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Arabic )العربية(  
 

 مي الرعايةلألشخاص ذوي اإلعاقة ومقد   19-عن كوفيد معلومات
 
 نتحس  سوف تو ةخفيفمن عوارض فقط  شخاصاأل معظمسوف يعاني و (.19-كوفيد) كورونا بفيروس اإلصابة لخطر ضر  عم   شخص كل  

 .الرئتين على ريؤث  الذي  شديدال مرضالب خرالبعض اآل صابي   قد ولكن بسهولة، حالتهم
ة ال قدو  :كانوا إذا خاصة 19-الذين ي صابون بفيروس كوفيد اإلعاقة يذو األشخاصلدى  مرضتشتد  حد 

 أخرى طبية حاالتمن  بالفعليعانون  •
 تهممناع جهاز ضعف فيلديهم  •
 فوق وما عاما   07 العمر من ونبلغي •
 ما فوقو عاما   07 العمر من ويبلغون توريس مضيق جزر سكان أو األصليين السكان من •
 .جماعي منزل في أو مدعوم سكن في ونعيشي •

 
  موارد لألشخاص ذوي اإلعاقة

م الرعاية 19-المتأثرين بفيروس كوفيدهناك مجموعة من الموارد والخدمات عبر اإلنترنت متوف رة لألشخاص ذوي اإلعاقة  . وقد يتمك ن أحد أفراد األسرة أو مقد 

 من دعمكم إللقاء نظرة على المواقع اإللكترونية التالية:

  يحتوي موقع شبكةQueenslanders with Disability Network أو ،‘QDN’  ،اإللكتروني-ps://qdn.org.au/home/covidhtt(

 والحجر الصحي الذاتي ونصائح حول كيفية الحفاظ على السالمة والصحة.  19-فيروس كوفيد عنعلى معلومات يسهل الوصول إليها  /19 (

  يحتوي موقعNDIS اإللكتروني) https://www.ndis.gov.au/coronavirus( عة من المصادر حول فيروس كوفيد  19-على مجموعة متنو 

د من حصولكم على الدعم المناسب خالل فترة تفشي فيروس كوفيد  .19-وكيف يمكنكم التأك 

  م موقع )https://www.disabilitysupportguide.com.au/talking-اإللكتروني  Disability Support Guideيقد 

) 19-covid-during-disability-intellectual-with-someone-disability/helping .معلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية 

  يحتوي موقعAccess Easy English  اإللكتروني)  resources/-19-https://accesseasyenglish.com.au/covid(  على

 مجموعة من الموارد باللغة اإلنجليزية السهلة مع الصور.

 

 مرض؟أشعر بال كنت  إذا  ماذا أفعل  

 فعله بعد ذلك.عليكم ا يجب عم   واواسأل HEALTH  (13 43 25 84) 13أو مبطبيبك وامرض، اتصلتشعرون بال كنتمإذا 

 
 سمح لي بالخروج؟ي  هل 

 مإذا كنتو. بين أفراد المجتمع 19-فيروس كوفيدعلى مستوى انتقال  اعتمادا  شخاص كات األفرض ورفع القيود على تحر  بلحكومة قد تقوم ا
موقع  نظرة على اءلقي مكنكم إ. هذا األمرفي  م، فهناك دعم لمساعدتكىضر  م   مبالسالمة، أو ألنك ةقتعل  مبحاجة إلى البقاء في المنزل ألسباب 

Queenslanders with Disability Network أو ،‘QDN’ 19 ( اإللكتروني/-https://qdn.org.au/home/covid(  للحصول

 العناصر األساسية.توف ر من  قتحق  لاقائمة على في المنزل، ولبقائكم تخطيط العلى معلومات حول 
 

 الطعام؟ على الحصول يمكنني كيف
 :يمكنكم رب ماف طويلة، لفترة المنزل في البقاء معليك كان إذا

 .وصولهم عند األقل على كبيرتين خطوتين مسافةعنهم  تعدواابو. ملك الطعام إحضار معائلتك أو مأصدقائك من طلبال •
 .اإلنترنت عبر البقالة شراء •

