ،Medicare تراک نودب دارفا لماش نیا .تسا ناگیار ھمھ یارب coronavirus تست
 .دوش یم نایوجھانپ

 :دینک تفایرد ناگیار تست کی ریز یاھ لحم زا کی رھ رد دیناوت یم ،دیراد یمئالع امش  رگا

  ایروتکیو ناتسرامیب کی رد سوریوانوروک  (Acute Respiratory Assessment Clinic) داح یسفنت یبایزرا کینیلک کی •

 ( Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic) یلحم ھعماج تشادھب زکرم یسفنت یبایزرا کینیلک کی •

 دیرخ زکرم کی رد (drive-through) ییوردوخ لخاد تست کینیلک کی •

 .  (walk -through) هدایپ یا ھقطنم کینیلک کی •

 ؟دوش تست coronavirus یارب دیاب یسک ھچ
 :دیوش تست coronavirus یارب دیاب امش ،مئالع نیا زا کی رھ زورب تروص رد

 بت •

 زرل •

 ھفرس •

 درد ولگ •

 سفن یگنت •

 ینیب شزیربآ •

 ییایوب سح نداد تسد زا •

 .دیوش تست دیاب ،تسا فیفخ امش مئالع رگا یتح
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 ؟ دتفا یم یقافتا ھچ دیوش یم تست یتقو
 ار ییاسانش کردم کیً افطل ،دیرادن Medicare تراک رگا .دش دھاوخ ھتساوخ سامت تاصخشم و ییاسانش کردم کی امش زا ،دیوش یم تست امش ھک یماگنھ
 .دنادب ار امش یازیو تیعضو درادن یزاین هدننک تست کینیلک .نات ییوجشناد ھسانش ای ھیلقن لیاسو فیفخت تراک ،ھمانرذگ ،یگدننار ھمانیھاوگ لثم ،دیروایب

 تست نیا .دنریگ یم ار امش ینیب و ولگ تشپ زا ھنومن کی اھنآ .دوش یم ماجنا یتشادھب ناصصختم ریاس ای کشزپ ،راتسرپ کی طسوت coronavirus تست
 .دشک یم لوط ھقیقد کی دودح

 ؟مراد ندرک ھلوزیا دوخ ھب زاین نم ، Coronavirus یارب ندش تست زا دعب ایآ
 ھلوزیا ار دوخ دیاب ،دیریگ یم  ار دوخ تست ھجیتن ھک ینامز ات ھک تفگ دنھاوخ امش ھب یتشادھب یاھ تبقارم نادنمراک ای کشزپ ،دیشاب ھتشاد یمئالع امش رگا
 .دیریگب ار دوخ تست ھجیتن ھکنیا ات دینامب ھناخ رد و دیورب ھناخ ھب دوخ تست زا دعب ھلصافالب ھک تسانعم نادب نیا .دینک

 .تسا یفنم ای تبثم coronavirus یارب امش ھجیتن ھک دیوگب امش ھب ات تفرگ دھاوخ سامت امش اب دیا هدش تست اجنآ رد ھک یکینیلک ای کشزپ

 

 ؟دشک یم لوط تدم ھچ ما تست ھجیتن نتفرگ
 ار نات جیاتن ات دشکب لوط زور 5 تسا نکمم ،دنتسھ ندش تست لاح رد دارفا زا یدایز دادعت رگا .دوش رضاح تست جیاتن ات دشک یم لوط زور 3 ات 1ً الومعم
 .دینک تفایرد

 .دیریگب سامت ،دیا هدش تست ھک یناتسرامیب ای کینیلک اب ،دیراد یلاؤس دوخ جیاتن دروم رد رگا

 ،دیا هدوب دوخ تست جیاتن رظتنم زور 5 زا شیب و دیا هدش تست دیرخ زکرم رد (drive-through) ییوروخ لخاد کینیلک قیرط زا دیرخ زکرم کی رد رگا
 یاھ کینیلک .درک دھاوخ کمک نات جیاتن تفایرد رد امش ھب ام میت .دیریگب سامت 398 675 1800 هرامش اب coronavirus  ھتعاس 24 ینفلت هژیو طخ ابً افطل
 .دیریگن سامت اھنآ اب دوخ ھجیتن یاربً افطل نیاربانب ،دننک کمک امش ھب نات تست ھجیتن نتفرگ رد دنناوت یمن دیرخ زکارم رد ییوردوخ لخاد

  زا یدرف ،دشاب تبثم امش تست ھجیتن رگا .دوش یم هداد ربخ امش ھب تست ھجیتن دروم رد ،دشاب یفنم ھجیتن رگا یتح

Department of Health and Human Services  دیھد ماجنا یراک ھچ دیوگب امش ھب و دنک بسک یرتشیب تاعالطا ات دریگ یم سامت امش اب. 
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 انورک سوریو نارود رد ناتدوخ یحور یتمالس زا تبقارم
Coronavirus (COVID-19) 

 

