
 

OFFICIAL 

 للوالدْين بشأن الدعم  صحيفة وقائع
 COVID-19 اختبارب الخاص

 الظروف الصعبة أثناء  
 

 

 

 

 االختبار والعزلة 

 .لعمل أو المحالت التجاريةإلى اوالبقاء في المنزل حتى تحصل على النتيجة. ال تذهب  إجراء االختبار، فيجب عليك COVID-19إذا كان لديك أي أعراض لـ

 :ما يلي COVID-19تشمل أعراض 

 ق حمى، قشعريرة أو تعر   •

 نجرة سعال أو التهاب الح •

 ضيق في التنفس  •

 سيالن األنف  •

 فقدان حاسة الشم أو الذوق  •

والعمال المهاجرين وطالبي  البالد ار من خارج، مثل الزوّ Medicareيشمل األشخاص الذين ليس لديهم بطاقةومجاني للجميع. هو  COVID-19اختبارإّن 

 . اللجوء

 .)البقاء( في منزلك نفسك يجابية، فيجب عليك عزلإ COVID-19إذا كانت نتيجة اختبار

من قبل موظف معتمد من وزارة  إعالمك وحتى يتمّ  يوما   14)البقاء في المنزل( لمدة  أن تحجر نفسك، فيجب عليك  COVID-19بشخص مصاب بـ اختلطتإذا 

 . الصحييمكنك مغادرة الحجر  بأنه (Department of Health) الصحة 

 .البقاء في المنزل معه، فسيُطلب منك أيضا   ا  أو قضيت وقت  ية بشخص نتيجته إيجاب  مختلطإذا كنت تعيش مع شخص 

 تلقيحال

 ما تحتاج إلى معرفته 

 COVID-19. أو أكثر الحصول على لقاح عاما   16يمكن ألي شخص يبلغ من العمر  •

. إذا كنت بحاجة إلى  398 675 1800 الرقم  على( Coronavirus Hotline)عن طريق االتصال بالخط الساخن الخاص بفيروس كورونا  احجز موعدا   •

 (0). صفر الرقم ، اضغط علىشفهي مترجم

مؤهلين  سيكونون بعض األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية معينة  إن  .  أو أكثرعاما   60لألشخاص الذين أعمارهم  AstraZenecaتقديم لقاح سيتم   •

 . Pfizerللحصول على لقاح  

 .ا  عام 59-12لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  Pfizerإعطاء لقاح  سيتم   •

 Medicare. مجاني للجميع. ال تحتاج إلى بطاقة COVID-19لقاحإن   •

 .أن تتلق حاللقاح اختياري. يمكنك اختيار  •

 .الة حتى تكون فع   COVID-19ن( من نفس لقاحن )حقنتي  أنت بحاجة إلى جرعتي   •

 .تحتاج الجرعة الثانية متىإخبارك  عندما تحصل على جرعتك األولى، سيتم   •

 .اختبار جميع اللقاحات بعناية للتأكد من سالمتها قبل الموافقة على استخدامها في أستراليا يتم   •

 .ث إلى طبيبك، فتحد  COVID-19ي لقاحتلق  بخصوص بشأن صحتك أو  إذا كنت قلقا   •

 وفر الدعم مت

 خالل الظروف الصعبةدعم ال

هذا سوف  و  COVID-19 450$. عزل نفسك أثناء االختبار الدخل أثناء انتظار نتائج االختبار، فقد تكون مؤهال  للحصول على دعم  خسارةبشأن   إذا كنت قلقا  

 .يساعدك على البقاء في المنزل

 Coronavirus بـ  المعلومات، اتصل . لمزيد من1,500$  لحصول على دفعةبحالة مؤكدة، فقد تكون مؤهال  ل  ا  مختلطكنت إذا إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية أو 

Hotline  (0). صفر الرقم ، فاضغط علىشفهي . إذا كنت بحاجة إلى مترجم398 675 1800على الرقم 

https://www.dhhs.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19
tel:1800675398


 

 

على الرقم   Beyond Blueبـ   أو 14 11 13  الرقم على  Lifelineـ ، يمكنك االتصال ب خوفإذا كنت تشعر أنت أو أي شخص تعرفه بالقلق أو ال

 . 450 131 الرقم ي، فاتصل أوال  علىشفه. إذا كنت بحاجة إلى مترجم 348 512 1800

  إذا كنت بحاجة إلى مترجمو(. 3ثالثة ) الرقم  ضغط علىاو  398 675 1800 الرقم على Coronavirus Hotline بـ إذا كنت تشعر بالعزلة، يمكنك االتصال 

 .يمكنه ربطك بخدمات الدعم المحليةالذي  األسترالي   Red Crossع من بمتطوّ   وصلك يتمّ (. س0صفر )  الرقم  ، فاضغط علىشفهي

 اختبار فيروس كورونا دعم  450$ •

)$450 Coronavirus Testing Support ) (Word ) 

  الوبائية  كوارثال دفعة إجازات 1500$ •

($1500Pandemic Leave Disaster Payment(  (Word ) 

 على الرقم  COVID-19ي، فاتصل بالخط الساخن لـشفهإذا كنت بحاجة إلى مترجم  

 .0واضغط على الرقم   398 675 1800

 

 

  

tel:131114
tel:1800512348
tel:131450
https://www.dhhs.vic.gov.au/450-coronavirus-test-isolation-payment-arabic-covid-19-doc
https://www.dhhs.vic.gov.au/450-coronavirus-test-isolation-payment-arabic-covid-19-doc
https://www.dhhs.vic.gov.au/arabic-pandemic-leave-payment-covid-19-doc
https://www.dhhs.vic.gov.au/arabic-pandemic-leave-payment-covid-19-doc

