
 

 معلومات للمجتمع األسترالي - Coronavirus (COVID-19)فيروس كورونا 

  

 إنقذ األرواح وساعد في إبطاء انتشار فيروس كورونا في أستراليا

 ابَق في المنزل

 .ال تغادر المنزل إال إذا توجب ذلك •

 .يجب عليك تجنب مغادرة منزلك ألي نشاط غير ضروري •

 .العائلة أو األصدقاء إلى منزلكال تدعو  •

 :اال اذا كنتفي المنزل  ابق   •

o   (بيتعلى القيام بذلك في ال  ا  لتعليم )إذا كنت غير قادرل إلى العمل أو  ذاهبا 

o  بدون تأخير( للبيتالتسوق لشراء المستلزمات األساسية مثل البقالة )العودة 

o  آخر حد واالخروج للتمارين الشخصية في الحي، بمفردك أو مع شخص 

o مة. حضور المواعيد الطبية أو الزيارات الرحي 

والتوصيل  ية خدمات البريدال، ومحطات البنزين، وبنوكالخدمات الطبية، ومحالت السوبر ماركت، والماتزال  •
 .للمنازل مفتوحة

 ابَق آمنا  

ا على ممارسة  • وتجنب  سعالك يوالصابون، وغطثانية بالماء  20جيدة، اغسل يديك لمدة النظافة الاحرص دائم 
 .لمس عينيك وأنفك وفمك

 .عندما تكون خارج منزلك ا  متر 1.5حافظ على مسافة اجتماعية ال تقل عن  •

 .والعناق والقبالتباأليدي تجنب التحية الجسدية مثل المصافحة  •

 .بدال  من النقد تركأنقر واالبطاقة ثم استخدم  •

 .في أوقات هادئة وتجنب االزدحام تنقّل •

 Coronavirusقم بتنزيل تطبيق. فقط بها استخدم المعلومات الرسمية الموثوق -كن على اطالع جيد  •
Australia للهاتف المحمول واشترك في خدمة Coronavirus Australia WhatsApp وقم بزيارة 

www.australia.gov.au على أحدث المعلومات لتحصل. 

 ابَق على اتصال

  .األسرة واألصدقاء عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت اسأل عن •

   .توصيل البقالة والسلع األساسية لألقرباء األكبر سنا واألشخاص المستضعفين. اتركهم عند الباب •

  حاجةأشد اللمنظمات التطوعية والجمعيات الخيرية الرئيسية تقديم الخدمات لألشخاص الذين هم في  اتستطيع  •
 اليها.

  



 

 معلومات صحية 

 :تشمل أعراض فيروس كورونا التالي

 حمى •

 سعال •

 إلتهاب في الحلق  •

 إعياء •

 ضيق في التنفس •

ا وتعتقد أنك قد تكون مصابا  بفيروس كورونا، اطلب المساعد . ة الطبيةإذا كنت مريض   

يمكنك االتصال بخط المساعدة الوطني لفيروس كورونا للحصول على معلومات. إذا كنت تحتاج إلى خدمة الترجمة الشفهية أو  

   .131 450الخطية، اتصل بالرقم 

 .للحصول على مساعدة طبية عاجلة 000إذا كنت تعاني من أعراض خطيرة مثل صعوبة في التنفس، اتصل برقم 

على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة الصحة مجموعة من المعلومات المتاحة بلغات أخرى غير اإلنجليزية لمساعدة   تتوفر

 .المجتمع في األشخاص في الحفاظ على سالمتهم وتقليل المخاطر 

 الدعم المالي لألفراد واألسر 

. تشمل هذه المساعدة مدفوعات دعم  كورونا فيروسوباء تفشي  أثناءتقدم الحكومة األسترالية مساعدة مالية لألستراليين لدعمهم 

   لتقاعد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارةمعاش ا، واإلصدارات المبكرة المؤقتة لرالدخل، ومدفوعات دعم األس 

www.servicesaustralia.gov.au . 

 الدعم المالي للشركات 

  تدعم الحكومة األسترالية األعمال التجارية األسترالية إلدارة تحديات التدفق النقدي واالحتفاظ بالموظفين. تشمل المساعدة دعم التدفق 

 .المتعثرة ماليا   لألعمالالنقدي لألعمال التجارية واتخاذ تدابير مؤقتة لتوفير الراحة 

 JobKeeper المحافظة على الوظيفة  دفعة

  وبموجبلى إعانة األجور لمواصلة الدفع لموظفيك.  عصول ح، ستتمكن من الكورونابفيروس  رةكبي  الى درجة عملك قد تأثرإذا كان 

  30من  دوالر لكل موظف مؤهل اعتبارا   1500قدرها كل أسبوعين والمطالبة بدفعة  سيكون بامكانك،  JobKeeper برنامج

عند انتهاء   البدء مرة أخرىلمدة أقصاها ستة أشهر. ستساعدك هذه المساعدة في االحتفاظ بالموظفين وتساعدك على  2020مارس 

  .business.gov.auwww الوباء. لمزيد من المعلومات حول الدعم المالي واألهلية والتوقيت، قم بزيارة

 ال عمليات إخالء 

ك والمستأجرين على التحدث عن  الّ ستة أشهر من قبل حكومات الواليات واألقاليم. يتم تشجيع الم   عمليات اإلخالء لمدةايقاف سيتم 

 .ات قصيرة المدىي تفاقا

 فر القيود المفروضة على الس

 .أستراليا الى  دخولالهناك حظر سفر يمنع جميع المواطنين غير األستراليين وغير المقيمين من 

يشمل األشخاص المعفيون من حظر السفر أفراد األسرة المباشرين من المواطنين األستراليين والمقيمين الدائمين بما في ذلك  

، وبعد الوصول إلى أستراليا ،  de factoالقانونية غير الشرعية  قات األزواج والمعالين القصر واألوصياء القانونيين وشركاء العال 

ا  14ي طلب من جميع المسافرين إكمال الحجر الصحي لمدة   .يوم 

 معلومات لحاملي التأشيرة المؤقتة 

لحصول على تأشيرة  يحتاج حاملو التأشيرات الذين يرغبون في البقاء في أستراليا بعد تاريخ انتهاء التأشيرة الحالية إلى التقدم ل

أخرى. يجب على حاملي التأشيرة البحث في خيارات تأشيرتهم للعثور على تأشيرة جديدة تناسب ظروفهم والتحقق مما إذا كان  

 .بإمكانهم التقديم لها

     .covid19.homeaffairs.gov.auwwwللمزيد من المعلومات حول قيود السفر والتأشيرات ، قم بزيارة 


