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مرحله بلدی پیگیری تماس
ای ورق حقیقت نیشو میدیه که چطور بخش صحت نیوسوتویلز( )NSWاز پیگیری تماس استفاده مونه بلدی

ازیکه تید شودون وایریس کرونا یا  Covid-19ره کمتر کنه

 Covid-19به آسانی از یک نفر د دیگه نفر تید موشه.

یک نفر که وایرس کرونا دیشته باشه میتنه د کمیونتی وایرس را تید کنه.
پیگیری تماس چیز استه؟

وقتی یک نفر ره  Covid-19میگره ،بخش صحت نیوسوتویلز( )NSWازو پورسان مونه که د چند روز گذشته د کجا
رفته.

اونا معلومات د باره کسای که شاید د امو یکجای بوده باشه پورسان مونه.

امی را پیگیری تماس موگیه .کسایکه از بخش صحت نیوسوتویلز( )NSWزنگ میزنن اونا ره پیگیرکننده تماس
موگیه.

مرحله اول

اگر شمو قنجغه یک نفر که  Covid-19گرفته باشه د یکجای بوده باشین ،یک پیگیر

کننده تماس بخش صحت نیوسوتویلز( )NSWبلدی از شمو زنگ میزنه.

زنگ از یک شماره شخصی میه لطفا ای زنگ ره جواب بیدین.

اگر شمو نیاز د ترجمان دیرین ،بلدی پیگیر کننده تماس بوگین که شمو نیاز د یک
ترجمان دیرین.

ترجمان مفت استه و کدم مصرف سر از شمو نمیه.

مرحله دوم

پیگیر کننده تماس قنجغه از شمو توره موگیه که بوفامه شمو چطور استین.

اونا سوال د باره از شمو مونه.

ای معلومات ره شخصی نگاکنه.
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مرحله بلدی پیگیری تماس

پیگیرکننده بلدی از شمو دباره قانون که شمو باید مراعات کنین موگیه.

شمو نیاز دیرین که خودخو قرنطین کنین .ای به معنی که د خانه بیشین ،از دیگرو

دور باشین.

پیگیر کننده تماس از شمو همچنان پورسان مونه که اگر شمو نان و دوای کافی د
خانه دیرین.

مرحله سوم

پیگیر کننده تماس بلدی از شمو زنگ میزنه یا پیام ریی مونه وقتی که شمو خانه

استین تا توخ کنه که شمو چطورین.

پیگیر کننده تماس بلدی از شمو موگیه که چی وقت شمو میتنین فامیل و دوستای

خو بنگرنین.
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