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دومن*ر نیا ەرا$ رد
 نیسکاو هراب رد نیعجارم اب ات دومن دھاوخ کمک ار ناکسا تامدخ ناگدننک ھئارا ،ھملاکم یلمع دومنھر نیا
-COVID یاھ   و ھنامرتحم هویش ھبCOVID -19 هراب رد نایرتشم یاھ ینارگن ھب و هدومن تبحص19
 .دنھدب خساپ رابتعا اب

 ھک تالکشم لح و نیعجارم اب لماعت قیرط زا ات دیامنیم کمک ار ناکسا تامدخ ناگدننک ھئارا ،دومنھر نیا
- COVID هراب رد دیایم دوجوب ھملاکم نایرج رد  .دنشاب ھتشاد رثؤم یاھوگتفگ19
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دومن*ر نیا ەرا$ رد

 ثحب ، نیسکاو ندادن ماجنا یارب لیالد کرد و نداد شوگ یارب ھنالدمھ هویش ھب ھملاکم رب دومنھر نیا
– COVID نیسکاو ماجنا دنناوتب نایرتشم ات دراد زکرمت تالاؤس لح و اھ ینارگن دروم رد  دم ار19
  .دنیامن ادیپ تسرد مھف نآ دروم رد و ھتفرگرظن

اب کیدزن  هروشمردMigration Council Australia (MCA) طسوت دومنھر نیا
SETSCoP-و نیرجاھم ھک ناکسا تامدخ هدننک ھئارا داھن112 زا لکشتم یلم ھکبش کی 

 Settlement Engagement and Transition ھمانرب قیرط زا ار اھ هدنھانپ
Support (SETS)دشابیم ،دیامنیم تیامح. SETSCoPداھن طسوت MCAدوشیم لیھست 

 هدش ییاسانش لیئاسم ھب یگدیسر رد کرتشم راک یاربSETS ناگدنھد ھئارا زا تیامح رب و
 .دنکیم زکرمت
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د78ش ەدامآ هملا2م یارب

 رد تیعضو نیا .دشابیم تامولعم و تامدخ ھب یسرتسد یارب ھیلوا عجارمً ابلغا ناکسا هدننک مھارف یاھ داھن
– COVID یاھ نویسانیسکاو دروم  .دشابیمن توافتم زین19

– COVID یاھ نیسکاو دروم رد تبحص  رد و هدومن کمک ام عماوج نتشادھگن ظوفحم رد دناوتیم19
.دیامن افیا شقن ضرم نیا لاقتنا فقوت وCOVID-19 زا یشان یاھ بیسآ شھاک

- COVID یاھ نیسکاو دروم رد اھ ینارگن ھب یگدیسر  لیلد ھب دشاب شلاچرپ عوضوم کی دناوتیم19
  براجتو تسردان تامولعم ،قیمع یاھ رواب ،یصخشً اقیمع براجت ساسا رب اھ ینارگن نیا زا یضعب ھکنیا
.دشابیم راوتسا بسانم ریغ و تیفیک یب یاھ یوادت
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د78ش ەدامآ هملا2م یارب

– COVID  یاھ نیسکاو دروم رد ار یا ھملاکم ھکنیا زا لبق  دیناوتیم ار لیذ یاھ زیچ ،دینک عورش19
 :دیھدب ماجنا

 بسانم دینک تبحص یو اب دیھاوخیم ھک یصخش یارب مھ و امش یارب مھ ھک دینک باختنا ار یتقو کی•
 .دشابیم مھم ،دینک ساسحا تحار نآرد اردوخ نات یودرھ ھک یلحم کی و نامز کی باختنا .دشاب

.دیریگب شیپ رد ار ھناتسود و تسرد هویش کی•

.تسا هدش ھتخاس فلتخم طیارش و لماوع ساسا رب ام تایرظن ھک دیشاب ھتشاد رطاخ ھب•

 ھب زاین تروص رد ھک دینک مالعا اھنآ ھب ،دنتسین هدامآ تبحص یارب ھک دننکیم ساسحا ناگدنوش دیفتسم رگا
 .دیتسھ سرتسد رد زین هدنیآ رد امش ،کمک
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وگتفگ ما&ن$ رد

02



 .دییامن قیدصت ار هدننک ھعجارم تاساسحا و اھ شزرا و دییامن ظفح ار یلدمھ ،ھملاکم لوط رد
 اب طابترا قیرط زا ار نارگید دیناوتیم اما ،دیشاب قفاوم زیچ ھمھ ھب دیتسین روبجمً اموزل امش
  .دییامن تیامح تواضق نودب اھنآ

02 – وگتفگ ما.ن, رد

د+نکرارقرب طا6ترا دارفا یا# شزرا ا) و د+شا) لدم1#.



