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یمومع :یدنبھقبط

-دیووک یرامیب ھب طوبرم تاعالطا
 اتربلآ ناتسا نانکاس یارب 19

 لتھ رد تسا مزال ھک یدارفا یارب زایندروم تاعالطا
 :دنوش ھنیطنرق ای ھلوزیا

 ؟دنوش ھنیطنرق ای ھلوزیا دیاب یناسک ھچ
 :دیاب اتربلا ناتسا نانکاس ،نوناق قبط
 زا یمئالع نتشاد تروص رد ای تبثم شیامزآ زا سپ •

 نیشیپ یمسج تیعضو ای یرامیب ھب ھک 19-دیووک یرامیب
 ؛دنوش ھلوزیا زور 10 تدم ھب ،دنتسین طبترم

 19-دیووک ھب التبم رامیب کی اب کیدزن سامت تروص رد•
 .دنوش ھنیطنرق زور 14 تدم ھب ،اداناک زا جراخ ھب رفس ای

 ؟مریگب کمک ھنیطنرق ای نویسالوزیا یارب مناوتیم ھنوگچ
 211 هرامش اب ،نویسالوزیا تھج لتھ ھب یسرتسد یارب•

 .دیریگب سامت
 اتربلآ ناتسا یتشادھب تامدخ نامزاس طسوت عاجرا زا سپ •

)AHS(، ھنیطنرق ای ھلوزیا دیاب ھک یدارفا یارب ییاھلتھ 
 یاھھناخ رد نما یلکش ھب ار راک نیا دنناوتیمن اما دنوش
 .تفرگ دھاوخ رارق سرتسد رد ،دنھد ماجنا دوخ

 لایخ اب ھک دھدیم ار ناکما نیا امش ھب لتھ رد تماقا•
 نودب ،دینک ھنیطنرق ای ھلوزیا ار دوخ نئمطم و هدوسآ
 19-دیووک ضرعم رد ار هداوناخ رگید یاضعا ھکنیا
 .دیھد رارق

 مامتا ھب ار لتھ رد نویسالوزیا نارود ھک ینالاسگرزب•
 طیارش دجاو ،دوخ تماقا نایاپ اب تسا نکمم دنناسرب
 .دنشاب رالد 625 غلبم ھب ھنیزھ کمک تفایرد

 ؟منک هدافتسا لتھ رد نویسالوزیا زا تسا مزال ینامز ھچ
 ندومن ھلوزیا ھب رداق ھچناچ ، اتربلآ ناتسا نانکاس یمامت•

 زا دنناوتیم ،دنشاب یمن لزنم رد نمیا تروص ھب دوخ
 هدافتسا ناگیار تروص ھب لتھ رد نویسالوزیا تامدخ
.دننک

 یم ریز دراوم لماش ھناخ رد نمیا نویسالوزیا یاھرایعم•
 :دنشاب

o رد یصوصخ مامح و باوخ قاتا ھب یسرتسد 
 و ؛رگید یلزنم ای دوخ لزنم

o زاین نآ یارب ھک یوحن ھب کاروخ ھب یسرتسد 
  دشابن ھناخ یاضعا رگید اب میقتسم طابترا ھب
 ای ھناگادج یھناخزپشآ کی ھب یسرتسد دننام(
 قاتا نوریب رد نآ ندادرارق اب اذغ تفایرد ناکما

)هداوناخ یاضعا ریاس طسوت امش یصوصخ

 زا هدافتسا طیارش دجاو ،دیتسھ یللملانیب رفاسم رگا•
 اتربلآ ناتسا تلود  طسوت ھک لتھ رد نویسالوزیا یھمانرب

 دنمشھاوخ ،نیاربانب.دیشاب یمن تسا هدیدرگ یزیر حرط
 :دینک ھعجارم ریز سردآ ھب تسا

travel.gc.ca/travel-covid/travel 
restriction/isolation 

 
 
 یکی ھب مناوتیم دوجو نیا اب ایآ .متسین اتربلآ ناتسا نکاس نم
 ؟میامن ھعجارم نویسالوزیا تھج هدش نییعت یاھ لتھ زا
 اتربلآ ناتسا نکاس ھک یدارفا ھب ،موزل تروص رد ،ھلب •