 الحصول في مساعدةال إلى بحاجة مكنت إذا 349 173 1800 الرقم على Community Recovery Hotlineالساخن   خطالب لاتصاال •

 .الطعام على

 
 
 
 
 
 

https://qdn.org.au/home/covid-19/
https://qdn.org.au/home/covid-19/
https://www.ndis.gov.au/coronavirus
https://www.disabilitysupportguide.com.au/talking-disability/helping-someone-with-intellectual-disability-during-covid-19
https://www.disabilitysupportguide.com.au/talking-disability/helping-someone-with-intellectual-disability-during-covid-19
https://accesseasyenglish.com.au/covid-19-resources/
https://qdn.org.au/home/covid-19/
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 المنزل؟ من الحصول على الوصفات الطبية أو طبيةال مساعدةال طلب يمكنني كيف
 .نتظمةالم   الصحية الرعاية خدمات على حصلواال ي أو مانتظبا الطبيبيارة زيقومون ب ال إذا شديد بمرض اإلعاقة ذوو األشخاص صابي   قد
 
. األمر هذا حول مطبيبك مع واثتحد  . كممنزل من األدوية على والحصول مطبيبك استشارة في ملمساعدتك ال  تموي األسترالية الحكومة متقد  و
 هذا لمناقشة مبطبيبك االتصال رجىي  . لوجه وجها   المواعيد من بدال   فيديوعبر الو هاتفية مكالماتبإجراء  أيضا   األطباء من العديد قوميو

 .األمر
 
 ار؟الزو   بتجن  علي   يجب هل
مون  أو الرعاية ميمقد   على دقيوال هذه تنطبق الو. منزلكمفي  هم التواجديمكن الذين ارو  الز عدد على قيودال ستمرت قد الموظفين الذين يقد 

 .أساسية خدماتلكم  مونيقد   الذين اآلخرين األشخاص أوالدعم 
 

 اآلخرين؟ مع منزال   شارك  أ كنت   إذا نفسي حماية يمكنني كيف
 :19-فيروس كوفيد أخطار تقليل في للمساعدة اإلضافيةالخطوات  بهذه واموفق جماعي، منزل أو مدعوم سكن في ونتعيش مكنت إذا

 .من بعضها البعض (كبيرتين خطوتينأي ) متر 5.0 عدب   على شتركةم  ال مناطقال فيالمقاعد  واضع •
 .صغيرة مساحة في آخرين أشخاص مع دقيقة 50 من أكثر قضوات ال •
هناك  جميعا   تكونوا ال حت ى شتركة،م  ال مساحاتلل معهم ونتعيش الذين واألشخاص مأنتون فيه تخدموا للوقت الذي سوف تسطخط   •

 .الوقت نفس في
 .غالبا   لمسها يتم التي األشياءعقيم ت أو بتنظيف صاشخأحد األ قيام من وادتأك   •
 .شخاصباأل زدحما  م   المطبخ يكون ال ىحت   مختلفة، أوقات في الطعام وجبات طهي في وارفك   •
 .رتكر  م   بشكلشراشف وال المناشف غسل من وادتأك   •

 
م الشخص الذي ي أصيب  ماذا أفعل  إذا   ؟بالمرضالرعاية لي قد 

مبم وااتصل  مأو إذا كنت مال يمكنه رعايتكبالمرض و ،ميساعدكالذي م الرعاية أو مقد   مأو صديقك مأحد أفراد أسرتكأصيب عتاد إذا الخدمة الم   قد 
على  Community Recovery Hotlineبالخط الساخن  وا، اتصلالم عتادخدمة الم مقد   مبحاجة إلى مساعدة إضافية. إذا لم يكن لديك

 .349 173 1800الرقم 
 

ألشخاص وصول ا( بتغيير طريقة NDIA) (الوكالة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة)  National Disability Insurance Agencyقامت
 .110 800 1800الرقم على  NDIAوكالة ب واإلى الدعم. اتصل NDISإعاقة وخطة  الذين لديهم

