
 

Coronavirus (COVID-19) — Information for the Australian community 

 د استرالیا د ټولنی لپاره مالومات – (COVID-19)د کورونا ویروس 

 ژوند وژغوری او په استرالیا کی د کورونو ویروس د خپریدلو په ورو کولو کي مرسته وکړی 

 په کور کی پاتی شي

 پریژدی پرته لدینه چی ضروری وی. کور مه  •

 ي. د کور پریښودو څخه مخنیوی وکړ هد غیر ضروری کارونو لپار •

 و ته بلنه ورنکړی.او خپلوان وملګریکور ته خپل  •

 :چی  په کور کی پاتی شی پرته لدی •

o  (نشی کولی)که تاسی په کور کی دا کار سبق ته ځی که کار یا 

o  ر سودا )پرته له ځنډه بیرته کور ته ستون شی(شیانو د اخستلو لپاره لکه د کود ضروری 

o  ځیبهر ته د تمرین لپاره خپله منطقه کی یواځی او یا د یو بل شخص سره . 

o  لیدنو )اپوینتمنت( یا د خواخوږی لیدنی وي. طبی د 

   طبی خدمات، مغازي، بانکونه، د پترولو ستیشنونه، د پوستي او د کور رسولو خدمتونه به خالص دی. •

 خوندی اوسي

ثانیو لپاره په صابون او اوبو ومینځی، خپل ټوخل پوښ کړی،  20تل ښه نظافت مراعات کړی، خپل السونه د  •
 په خپلو سترګو، پوزی او خولي الس مه وهی.

 ټولنیزه فاصله وساتی کله چی تاسی د کور څخه بهر وي. متره  1.5لږه  تر لږ •

 نیول او ښکولو څخه مخنیوی وکړي.د فزیکی روغبړ لکه الس ورکول، په غیژه  •

 کول د نقدو پیسو په ځای وکاروی. (tap)بانکی کارت  •

 په ارام وخت سفر وکړی د ګڼه ګونی څخه مخنیوی وکړی. •

استرالیا کورونا ویروس اپ د مبایل یواځی باوری رسمی مالومات وکاروی. د  –با خبره وساتی ښه ځان  •
کی ګدون وکړی، او د   (WhatsApp)د کورونا ویروس واټس اپ  تیلفون لپاره داونلود کړی، د استرالیا

 څخه لیدنه وکړی. .australia.gov.auwwwوروستیو مالوماتو لپاره د 

 په تماس کی اوسي 

 په تیلفون یا انالین د کورنۍ او ملګرو څخه احوال اخلي.  •

 پریژدی.د اړتیا وړ توکی خپلو زړو خپلوانو او زیان منونکیو ته ورسوی. په دروازه کی یي  •

کلیدی رضاکارانه سازمانونه او خیریه موسسي به ال هم هغو خلکو ته چی ډیره اړتیا ولری خپل خدمتونه چمتو  •

 کړی.

 

 

 



 

 صحی مالومات 

 د کورونا ویروس نښی په ګدون دي: 

 تبه •

 ټوخی •

 د ستونی درد  •

 ستړتیا •

 د ساه ایستل لنډی  •

 ولری، روغتیایی مرستي تر السه کړی. که تاسو ناروغ یاست او فکر کوی چی ممکن کورونا ویروس  

د مالوماتو لپاره زنګ ووهی. که تاسی د ترجمانی خدماتو ته اړ  ته شمیری  ملی  تاسي کولی شی د کورونا ویروس د مرستي

 زنګ ووهی.  450 131یاست په 

 ته زنګ ووهی.  000که تاسی جدي نښي لکه ساه ایستلو کی ستونزه ولری، د بیړنی طبي مرستي لپاره 

ټولني ته د  په حوندیتوب او د روغتیا وزارت ویبپاڼه د انګلیسی نه پرته په نورو ژبو یو لړ مالومات چمتو کړی تر څو د خلکو 

 خطراتو په کمولو کي مرسته وکړی. 