مراد شیوشت نیسکاو هراب رد نم
منادیمن یفاک هزادنا ھب نآ هراب رد نم

 و تالاؤس ھک درادن لاکشا و تسا راوشد تاظحل نیا ھک منادیم نم
 .میشاب ھتشاد یاھ ینارگن



دیامن یم کمک ارم رتشیب تامولعم نتشاد منکیم رکف نم

؟دیشاب ھتشادرتھب ساسحاCOVID -19 نیسکاو دروم ات دیامن کمک امش ھب دناوتیم یزیچ ھچ



 ھب دناوتیم تالاؤس نیا .دیسرپب ،دنکیم کمک یساسا یاھ ینارگن یئاسانش رد ھک زاب تالاؤس
 کمک دناوتیم لباقم صخش ھب و دییامن کرد رتھب ار لباقم فرط یاھ ینارگن ات دیامن کمک امش
 .دیامن حضاو و ییاسانش ار ناش راکفا ات دیامن

 تسدب اجک زا ار ناش تامولعم اھنآ ھکنیا نتسناد یارب بوخ هویش کی تالاؤس عون نیاً اتوالع
 .دشابیم ،دنا هدومن لصاح ھنوگچ ار ناش تالاؤس تاباوج و هدروآ

02 – وگتفگ ما.ن, رد

د;س:9ب زا& تالاؤس اهنآ یا/ .-ارگن ەرا& رد2.



– COVID نیسکاو نتفرگ دروم رد نم  .متسین نئمطم19

؟دزاسب نئمطمرتشیب نویسانیسکاو دروم رد ار امش دناوتیم یزیچ ھچ



 .دھدب ریغت ار  )DNA( یا نا ید دناوتیم اھنآ ایآ و دیامنیم راک ھنوگچ اھ نیسکاو منادب مھاوخیم نم

– COVID سوریوً الثم( اھ سوریو ات دھدیم شزومآ ار امش ندب ینمیا متسیس اھ نیسکاو  ییاسانش ار )19
– COVID یاھ نیسکاو .دیامن ھلباقم اھنآ اب و امش ندب و هدومن هدافتسا انورک سوریو )خیم( کیاپسا زا19

 ھجو چیھ ھب اھ نیسکاو .دیامنیم کمک ،دنک ھلباقم سوریو نیا اب دنناوتیم ھک یاھ یداب یتنا دیلوت رد ار
  .دھدب ریغت ار امش(DNA) یا نا ید دناوتیمن



 ھب تروص نیا رد ھک دشاب یگداوناخ میمصت کی دناوتیم نویسانیسکاو ماجنا یارب میمصت ذاختا
 نیسکاو اردوخ دنریگیم میمصت لیماف یاضعا مامت ،لیماف هدنیریگ میمصت وضع میمصت ساسا
 یاھ هزیگنا و اھ ینارگن دروم رد ثحب یارب .دشاب یدرف یریگ میمصت نیا دناوتیم ای دنیامن
 تبحص هداوناخ طیارش دجاو دارفا اب ای درف کی اب دیناوتیم امش ،نویسانیسکاو یارب لیماف
 .دییامن

د;شا& هتشاد تEحص ا/ ل;ماف ا& م/ و دارفا ا& م/3.
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 دروم رد مھ زونھ وا .دریگیم میمصت مردپ ،ام یا ھناخ یارب
 .تسین نئمطم نیسکاو

 اھ ینارگن نیا دروم رد مھاب ھمھ ھکنیا هراب رد .ممھفیم نم
؟دیراد رظن ھچ مییامن تبحص



و تالاؤس امش ھک دیدش نئمطم یتقو .دییامن کیرش ار دامتعا لباق عبانم تامولعم ھشیمھ
 ار رابتعا لباق تامولعم دیناوتیم ایآ ھک دیسرپب اھنآ زا دیناوتیم امش ،دینادیم ار اھنآ یاھ ینارگن
 رتکاد اب ھکنیا ای دننک ادیپ ار تامولعم ناشدوخ دییامن کمک اراھنآ ای دیراذگب کارتشا ھب اھنآ اب

 .دنوش سامت ھب ناشGeneral Practitioner ای(GP) یمومع

د9یامن ک345 ار دامتعا ل+اق تامولعم4.
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– COVID)١٩– دیووک یاھ نیسکاو  ؟دنتسھ نوصم اھنآ ھک منادب اجک زا .دنا هدش ھتخاس اتوک تدم کی رد(19

