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ګامونه د اړیکې موندلودپاره

COVID-19 په ډیره آسانې رسه یو بل ته انتقالیدی يش
یواځې یوکس د COVID-19 په مرض لړل شوي کولۍ يش په ټولنه کې يې خپورکړې.

اړیکې تعقیبول څه شئ دې؟
کله چې کوم کس په COVID-19 اخته شي، د NSW روغتیايې اداره ورنه پوښتنه کوې چې دوې په 

تیروڅوورځوکې چیرته ول.

دوې به هم دهغه خلکوپه هکله مالوماتو پوښتنه وکړې چې په هماغه ځای کې ول. 

دې ته اړیکې تعقیبول وايې. کوم خلک چې د NSW روغتیايې اداري څخه تلفونونه کوې دوې ته اړیکې 
تعقیبونکي وايې. 

لمړۍ ګام.

که تاسي کوم چا سره چې په COVID-19 اخته وه په هماغه ځای کې سره یوځای 
وې، د NSW روغتیايې اداری اړیکې تعقیبونکي به تاسي ته تلفون وکړې.

تلفون اړیکه به د شخصې یا نه پيژندوکې شمیره څخه وې لطفأ تلفون ته ځواب 
ورکړئ.

که تاسي ژباړونکې ته اړیاست، اړیکې تعقیبونکې ته ووايې چې تاسې ژباړونکې ته 
اړيې.

ژباړونکې وړیا دې اوتاسې ته په کوم بیه نه تمامیږې.

دوهم ګام 

اړیکې تعقیبونکې به تاسي سره خبرې وکړې چې تاسي څه حالت یااحساس لرې. 

دوې به تاسي نه ستاسي په هکله پوښتني وکړې.

دغه مالومات به د رازپه توګه وساتل شي. 
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اړیکې تعقیبونکې به تاسي ته ووايې چې اړيې دستورونه تعقیب کړئ.

تاسي به هم اړیاست چې ځان ګوښه کړې. په دې مانا چې دنوروخلکوڅخه لری، 
کورکې پاتې شي. 

همدا رازاړیکې تعقیبونکې به تاسې نه پوښتنه وکړې چې تاسي کورکې کافې ډول 
سره دوا اوخوراک لري

دریم ګام. 

کله چې تاسې په کوريې د اړیکې تعقیبونکې به تاسې ته تلفون وکړې یا پیغام 
وليږې چې پوهه شي تاسې څرنګه احساس کوې. 

د اړیکې تعقیبونکې به تاسي ته ووايې چې کله تاسې کولۍ شي خپل ملګرې یا 
کورنۍ وګورې.
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