 تاعالطا بسک روظنم ھب .دش دھاوخ کمک زین دنشاب یمن
 .دیریگب سامت 211 هرامش اب ،رتشیب

 
؟منک باختنا ار یصاخ لتھ مناوت یم ایآ
 یاھلتھ اب روظنم نیا یارب اتربلآ ناتسا تلود .ریخ •

 دشاب یم نمیا تامدخ ھئارا ھب رداق و هدامآ ھک یا هدشدییأت
 صیخشت اتربلآ ناتسا تشادھب نامزاس رگا .دراد دادرارق
 ریاس و سردآ ،دیراد جایتحا لتھ رد تماقا ھب امش ھک دھد
 ای نویسالوزیا تھج  هدش نییعت لتھ ھب طوبرم تاعالطا
 .دش دھاوخ هداد رارق امش رایتخا رد ھنیطنرق

 ھب طیارش ،هدشنییعتشیپ زا لتھ کی رد نویسالوزیا ماگنھ
 ؟تسا لکش ھچ
 طسوت ھک ینامز تدم یارب دوشیم ھتساوخ امش زا •

 لتھ قاتا رد ،دوشیم نییعت اتربلآ ناتسا تشادھب نامزاس
 یرارطضا طیارش رد رگم ،دینامب هدشهداد صاصتخا
 هزاجا امش .یزوسشتآ رطخ ریژآ ندمآرد ادص ھب دننام
 و ناتسود یتح دیشاب ھتشاد نامھم دوخ قاتا رد دیرادن
 .هداوناخ یاضعا

 زاجم ،اذغ ھلمج زا ،لتھ نوریب زا مالقا و الاک لاسرا•
 .ھناخوراد زا زایندروم یاھوراد یانثتسا ھب ،دشاب یمن

 ھنوگرھ ندومن فرطرب روظنم ھب ،دورو زور نیلوا رد•
 یتمالس اب طبترم لئاسم صوصخ رد ینارگن ای لکشم

کمک ،ندش ھنیطنرق ای ھلوزیا یارب
 :دیریگب
 و نویسالوزیا یارب هدش نییعت یاھلتھ ھب یسرتسد تھج
 .دیریگب سامت 211 یهرامش اب ،مزال ینابیتشپ

 ھعجارم لیذ سردآ ھب ،19-دیووک شیامزآ ھب یسرتسد تھج
 :دییامن لصاح سامت 811 یهرامش اب ای هدومن

https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-
alberta.aspx 
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 یمومع :یدنبھقبط

 ھنیاعم دروم اتربلآ تشادھب تامدخ نامزاس طسوت، امش
 لوئسم تسا نکمم، نیا رب هوالع .دیریگ یم رارق
 رارقرب سامت امش اب زین امش یلصا یکشزپ یاھتبقارم
 .دیامن

 دیشاب ھتشاد یکشزپ تبقارم ھب زاین تماقا لوط رد رگا •
 ییامنھار تفایرد یارب ،ددرگ رت میخو امش مئالع ای
 یارب و دوخ هداوناخ کشزپ ای 811 هرامش اب یکشزپ
 .دییامرف لصاح سامت 911 هرامش اب یسناژروا دراوم

 ناھایگ ندنازوس و یکینورتکلا راگیس و راگیس ندیشک •
 نیزگیاج نامرد .دشاب یمن زاجم قاتا لخاد ییوراد
 تروص ھب ای دیروایب دوخ هارمھ دیناوتیم ای ار نیتوکین
 .دریگیم رارق امش رایتخا رد ناگیار

 مرگ یاذغ هدعو ھس ھلمج زا امش زاین دروم تاموزلم لتھ •
 مزاول و زیمت ھلوح و ھفحلم ،یاچ و هوھق ،زور ھنابش رد
 دھاوخ مھارف ار وپماش و نوباص دننام یلصا یتشادھب
 یاھتیدودحم اب قباطم امش یاھزاین ،نیا رب هوالع .درک
 .دش دھاوخ نییمات یگنھرف ای یمیژر