– COVID نیسکاو  رسارس زا نادنمشناد .تسا هدرک یط ،ار هدوبرگید یاھ نیسکاو یارب ھک یاھ لوکوتورپ نامھ19
– COVID یاھ نیسکاو نتخاس یارب ایند  ار دنور نیا ات هدومن کمک ار اھنآ یمیت راک نیا و دنا هدرک راک مھاب19

   .دنشخبب تعرس



 .دشاب دیفم دیاش نیا منکیم رکف ،یلب

 میناوتیم ام ای مراذگب امش رایتخا رد ار عبانم یضعب مناوتیم نم ،دیھاوخیم رگا
 .مینک وجتسج ار رتشیب تامولعم



– COVID نیسکاو نتفرگ یارب یگمھ ام و تسا یصخش باختنا کی نیسکاو ماجنا  لیالد19
 ،دننک نیسکاو اردوخ ھک یلیلد ندرک ادیپ رد ار اھنآ دناوتیم امش یصخش ناتساد .میراد یفلتخم
 ای دیزاس کیرش دیدرک نیسکاو اردوخ نآ ساسا ھب ھک ار نات لیالد دیناوتیم امش .دیامن کمک
.دیدومن لصاح نانیمطا نویسانیسکاو دروم رد ھنوگچ ،دیتشاد ینارگن مادک رگا ھکنیا

 جراخ رد نام نازیزع زا میناوتیم ام ،لاثم روطب ،نویسانیسکاو ماجنا یارب لیالد زا یضعب
 اب ،میوش ضیرم تدش ھب سوریو ھب التبا تروص رد ھکنیا زا سرت نودب و مییامن دیدزاب
 میشاب ھتشاد لماعت رگیدکی

دننک 0/.سAاو اردوخ هک ناش ل4لد ندرک اد4پ یارب 0/.عجارم ه' کم5#.
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– COVID ھب تسا نکمم مدرم لاح رھ رد رگا  ،دوش التبم19
؟مییامن نیسکاو اردوخ دیاب ارچ

– COVID نیسکاو نتفرگ زا دعب ام ھک تسا تسرد نیا  ام اھ نیسکاو اما .میوش التبم سوریو ھب میناوتیم زین19
 .دیامنیم تظفاحم بوخ یلیخ ندرم یتح ای ھناخافش رد ندش رتسب ای دیدش یضیرم ھب التبا لباقم رد ار



 رگید یاھ تلایا رد دوخ براقا زا نوصم لکش ھب متساوخیم ھکیرطاخب مدرک نیسکاو اردوخ نم
؟دینکیم رکف ھچ امش .میامن ندید هرابود



 نتفرگ ای تبث دنور رد ار اھنآ دیناوتیم امش ،دنھدیم ناشن ھقالع نیسکاو نتفرگ یارب اھنآ رگآ
 یاربVaccine Clinic Finder زا دیناوتیم امش .دییامن کمک نیسکاو ماجنا یارب تقو
 .دییامن هدافتسا ،دشاب تحار اھنآ یارب ھک کینیلک کی ندرک ادیپ

)تنمتLیاKا( تاقالم تقو FA?فرگ یارب A@?عجارم کم>6.
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(Medicare) رکیدیم تراک نم یلو میامن نیسکاو اردوخ و مریگب تقو کی مھاوخیم نم
 .مرادن

– COVIDیاھ نیسکاو  زا ھکنیا ای (Medicare)رکیدیم تراک ھب امش .تسا ناگیار ھمھ یارب ایلارتسآ رد19
 .دیرادن زاین ،دیشاب ھتشاد یصاخهزیو مادک دیاب ینوناق رظن



؟میامن ھعجارم مناوتیم اجک ھب نیسکاو ماجنا یارب

کمک نیسکاو ماجنا یارب یاج نیرتھب ندرک ادیپ رد ار امش نم دیھد هزاجا
 .میامن



م=روا;ب تسد6 تامولعم اجک زا

03



Department of Health
 ار هدش ھمجرت عبانم زا یعیسو فیط  (The Department of Health) تحص ترازو تیاس بیو
 مھارف ار یدایز تامولعم COVID-19 نیسکاو هراب رد تیاس بیو نیا.دھدیم ھئارا ھعماج نابز63 ھب
 لوادتم تالاؤس و تسردان تامولعم ،یبناج ضراوع ،میروایب تسدب ار نیسکاو ھنوگچ ھکنیا لیبق زا دنکیم
 ھناسر زاعبانم و اھرتسوپ ،قیاقح یاھ ھگرب ،ییویدار یاھ مایپ ،اھویدیو دیناوتیم امشً اتوالع .هدش هدیسرپ
 .دییامن تفایرد ار یعامتجا یاھ
دیروایب تسدب اجنیا رد ار رتشیب تامولعم دیناوتیم امش