 
 أين يمكنني الحصول على الدعم؟

 إذا كنتم بحاجة إلى المساعدة، يمكنكم االتصال بـ:

• Disability Information Helpline (  على الرقم )787 643 1800خط المساعدة المتعل قة بالمعلومات حول اإلعاقة 
• Queensland Health 13على HEALTH  (13 43 25 84) 
 في حال الطوارئ 000رقم  •
• TTY  إذا كان لديكم ضعف في السمع أو البصر و/أو الكالم. 677 133على الرقم 
 National Relayعبر  000في حاالت الطوارئ. إذا كان لديكم إعاقة حسي ة، يمكنكم االتصال بالرقم  000اتصلوا برقم •

Serviceـاالطالع على التفاصيل على الموقع اإللكتروني ل كم. يمكن Australian Government, Department of 
 Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications

-people-do/phone/services-we-https://www.communications.gov.au/what(
) 000-calls-service/emergency-relay-disability/accesshub/national 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

https://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service/emergency-calls-000
https://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service/emergency-calls-000
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مي الرعاية  معلومات لمقد 

 
 هل يمكنني مغادرة المنزل لرعاية شخص ما؟

مون مو الرعاية وم مقد  يقد   فون الذين يقد   ونمتقد   معون الخدمات األساسية ويمكنهم االستمرار في تقديم الرعاية. إذا كنتالدعم والمتطو  الموظ 
 ذلك االجتماعي حيثما أمكن تباعدلإرشادات ا ونتتبع ماالستمرار في ذلك طالما أنك مغير رسمي، فيمكنك دعما  
 ؟ا  ضيمر كنت   إذا أفعل   ماذا
مون الموظفون  مكنت إذا  :إذا العمل صاحب تنبيه ويجب الرعاية وامتقد   أال   يجب األجر، مدفوعال دعميقد 

 األسبوعين األخيرين فيأستراليا  خارج من معدت •
 19-فيروس كوفيدب صابم   بشخص اتصال على مكنت •
 انسداده أو األنف سيالن أو الحلقألم في  أو سالتنف   ضيق أو السعال أو الحمى من ونتعان مكنت •
 الذين وأولئك ،وما فوق عاما   07 يبلغون من العمر الذين أولئك) خطورة األكثر 19-عواقب كوفيد لمخاطر عرضة كنتم أكثر •

 الذين توريس مضيق جزر سكان أو األصليين السكان أو حالي، مرض من يعانون ما فوق والذينو عاما   50من العمر  يبلغون
 (.وما فوق عاما   07 من العمر يبلغون

 
 .ىرضم   مكنت إذا األسرة أفراد أحد أو لصديق رعايةال وامتقد   ال
 

 Community Recoveryالساخن بالخط وافاتصل ،ىرضم   موكنت ةعاقالذي لديه إ صاشخحد األأل رسمي غير دعما   ونمقد  كنتم ت إذا
Hotline المساعدة على للحصول 349 173 1800 على الرقم. 

 
 العدوى؟ مكافحة في تدريبال على الحصول يمكنني كيف
مون و الرعاية ميلمقد   يمكن  19-بفيروس كوفيد العدوى مكافحة حول اإلنترنت عبر مجاني تدريب لىع صولحال الدعمالموظفين الذين يقد 

 of Australian Government Department موقع لىع التدريب هذاويتوف ر . م بالعدوىأحبائك أو زبونكم وأ تكم أنتمإصاب خطر لتقليل
Health اإللكتروني. 

 
 ؟الجماعي المنزل سالمة لضمان اتخاذها يمكنني التي الخطواتهي  ما

 ميلمقد   يمكن تخطيط ونموذج معلومات علىاإللكتروني  QDN أو Queenslanders with Disability Network موقع يحتوي
 .19-بفيروس كوفيد يدعمهم شخصأ صيب  إذا أو طويلة، لفترة المنزل في البقاء على اإلعاقة ذوي األشخاص لمساعدة استخدامه الرعاية

 
 