 طسوت قاتا تفاظن و یھد تامدخ ،امش تماقا لوط رد •
 نامز رد یرورض مزاول .دوشیمن ماجنا لتھ نانکراک
 نانکراک طسوت ھکنیا ای و دوب دنھاوخ قاتا رد امش دورو
 .دنوشیم هداد لیوحت قاتا برد نوریب لتھ

 قاتا زا  تعاس 24 رھ ھک دنراد ار قح نیا لتھ نالوئسم •
 . دنیامن دیدزاب امش

 ،یراگنالھس زا یشان قاتا ھب هدراو تاراسخ تیلوئسم •
 رب زاجمریغ تامادقا ای تایناخد لامعتسا ،هدافتساؤس
 تخادرپ لوئسم امش نینچمھ .دوب دھاوخ امش یهدھع
 هار ینفلت سامت ،ملیف هراجا دننام یفاضا تامدخ یھنیزھ
 .دوب دیھاوخ قاتا فعاضم تامدخ و رود

 و نابز اب طبترم تالکشم ھنیمز رد ینابیتشپ ناکما •
 قیرط زا زاین تروص رد و هدیدرگ ینیب شیپ گنھرف
 ..دشاب یم یسرتسد لباق اتربلآ ناتسا تشادھب نامزاس

 
 ؟مروایب لتھ ھب تسا مزال ار یلیاسو ھچ
 :دیروایب دوخ هارمھ ار ریز مالقا دیناوت یم امش
 :یکشزپ مالقا
  تماقا تدم یارب یفاک یهزادنا ھب یزیوجت یاھوراد •
 صرق،نفورپوبیا،لونلیات دننام( ھخسن نودب یاھوراد •

 تیساسحدض یاھوراد ،ھفرس دض یاھوراد ،ولگ یندیکم
 )هریغو

 ،نیتوکین نیزگیاج نامرد ھلمج زا ،راگیس کرت تاموزلم •
 طسوت ای دیروایب هارمھ ھب موزل تروص رد دیناوتیم ھک
 رایتخا رد ناگیار تروص ھب اتربلآ ناتسا تشادھب نامزاس
 .دریگ رارق امش

 جنس بت •
 
 :یتشادھب مزاول و یصخش لیاسو

  زور 14 یارب یفاک هزادنا ھب یتحار سابل •
 غیت ،وم یھناش ،کاوسم ،نادند ریمخ( یتشادھب مزاول •

 تالوصحم ،)وب دض( تنارودوئد ،حالصا مرک ،حالصا
 )هریغ و ھنانز یتشادھب

  بوطرم لامتسد •
 لیامت تروص رد دوخ شلاب و وتپ •
 
 :تاطابترا لیاسو و تاعالطا و  کرادم
 و یرابتعا تراک ،لوپ فیک ،ینامرد ھمیب ،ھمانرذگ یپک •

 هریغ
 مھم نیبطاخم ریاس ای هداوناخ ،ناتسود سامت تاعالطا •

 )هریغ و کشزپ ،زاسوراد(
 ،پاتپل/دپیآ ،دنمشوھ نفلت( یصخش یکینورتکلا مزاول •

 )هریغ و نوفدھ ، رژراش
 
 :اذغ
 تسود تسا نکمم ھک یندشن دساف یندیشون و تالقنت عون رھ
 .دینک لیم ییاذغ یاھهدعو نیب دیشاب ھتشاد

 
 :یمرگرس رازبا ای و اھتیلاعف
 و یتسدراک ،اگوی کشت ،لزاپ ،راکدوخ ،تشاددای رتفد ،باتک
 هریغ

 
 ؟روطچ لتھ ھب تشگرب و تفر دروم رد

 یھیلقن ھلیسو اب ، ناکما تروص رد ، دوشیم داھنشیپ •
 .دیدرگزاب لتھ زا و دیورب لتھ ھب دوخ یصخش