 .تسا coronavirus (COVID-19) انورک سوریو ریگ ھمھ یرامیب دننام ھقباس یب دادیور کی ھب یعیبط یخساپ ،ینارگن و بارطضا ساسحا
 .دیتسین اھنت امش ھک دیشاب ھتشاد دای ھب 
 :تسا هدش هدروآ ،دیشاب دوخ یناور تمالس بقارم ات دیناسر ماجنا ھب دیناوت یم ھک یدراوم اجنیا رد

 .دیھد ھمادا تحار باوخ و شمرن ،ییاذغ ملاس میژر دننام دوخ بوخ یاھ تداع ھب •
 .دینک وگتفگ نیالنآ یروانف ای نفلت قیرط زا ناتیاھ یسپاولد و اھ ینارگن هرابرد اھنآ اب .دیشاب طابترا رد دوخ نازیزع اب •
 .دیریگب کمک تسا نکمم ھک اجک رھ زا مالقا نیا ھیھت یارب .دینک لصاح نانیمطا دیا هدومن ھیھت وراد و ھقوذآ ،اذغ یفاک هزادنا ھب ھکنیا زا •
 .دیھد شھاک ار اھنآ زا هدافتسا ای دینک زیھرپ وکابنت و لکلا فرصم زا •
  دینک تفایرد قثوم و ربتعم عبانم زا ار رابخا .دینک دودحم زور رد رابود ای کی ھب ار اھنآ ھب یسرتسد ،دندرگ یم امش رد سرتسا داجیا ثعاب دیدج رابخا رگا •

 نیرخآ ای و دناوخب امش یارب ار اھنآ ھک دیھاوخب هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسود کی زا ،دیرادن یسرتسد تنرتنیا ھب رگا .یعامتجا یاھ ھناسر زا ھن
 .دھد رارق امش رایتخا رد ار قثوم تاعالطا

 ار دوخ ینامرد ھمانرب و دنھد ھمادا تسا هدش زیوجت اھنآ یارب ھک ییاھوراد فرصم ھب ،دنتسھ دوخ یناور و یحور تیعضو لرتنک لاح رد ھک یصاخشا •
  .دیریگب کمک یا ھفرح دارفا زا نکمم نامز نیلوا رد ،یلکشم ھنوگرھ زورب تروص رد .دنیامن یریگیپ نانچمھ

 ندنام تبثم
 هدومن رییغت شوختسد یھاتوک تدم یارب ار ام یگدنز ھک مولعمان نامز تدم نیا لوط رد میناوت یم ھک تسا یرایسب یاھراک ھک میشاب ھتشاد رطاخ ھب تسا مھم 
 انورک سوریو  شرتسگ تعرس شھاک ھب امش شالت زینو تارییغت نیا ھک دیشاب ھتشاد رطاخ ھب .میشاب ھتشاد یرتھب ساسحا ات ،میناسرب ماجنا ھب تسا

coronavirus( COVID-19) دنک یم کمک. 

 عبانم
 طابترا ھک دیھاوخب اھنآ زا و دیریگب سامت  450 131 هرامش ھب TIS National اب ،دیراد یھافش مجرتم ھب زاین ریز یاھ هرامش زا مادکرھ اب سامت یارب رگا

 .دننک رارقرب ار

 

Mental Health in Multicultural Australia  دھد یم ھئارا اھنابز زا یرایسب ھب ار تاعالطا و تامدخ ، عبانم: 

www.mhima.org.au 

 

Beyond Blue 

 نفلت هرامش  قیرط زا ار یتنرتنیا و ینفلت عاجرا و تدم هاتوک هرواشم Beyond Blue یتیامح تامدخ .beyondblue.org.au  رد یلمع عبانم و هرواشم 
 .دھد یم ھئارا 26 46 22 1300

 

Lifeline 

  14 11 13 هرامش اب دیناوت یم .دھد یم ھئارا ار یشکدوخ زا یریگولج تامدخ و نارحب زا ینابیتشپ نینچمھ و هرواشم و عبانم 
 )ھتفھ بش ٧ ، ایلارتسا قرش تعاس ھب بش ھمین – رھظ زا دعب 6( 14 11 13 0477 هرامش ھب کمایپ ،)ھتفھ زور ٧ / زور ھنابش تعاس٢۴( 
 .)ھتفھ بش ٧ ،بش ھمین – رھظ زا دعب٧ ( chat-www.lifeline.org.au/crisis  رد نیالنآ یوگتفگ ای و 
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Department of Health and Human Services 

 )DHHS( دروم رد ایروتکیو نانکاس ھمھ یارب ار هدش زور ھب یتشادھب تاعالطا و یلمع هرواشم coronavirus (COVID-19) زا یخرب هارمھ ھب 
 اب Coronavirus hotline اب دیناوت یم امش نینچمھ .دھد یم ھئارا www.coronavirus.vic.gov.au/translations :رد هدش ھمجرت تاعالطا

 .)ھتفھ زور ٧ / زور ھنابش تعاس٢۴ ( دیریگب سامت 398 675 1800هرامش

Emergency Management Communications  ه= 89Bسد ل=اق تمرف ا= ک>نو789لا تس4 ک2 رد ه)0/. نیا تفا)رد یارب
em.comms@dhhs.vic.gov.au د>نزب ل>م2ا.  
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