
 

دوخ عامتجا و دوخ زا تبقارم  
١٩ -دیووک یرامیب عویش نامز رد  

 
؟منک تظافح ١٩ – دیووک یرامیب لباقم رد ار ما هداوناخ و دوخ مناوتیم ھنوگچ  
:دیهد ماجنا هزور ره ار اهنآ دیناوت یم هک دنراد دوجو یا هداس یاهراک ،انورک سوریو عویش زا یریگولج یارب  
!دینامب هناخ رد دیناوت یم هکاجنآ ات  
دیناشوپب ار ناتتروص ای دینزب کسام ،دیتسه رگید دارفا کیدزن و هناخ زا نوریب هکینامز  
.دیشاب هتشاد هلصاف نارگید و دوخ نیب توف ۶ لقا دح ،دیشاب هناخ جراخ دیتسه روبجم یرورض یاهراک روظنم هب هکینامز  
دینک ینوفع دض دنوش یم سمل الومعم هک ار یحوطس و دییوشب نوباص اب هیناث ۲۰ تدم هب ار ناتیاهتسد تارک هب  
دیریگب ار ناتناهد و ینیب یولج ناتیوزاب ای لامتسد اب ،دینک یم هسطع ای هفرس هک ینامز  

؟مھدب شیامزآ ١٩ – دیووک یرامیب صیخشت یارب مناوت یم ھنوگچ  
 ترجاهم تیعضو  .دیرادن یتشادهب همیب هب زاین نآ ماجنا یارب و تسا ناگیار شیامزآ  .دیهدب شیامزآ دیناوت یم ،دیشاب هتشادن ای دیشاب هتشاد ضراوع هچ
 هیارا زا شیامزآ ماجنا یارب دیناوت یم امش .  دوش هدافتسا یعامتجا یایازم تفایرد یارب امش هیلع رب دوش یمن بجوم ندش شیامزآو درادن یتیمها امش
 تیاس-بو هب دیناوت یم ،دیرادن یصخشم یکشزپ تامدخ دنهد هیارا هچنانچ  .دیریگب تقو ناتدوخ یکشزپ تامدخ هدنهد

testing-19-virus.la/covid-coronaدینک هعجارم.  
 لخاد رد دیناوت یم هک دنراد دوجو ییاهناکم .دنهدب تبون امش هب ات دیریگب سامت ۳۱۱ نفلت هرامش اب ،دیرادن یسرتسد رتوتیپماک و تنرتنیا هب هچنانچ

. دیوش ییش  امزآدیناوت یمن ،تبون نتفرگ نودب یلو .  دینک هعجارم اهنآ هب ییاپرس روط هب ای دیوش شیامزآ ناتلیبوموتا  
؟دنمادک ١٩ – دیووک یرامیب لوادتم ضراوع  

.دیشاب التبم ۱۹ -دیووک هب دراد لامتحا ،دیشاب هتشاد ار لیذ ضراوع زا مادک ره رگا یلو .دنشاب یم توافتم فلتخم دارفا رد انورک سوریو ضراوع  
دردرس   

لاهسا  
ندب ای تالضع درد  

ییایوب و ییاشچ سح نداد تسدزا  
درد ولگ  
ینیب شزیر بآ ای ینیب یگتفرگ  
عارفتسا و عوهت تلاح  

زرل و بت  
هفرس  
سفن یگنت  
یگتفوک ساسحا

 .دینک هعجارم    lmth.smotpmys/gnitset-smotpmys/vocn-9102/surivanoroc/vog.cd  c تیاس هب ضراوع لماک تسرهف هدهاشم یارب
.دننک روهظ سوریو اب ههجاوم زا دعب زور ۱۴ ات ۲ نیب ضراوع دراد لامتحا  
 ای عوقولادیدج یمگردرس یعون روهظ ای تروص و اهبل ندش دوبک ،هنیس هسفق رد راشفو درد ساسحا ،سفن یگنت  دننام یدج ضراوع رگا
.دینک هعجارم سناژروا هب ای هدرک نفلت ۹۱۱ هب ،دیتشاد ندش رادیب رد لکشم  

