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 میھد شھاک ار ١٩ -دیووک شرتسگ ھنوگچ :یکیزیف یراذگھلصاف
 ھلصاف ظفح ھک هدش تباث .مینک دنک ار ١٩-دیووک راشتنا رگیدکی نیب یکیزیف ھلصاف شھاک و ھناھاگآ شالت کی اب میناوتیم ام
 شقن یراکمھ و ربص اب میناوتیم ام ھمھ .تسا عویش ماگنھ رد یرامیب راشتنا شھاک یارب اھهار نیرترثؤم زا یکی یکیزیف
 .مینک افیا ار دوخ

 ؟تسیچ یکیزیف یراذگھلصاف ینعم
 دناوتیم ھک ،تسا نارگید اب کیدزن سامت ندناسر لقادح ھب روظنم ھب هرمزور یاھتیلاعف رد رییغت داجیا یانعم ھب نیا
 :دشاب ریز دراوم لماش

 اھیمھرود و غولش یاھناکم رد روضح زا بانتجا •
 نداد تسد دننام ،فراعتم یسرپلاوحا و مالس بادآ زا بانتجا •
 یتمالس تیعضو ھک یدارفا و رتنسم نالاسگرزب دننام( دنایرتشیب رطخ ضرعم رد ھک یدارفا اب سامت ندرک دودحم •

 )دنراد یفیعض
 نکمم یاج ات نارگید زا )رتم ٢ً ابیرقت( وزاب لوط ٢ هزادنا ھب ھلصاف لقادح ظفح •

 :دھدیم حرش ار یکیزیف ھلصاف ظفح هوحن ریز رد
 دیھد ناکت تسد ،ندرک لغب ای ندیسوب ،نداد تسد یاج ھب یسرپلاوحا و مالس یارب •
  دینامب ھناخرد یمرگرس و ندروخ اذغ یارب یتح ،نکمم دح ات •
 دیورب ییاذغ داوم یاھهاگشورف ھب راب کی ھتفھ رد •
 دییامن هدافتسا تولخ تاعاس رد یمومع ھیلقن لیاسو زا •
 دیھد بیترت یزاجم تاسلج •
  دیشاب ناتناکدوک یارب یزاجم یزاب یاھھمانرب نابزیم •
 دییامن هدافتسا یروانف زا هداوناخ و ناتسود اب طابترا ظفح یارب •

 :ناکما تروص رد
 دینک هدافتسا نیالنآ دیرخ ای لزنم برد رد اذغ لیوحت تامدخ زا •
 دینک شزرو نوریب ای ھناخ رد •
 دینک راک ھناخ زا •

 ھک یطیارش رد .دننک لقتنم ار ١٩-دیووک سوریو ،دنشاب ھتشادن یمئالع چیھ رگا یتح تسا نکمم دارفا زا یضعب :ھجوت
 لکشتم لقادح ھک یروط ھب( تروص ششوپ ای یکشزپریغ کسام کی زا هدافتسا تسا راوشد یکیزیف یراذگھلصاف ظفح
 ھب ،هدناشوپ زرد نودب ار ناھد و ینیب ھک دشاب یلکش ھب شراتخاس و هدش ھتفاب مھھب مکحم ھک دشاب یاھچراپ زا ھیال ود زا
 داجیا عنام فارطا حوطس و رگید دارفا اب امش یسفنت هاگتسد تاحشرت نیب )دتفایب شوگ ھقلح تشپ ای هدروخ هرگ رس تشپ
 ،ندب سوریو دورو لامتحا یارب تسا یرگید هار ھک ،ناتناھد ای ینیب ھب ندز تسد زا عنام نینچمھ لمع نیا .دنکیم
 .دوشیم
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 روتسد نیا قبط ھک ینعم نیدب .تسا ھتشاذگ ارجا ھب ار ھنیطنرق نوناق مان ھب یرارطضا روتسد کی اداناک تلود :ھجوت 
 ھناخ رد زور ١۴ دیاب دوش اداناک دراو ینیمز ای ییایرد ،ییاوھ هار زا ھک یدرف رھ ،١٩-دیووک راشتنا ندرک دودحم یارب
 .دوشیم عورش اداناک ھب ناتدورو زور زا هزور ١۴ هرود نیا .دنامب

 .دینک )یوزنم( ای ھنیطنرق ار دوخ دیاب دیرادن یمئالع چیھ و دیاهدوب ترفاسم رگا •
  .دینک یوزنم نارگید زا ار دوخ دیاب دیراد یرامیب مئالع و دیاهدوب ترفاسم رگا •

 .دیریگب سامت ۴٣٩٧-٧٨۴-٨٣٣-١ هرامش اب ای هدرک ندید Canada.ca/coronavirus زا رتشیب تاعالطا بسک یارب

 