 لتھ ھب دیناوتب ھک دیرادن یصخش ھیلقن ھلیسو ھچنانچ •
 نینچمھ و دیدرگزاب دوخ لزنم ھب لتھ زا ای دییایب
 ناکما ،دیرادن سرتسد رد یرگید لقن و لمح یھنیزگ
 .دشاب یم مھارف امش یارب ناگیار یسکات شرافس

 
 ماجنا  ای کشزپ ھب ھعجارم ھب زاین دوخ تماقا لوط رد رگا
 ؟منک ھچ ،مشاب ھتشاد 19-دیووک شیامزآ

 دیووک شیامزآ ماجنا و یکشزپ یاھرارق یارب دیراد هزاجا امش
 عالطا لتھ ھب تسا مزال روظنم نیا یارب .دیوش جراخ لتھ زا
 بسک تھج .دیوریم یکشزپ تاقالم رارق یارب دیھد
 یاھرارق رد روضح یاھلکتورپ دروم رد رتشیب تاعالطا
 .دیریگب سامت 811 هرامش اب ،یکشزپ
 دیدرگزاب لتھ ھبً اعیرس دیاب ،دوخ یکشزپ تاقالم رارق زا سپ
 .دییامن یوریپ ھعماج و لتھ رد ینمیا یاھلکتورپ یمامت زا و
 
 
 
 ار دیووک نویسالوزیا ھب طوبرم ھنیزھ کمک مناوتیم ھنوگچ
 ؟میامن تفایرد
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 یمومع :یدنبھقبط

 لتھ رد دوخ نویسالوزیا یهرود مامتا زا سپ •
 نویسالوزیا یتخادرپ تفایرد طیارش دجاو ،هدشنییعت

 لاسگرزب رھ یارب رالد 625 غلبم ھب دیووک یصخش
 .دیتسھ

  تدم فرظ ،تساوخرد یهوحن ھب طوبرم تایئزج •
 تسپ قیرط زا ،لتھ ھب دورو زا سپ زور ھس
 لاسرا امش یارب نفلت قیرط زا ای یکینورتکلا
 .دوشیم

 روتسد قبط ار دوخ نویسالوزیا یهرود دیاب امش •
 تروص ھب،اتربلآ ناتسا یتشادھب تامدخ نامزاس
  ھنیزھ کمک تفایرد طیارش دجاو ات دینک یط لماک
 .دیشاب

 ھنیزھ کمک تفایرد یارب دوخ تساوخرد دیناوتیم •
 قیرط زا ھجو ات دییامن ھئارا نیالنآ تروص ھب ار
 .ددرگ زیراو امش باسح ھب یکینورتکلا لاقتنا

 
 ؟تسا دوجوم زین یرگید یلام ینابیتشپ ایآ
 درف زا تبقارم ای نویسالوزیا ترورض ،یرامیب لیلد ھب رگا
 ینابیتشپ ،دیشاب یمن ندرک راک ھب رداق یرگید یهدشھلوزیا
 .تسا دوجوم امش یارب یلام
 :دییامن ھعجارم لیذ سردآ ھب ،رتشیب تاعالطا بسک تھج

https://www.canada.ca/fa/services/benefits/co
benefits.html-emergency-vid19 

 
 ؟موش جراخ لتھ زا مناوتیم ھنوگچ
 راظتنا ،اتربلآ ناتسا یتشادھب تامدخ نامزاس روتسد قبط
 لتھ قاتا رد ،نویسالوزیا یهرود لوط یارب امش ھک دوریم
 .دینامب
 ،دیوش جراخ لتھ زا دیتساوخ و درک رییغت امش تیعضو رگا
 811 هرامش اب تسا مزال نویسالوزیا یهرود یبایزرا یارب
 یھمانرب ءاضعا زا یکی ھک دییامن مالعا و دیریگب سامت
 .دیتسھ لتھ رد نویسالوزیا
 ،اتربلآ ناتسا یتشادھب تامدخ نامزاس دییأت ساسارب ،لتھ نیا
 عالطا امش ھب ار لتھ زا جورخ یارب زاجم نامز و خیرات

 .داد دھاوخ
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