؟منکب دیاب ھچ ، مورب نوریب ١٩ دیووک شیامزآ ماجنا ای یکشزپ تبقارم تفایرد یاربدشاب مزال رگا  
 هدافتسا یصخش هیلقن هلیسو کی زا دیناوت یم رگا .دینکن هدافتسا یمومع هیلقن لیاسو زا ،دشاب هتشاد ناکما ناتیارب رگا
 و دینزب کسام ،دینک ظفح هدننار اب ار نات هلصاف دشاب نکمم هک اجنآ ات ،دینک یگدننار ناتدوخ دیناوت یمن رگا .دینک
.دیراذگب زاب ار لیبوموتا هرجنپ ،دشاب هتشاد ناکما هچنانچ  

 
 

؟منکب دیاب ھچ ،مشاب هدش التبم ١٩ دیووک یرامیب ھب دراد لامتحا منک رکف رگا  
 نارگید زا ار دوخ هلصافالب دیاب ،تسا هدوب التبم ۱۹ دیووک یرامیب هب هک دیا هدوب یسک ترواجم رد دینک یم رکف ای دیراد یضراوع هک یتروص رد
.دیوش شیامزآ و دینک ادج  
 عطق ناتلزنم رد نکاس رگید دارفا ای و هداوناخ دارفا هلمج زا رگید دارفا همه اب ار دوخ سامت مامت هک تسانعم نادب نارگید زا دوخ ندرک ادج
 .دیریگن رارق نارگید اب کرتشم یاضف کی رد و دیشاب هتشادن هدننک تاقالم .دیورن رگید یمومع یاهاضف ای تکرام رپوس ،هسردم ،راکرس هب.دینک
 و مامح ،هدافتسا زا دعب ،درادن ناکما رگا و دینک هدافتسا ازجم مامح و ییوشتسد زا .دینزن تسد یگناخ تاناویح هب و دینکن یزپشآ نارگید یارب
.دینک زیمت ار ییوشتسد  

:دینامب هناخ رد دیاب ،دنک قدص امش هرابرد ریز دروم هس مامت هک ینامز ات ،دیراد یضراوع رگا  
.دشاب هتشذگ امش ضراوع زورب نیلوا نامز زا زور ۱۰ لقادح  
)رب بت یوراد زا هدافتسا نودب( دیشاب هتشادن بت تعاس ۷۲ تدم هب لقادح  
)سفن یگنت ای هفرس لاثم یارب( دشاب هتفای دوبهب امش یسفنت متسیس  

دیا هتشادن یضراوعزگره یلودشاب تبثم امش ۱۹دیووک شیامزآ هجیتن هچنانچ  
.دینک یوریپ قوف یاه لمعلاروتسد زا ،دیدرک هدهاشم یضراوع رگا یلو دینامب لزنم رد شیامزآ ماجنا خیرات زا زور ۱۰ تدم دیاب  

ph.lacounty.gov/covidisolation دینک هعجارم ریز تیاس بو هب لزنمرد دوخ یزاس ادج یگنوگچ هراب رد رتشیب  تاعالطا  تفایرد  یارب   



 کوکشم نآ ھب یالتبا ھب ای هدش هداد ١٩ دیووک صیخشت شدروم رد ھک متشاد کیدزن سامت یدرفاب ھچنانچ
؟)مشاب ھتشادن یضراوع نم رگا یتح(منکبدیاب ھچ ،دشاب  

شیامزآدیاب ،دیا هدوب کیدزن سامت رد تسا التبم ۱۹ دیووک یرامیب هب هک یدرف اب هچنانچ .تسا یرسم رایسب ۱۹ دیووک یرامیب  
 ،هنیطنرق نامز یط  .دینک یریگولج سوریو رشنزا ات دیوش هنیطنرق هناخ رد،التبم درف اب نات سامت نیرخآ زا زور ۱۴ تدم هب و دیوش
نیا کیدزن سامت زا روظنم .دینک دودحم ،دننک یم هلوزیا ار دوخ هک یدارفا دننامه نارگید اب ار دوخ سامت دیاب امش  
: هک تسا  
  دیشاب هتفرگ رارق هقیقد ۱۵ زا شیب ت دم یارب سوریو هب هدولآ درف اب توف ۶ زا رتمک هلصاف رد )۱(
 ای قشاق زا ،دشاب هدرک هسطع ای هفرس امش فرط هب لاثم یارب ( دیشاب هتشاد هدولآ درف ندب تاعیام اب ظافح نودب سامت )۲(