 ره مالی مالتړ د اشخاصو او کورنیو لپا 

د وبا په مرحله کی چمتو کړی دي. دا مرستي په شمول د  د استرالیا حکومت استرالیایانو ته مالی مرستی د کورونا ویروس  

عایداتی مالی تادیات، د کورنیو سره تادیاتی مرسته او د لنډ مهال وخت لپاره د تقاعدی د پیسو اجرات دي. د ال زیاتو مالوماتو  

 وګوري.  ustralia.gov.auservicesa.wwwلپاره 

 لپاره مالي مالتړ   )بزنیس(  د سوداګری

. دا مالتړ د  ساتلو سره مخ دی مالتړ کوید د استرالیا حکومت د استرالیا د سوداګریو څخه چی نقدی ننګونو او د کارکوونکیو 

 . دهد هغو سوداګریو سره چی په اقتصادی مضیقه کی دی مرسته  او نقدی عاید مرسته د سوداګریو سره د لنډ مهاله اقدامات 

 تادیات  (JobKeeper)د کار ساتنی  

نو تاسی کولی شی د معاش سبسیدی ته السرسی ولری   که ستاسو په سوداګری د کورونا ویروس لخوا د پام وړ اغیزه شوی وي

  2020مارچ  30، تاسي به وکولی شی د کیپروګرام په دوام ورکړی. د کار ساتنی  و تهمعاش ورکولد چی خپلو کارکونکیو ته 

به ستاسو   دا مالتړ  د هر یو مستحق کارکوونکی لپاره تر شپږو میاشتو پوری غوښتنه وکړی.  1,500$څخه د هر دو هفتو لپاره 

سره د کارکوونکیو په ساتلو کی او هم د سوداګری په پیلو کی کله چي دا وبا پای ته ورسیږی مرسته وکړی. د ال زیاتو مالوماتو  

 څخه لیدنه وکړی.  .business.gov.auwwwلپاره د مالی مالتړ، وړتیا او وخت یی د 

 وباسل(   نه نه اسیتل )د کور څخه 

ه تعلیق کی وی. د کور مالکین او کرایه کونکی هڅهول  ږو میاشتو لپاره پ پ حکومتونو لخوا به ایستل به د شایالتی او سیمیزو  

 کیژی چی په لنډ مهاله موافقو باندی خبری وکری. 

 د سفر محدودیتونه 

ندیز څخه مستثنی خلک دا  په ټولو غیر استرالیایی اتباعو او غیر اوسیدونکیو باندی استرالیا ته د ننوتلو بندیز لګیدلی دی. د دی ب 

 minor)کساندی: د استرالیایی اتباعو او د دایمی اوسیدونکیو د کورنی غړی په ګدون د میرمن/میړه، د واړه سن د سرپرستی 

dependents)  .استرالیا ته د رسیدلو څخه وروسته ټول مسافرین اړ دی  ، قانونی سرپرستان، او دیفکتو د ژوند ملګری وی

 ورځو لپاره د قرنطین موده بشپړ کړی.   14چی د 

 لرونکو لپاره مالومات   وویز   لنډ مهاله د  

د نورو ویزو لپاره  اړ دی هغه ویزه لرونکی چی غواړی د خپلی اوسنی ویزی له ختمیدو نیټی وروسته په استرالیا کی پاتی شی، 

دی  یه ویزه چی د دوی په شرایطو سمون ولری ومون او یوه نو پلتیغوښتنه وکړی. د ویزی لرونکی باید د خپلو ویزو انتخابونه و

 او هم وګوری چی ایا دوی کولی شی د هغي لپاره غوښتنه وکړی. 

   وګوري.  .covid19.homeaffairs.gov.auwwwد سفر په محدودیتونو او د ویزو په اړه د ال زیاتو مالوماتو 