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-
vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

03 – مDرواBب تسد= تامولعم اجک زا

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language


The COVID – 19 Vaccine Clinic Finder
– The COVID)١٩– دیووک نیسکاو کینیلک هدننک تقایرد 19 Vaccine Clinic Finder)
 نیسکاو دیناوتیم اجک رد و تقو ھچ ھکنیا لیبق زا یتامولعم ھعماج نابز15 ھب ھک تسا نیالنآ ھلیسو کی

COVID –  نویسانیسکاو کینیلک نیرت کیدزن رد دھدیم هزاجا امش ھب و دیامنیم مھارف ار دیریگب ار19
 .دیریگب تاقالم هدعو

دیروایب تسدب رتشیب تامولعم دیناوتیم اجنیا رد
health.gov.au/covid19-vaccines-languages

03 – مDرواBب تسد= تامولعم اجک زا

http://health.gov.au/covid19-vaccines-languages


National Coronavirus Helpline

National Coronavirus Helplineنیسکاو دروم رد COVID –  و هدومن مھارف تامولعم19
 .دیامن کمک،تقو نتفرگ یارب سامت تامولعم ھئارا و نیسکاو کینیلک تیعقوم ندومن ادیپ رد ارامش دناوتیم
 سامت ھبNational Coronavirus Helpline اب080 020 1800 هرامش قیرط زا دیناوتیم امش
 .دشابیم سرتسد لباق ھتفھ رد زور  7 و زور رد تعاس24 تامدخ نیا .دیوش
 اھنآ زا و هدش سامت ھب450 131 هرامش قیرط زا  TIS National ھب ینامجرت تامدخ زا هدافتسا یارب
 .دننک لصو National Coronavirus Helpline ھب ار امش دیھاوخب

03 – مDرواBب تسد= تامولعم اجک زا



ا:ورملق ،ا: تلا@ا تحص یا: ترازو

– COVID نیسکاو هراب رد تامولعم یواح هدش ھمجرت عبانم زین اھ ورملق و اھ تلایا  .دنا هدرک داجیا19

03 – مDرواBب تسد= تامولعم اجک زا

• ACT

• NSW

• QLD

• SA

• TAS

• VIC

• WA

• NT

https://www.covid19.act.gov.au/languages
https://www.nsw.gov.au/covid-19/support/translated-resources
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/conditions/infectious+diseases/covid-19/community/multicultural+communities+covid-19+advice/multicultural+communities+covid-19+advice?mr-sort=title-asc&mr-pg=1
https://www.coronavirus.tas.gov.au/facts/my-language-portal
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-translated-advice
https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/resources


RANZCOG
 The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians هرادا

and Gynaecologists (RANZCOG)نیسکاو دروم رد هزات دومنھر و تامولعم COVID –
 Australian هرادا ھیصوت زا دعب یگلماح نالپ ھک یاھنآ و  هدریش و ھلماح یاھ مناخ یارب19

Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)دیامنیم مھارف ،دنراد. 
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Healthdirect 

 تیاس بیو .دیامنیم مھارفCOVID-19 دروم رد یحص تامولعم و اھ ھیصوتHealthdirect هرادا
 لماشتامولعم نیا .دیامنیم مھارف یسیلگنا نابز ھب لوادتم هدش هدیسرپ تالاؤس دروم رد تامولعم هرادا نیا

COVID-19 Vaccine Side Effects Symptoms Checkerرد دناوتیم ھک دشابیم زین 
 .دیامن کمک  COVID-19 نیسکاو تفایرد زا دعب یبناج ضراوع دروم رد اھ ینارگن تمسق
 دیروایب تسدب رتشیب تامولعم اجنیا رد دیناوتیم امش

https://www.healthdirect.gov.au/coronavirus

03 – مDرواBب تسد= تامولعم اجک زا

https://www.healthdirect.gov.au/coronavirus


MyAus COVID-19 App 
The MyAus پا COVID-19 داھن طسوت ھک تسا ناگیار پآ کی Migration Council 

Australia  دروم رد تیامح و تامولعم و هدش ھتخاس COVID-19لومش ھب ھعماج نابز29 ھب 
 .دیامنیم مھارف سرتسد لباق یاھ نابز ھبCOVID-19 نیسکاو دروم رد تامولعم

03 – مDرواBب تسد= تامولعم اجک زا