 هدرک تبقارم هدننک تظافح یششوپ لیاسوزا هدافتسا نودب یو زا ای دیشاب هدرک هدافتسا کرتشم روط هب درف نآ لاگنچ
نیطنرق هرابرد رتشیب تاعالطا یارب)دیشاب تیاس بو هب هنیطنرق هرود همتاخ نامز هبساحم و لزنم رد ندش ه  
دینک هعجارم  ph.lacounty.gov/covidquarantine 

؟دنتسھ سرتسد رد یعبانم ھچ ،منک ھلوزیا ھناخ رد ار دوخ مناوتن رگا  
سلجنآ سول یتناک  یدودحم دادعت اهنآ رد هک تسا هدرک مهارف ناگیار تقوم یکشزپ ظوفحم یاهناکم یدارفا هب یکشزپ رداک

 ناش یلعف یگدنز یاضف رد ار دوخ ندرک هلوزیا ناکما و دنا هتفرگ رارق ۱۹ دیووک ضرعم رد ای هدوب تبثم اهنآ شیامزآ هجیتن هک
.دینک کرت نات ندش هلوزیا هرود نایاپ ات ار ناکسا هطوحم هک تشاد دیهاوخن هزاجا امش .دنهد یم سیورس ،دنرادن  
تیاس هب عوجر اب دروم نیا رد .دیریگب سامت  ۲۱۱ ای۸۳۳-۵۴۰-۰۴۷۳نفلت هرامش اب یکشزپ ظوفحم لحم هب ندش یفرعم یارب  

. دینک تفایردرتشیب  تاعالظا   covid19.lacounty.gov/medical-sheltering 

؟منکب دیاب ھچ ،مشاب ھتشاد زاین کمک ھب ای دوش هداد لیوحت لزنم لیاسو ای ییاذغ داوم نم یارب ھک مشاب ھتشاد زاین ھک یتروص رد  
دنا هتفرگ ، رارق نآ ضرعم ۱۹  رد ای دنتسه التبم یدودحم دادعت  دیووک یرامیب هب هک یدارفا زا  یارب ار لزنم لیاسو و ییاذغ داوم لیوحت سیورس یتناک

ار اذغ یرارطضا لیوحت سیورس،دینکیم تخادرپ ارنآ تمیق و دیهد یم شرافس هاگشورف کی هب ار ییاذغ داوم امش  .دراد رایتخا رد  ار ییاذغ داوم  
.تسا ناگیار سیورس نیا و دهدیم لیوحت امش هب و دریگیم لیوحت  
 دروم داوم ebt-amazon.com/snapتیاس هب هعجارم اب ییاذغ داوم لیوحت یارب نوزامآ قیرط زا دیناوتیم ،دینکیم هدافتساSNAPیایازم زا هچنانچ
 .دیهد شرافس ار ناتزاین

 .دینک عوجرwdacs.lacounty.govتیاس هب ای هدرک نفلت ۸۸۸ -۸۶۳-۷۴۱۱ نفلت هرامش هب یرارطضا لیوحت سیورس هرابردرتشیب تاعالطا تفایرد یارب
 

 و نارگید و ناتدوخ زا تبقارم یگنوگچ دروم رد امش تالاوس هب ییوگخساپ یارب هک تسا هدرک مهارف ار ۱۹ دیووک عبانم ینفلت طخ سلجنآ سول یتناک نینچ مه
 ۰۴۷۳-۵۴۰-۸۳۳نفلت هرامش اب بش ۸:۳۰ ات حبص ۸ تعاس زا هزور همه دیناوت یم .تسا هدش یزادنا هار رگید عبانم هب یسرتسد هوحن
 تیاس بو هب دوجوم عبانم زا عالظا یارب نینچ مه .تسا سرتسد رد مجرتم ،اهنابز رثکا یارب ینفلت طوطخ مامت رد .دینک نفلت ۲۱۱ هرامش هب ایدیریگب سامت 

virus.la/resources-corona, رد  Coronavirus/resources.htm/ph.lacounty.gov/media, 211 ایla.org دینک عوجر. 

