Covid -19 clinic testing times for Non-English speakers requiring Dari interpreters

کلنيک معاينه ويروس کورونا يا  COVID-19برای جامعه دری زبان
وقت و تاريخ کلنيک :هر پنجشنبه از ساعت  12:00چاشت تا  2:30پيشين )  (12:00 – 02:30 PMتا تاريخ  31ماه آ ّگست

آيا شما کدام يکی از اينها را داريد؟
ريزيش آب بينی ،سوزش گلو ،سرفه ،تنگی نفس ،تب و يا
آيا شما از نزديک به تماس کدام شخص شده ايد که ويروس
کرونا را داشته بوده باشد؟
اگر جواب شما به هر يک از اينها )بلی( باشد ،لطفا ّ به کلنيک
کورونا بياييد و برای ويروس کورونا معاينه شويد.
آدرس )بينديگو( :جای کلنيک در سرک استيوارت
) (Stewart Streetبينديگو می باشد )يعنی در شعبه عاجل
قديم در پهلوی شفاخانه بينديگو(.







بس شماره  63از ايستگاه قطار بينديگو می آيد.







ما در کلنيک هستيم و شما را کمک خواهيم کرد.

وقتی که نمومه برای معاينه از شما گرفته شد ،شما
مجبور هستيد که در خانه بمانيد تا وقتی که نتيجه
معاينه به شما برسد .اين  2تا  5روز را دربرمی
گيرد.
لطفا ّ اشخاص نزديک تان را خبر نماييد که شما
مجبور هستيد در خانه بمانيد ،و آنها می توانند در
نيازمندی های روز مره به شما کمک نمايند.
شما ضرورت خواهيد داشت که خود را قرنطين
نماييد .اگر شما می توانيد خود را در خانه با اُتاق
خواب و حمام و تشناب جداگانه از اعضای فاميل
تان قرنطين نماييد ،پس می توانيد آنر انجام بدهيد.
اگر شما در خانه اُتاق خواب و حمام و تشناب
جداگانه نداريد ،پس ﻻزم است همه اعضای فاميل
شما خود را قرنطين نمايند تا وقتی که نتيجه معاينه
به شما برسد.
اگر برای تهيه غذا به کمک ضرورت داشته باشيد،
لطفا ّ به ترجمان خبر بدهيد.
شما می توانيد برای صاحب کار تان ورق داکتر
بگيريد که بگوييد شما ضرورت داريد در خانه
بمانيد .اگر اين را ضرورت داريد لطفا ّ درخواست
کنيد.
اين مهم است که معاينه انجام شود تا اعضای فاميل
و جامعه خود را از پخش و انتشار ويروس
محفوظ نگهداريم.

 ترجمان زبان دری هر پنجشنبه از ساعت  12:00چاشت تا ساعت  2:30پيشين در کلنيک حاضر هست.
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