؟تسیچ سامت یبای در  
 شخب نانکراک ،دشاب تبثم امش شیامزآ هجیتن هچنانچ  .تسا ۱۹ دیووک راشتنا تعرس شهاک رد مهم یمادقا سامت یبای در
 هب ار امش و دننک یم تبحص امش اب دیهد ماجنا دیاب یمهم تامادقا هچ هکنیا دروم رد و دنریگ یم سامت امش اب یتناک تشادهب
 اب هک یدارفا و هتشاد روضج هک ییاهناکم هرابرد یتالاوس امش زا نینچ مه .دننک یم یفرعم ناتدوخ ندرک هلوزیا یارب یعبانم
.دنشاب هتفرگ رارق ۱۹ دیووک ضرعم رد دراد ناکما هک دنهد عالطا دارفا نآ هب دنناوتب ات دنسرپ یم  دیا هدرک یرپس ار ینامز اهنآ  
 .دیھد باوج ھناقداص و لماک اھنآ ھب نیا رب انب ،دننک یمن شاف ،دیا هدرب مان امش ھک یصاخشا یارب ار امش تیوھ تشادھب شخب نانکراک

 ھک یدارفا اب لیمیا ای کمایپ ،نفلت قیرط زا یتناک تشادھب شخب نانکراک ، دعب ھلحرم رد  .دھد تاجن ار ییاھناج دناوت یم امش تقادص
 دوخ نازیزع ھب نآ لاقتنا زا یریگولج یارب و دنا هدوب سامت رد التبم یدرف اب ھک دنھد عالطا اھنآ ھب ات دنریگ یم سامت ،دیا هدرب مان امش
.دنورب ھنیطنرق ھب و دنوش شیامزآ دیاب  

 نانکراک .دوش یمن هداد یرگید درف هب و دوش یم یقلت هنامرحم ،دوش یم هتفرگ سامت یو اب دنیآرف نیا رد هک یدرف ره یصخش تاعالطا
.دننک یمن یلاوس نات یکناب باسح هرامش ای نات یعامتجا نیمات هرامش ،ناتترجاهم تیعضو دروم رد امش زا زگره تشادهب شخب  

؟دراذگ یم رثا نم ترجاھم تیعضو رب ١٩ دیووک یارب ندش نامرد ای ندش شیامزآ ایآ  
 و تسا ناگمه رایتخا رد ،دنوش یم هیارا ۱۹ دیوک دروم رد یتناک و رهش طسوت هک یریگشیپ یاه سیورس و اه همانرب هیلک
.تشاد دهاوخن یعامتجا یایازم  تاررقم لیلحت رب یفنم رثا هنوگچیه  
 رد ار یرتشیب تاعالطا دیناوت یم .دیریگب سامت طیارش دجاو ترجاهم لیکو کیاب ،دیراد یلاوس یعامتجا یایازم  تاررقم دروم رد رگا
 ار سلجنا سول نانکاس هیلک ام .دینک بسک la-families-lamayor.org/strong تیاس بو زا یعامتجا یایازم  تاررقم عبانم دروم
 .دنبای تسد زایندروم عبانم هب ندوب ملاس یارب هک مینک یم قیوشت
   virus.la-coronaتیاس بو رد دنوش یم حرطم تارک هب هک ییاهلاوس خساپ و سلجنا سول یتناک درکلمع هوحن هراب رد رتشیب تاعالطا
 دوجوم  ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/تیاس رد سلجنا سول یتناک زا ررکم یاهلاوس هب خساپ هرابرد رتشیب تاعالطا .دراد دوجو
 .دیبایب یتناک تیاس بو رد ار تاعالطا دیناوت یم ،دینک عضو یلکتورپ هک دیراد زاین و دیراد یراک و بسک امش هچنانچ .تسا


