
 
 

 
 

 

 2من  1الصفحة                                                                                                                      

 صفحة حقائق 19- فھم قیود كوفید صفحة حقائق

 األماكن التي یمكنني الذھاب إلیھا؟  ھي ما

 ما لم یوجد لدیك عذر مقبول. الزم البیت

 ما ھو العذر المقبول؟ 

 یتضمن العذر المقبول الزیارة أو التوجھ إلى: 

 .  زوار في المرة الواحدة ٥ما یصل إلى  أسرة أخرى: 
 أفراد كحد أقصى  ۱۰حضور : التجمعات الخارجیة 
 أفراد كحد أقصى  ۱۰حضور  المقاھي والمطاعم:  
 تُستخدم بحرص: الخارجیةالمعدات  
 أفراد كحد أقصى وال یزید عن فرد واحد في كل حارة  ۱۰: حضور حمامات السباحة الخارجیة 
 أفراد كحد أقصى  ۱۰حضور : التجمعات الدینیة/ أماكن العبادة 
 أفراد كحد أقصى   ۱۰: حضور حفالت الزفاف 
فرداً في الجنازات التي تقام في قاعات   ۳۰الجنازات التي تقام في قاعات داخلیة و  فرداً كحد أقصى  في   ۲۰: حضور جنازاتلا 

 خارجیة
 إذا لم تتمكن من العمل عن بُعد. العمل أو مرفق تعلیمي/مدرسي:  
 المتاجر  
 لكن لیس قاعات األلعاب الریاضیة  ممارسة الریاضة بما في ذلك المالعب:  
زیارة الطبیب، أو خدمة صحیة أو صحة عقلیة أو جلسة عالجیة، أو مركز شرطة، أو التبرع  الصحة الطبیة أو خدمات الطوارئ : 

 بالدم. الھروب من موقف غیر آمن أو حافل باإلیذاء على سبیل المثال، إذا كنت في خطر في البیت بسبب شخص ما
 القیام بمسؤولیات الرعایة مثل توصیل مشتریات إلى قریب متقدم في السن  مسؤولیات الرعایة:  
 سنترلینك، المؤسسات الخیریة، خدمات الضحایا، خدمات التوظیف، خدمات العنف المنزلي الوصول إلى الخدمات االجتماعیة:  
 امر كفالة ما.الذھاب إلى المحكمة، االلتزام بأو االلتزامات القانونیة:  
: االنتقال فقط من األماكن المذكورة أعاله أو إلیھا؛ االنتقال بین أماكن اإلقامة المختلفة؛ أو اصطحاب األطفال من المدرسة  االنتقال  

 وإلیھا؛ أو مواصلة الترتیبات المعیشیة المتاحة بین مقدمي الرعایة. 
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 2من  2الصفحة                                                                                                                      

 صفحة حقائق 19- فھم قیود كوفید صفحة حقائق

 إلیھا؟ األماكن التي ال یمكنني الذھاب ھي ما 

 :تتضمناألماكن العامة  بعض

 اب الریاضیة الداخلیة أو المكتباتاأللع قاعاتمثل  المرافق الترفیھیة:بعض  

 بحد أقصى  أفراد   ۱۰ما لم تكن ملحقة بمطعم. حضور  األندیة:الحانات و 

 إذا لم یوجد لدیك عذر مقبول، ربما تُفرض علیك غرامة.

 بالنسبة لي؟ أنا مشرد. ماذا یعني ذلك 

ك إذا كنت مشرًدا، فیُسمح لك بالوصول إلى الخدمات االجتماعیة أو االنتقال بین عناوین اإلقامة. لن یتم فرض غرامة علیك إذا لم یكن لدی
 منزل دائم.

 القیود المفروضة على التجمعات؟ من یمكنني التواجد بجواره؟  ھي ما

أو التواجد   ،أو مرافق رعایة المسنین ،أو محطات القطار ،ل التواجد في المستشفیاتستحدث بعض التجمعات نظًرا لوجود عذر مقبول، مث
 أو مرافق اإلیواء. ربما تُوجد تجمعات أیًضا ونحن نتحرك في ھذه األماكن.   ،أو المدارس ،في العمل

 حافظ على التباعد االجتماعي عند القیام بأنشطة "األعذار المقبولة" 

 الحصول على مساعدة لاللتزام بھذه القوانین؟ كیف یمكنني 

بمساعدتك على فھم القوانین وكیفیة تأثیرھا علیك وعلى األفراد الذین یقیمون معك. یمكنھا أیًضا  LawAccess NSWیمكن أن تقوم 
 للحصول على مساعدة قانونیة مجانیة. 529 888 1300مساعدتك إذا فرضت علیك غرامة. اتصل على  

لمساعدتك على   Legal Aid NSWالموقع اإللكتروني لھیئة على   والقانون 19-مجموعة من صفحات الحقائق عن كوفیدتتوفر كذلك 
 التعامل مع جمیع التغییرات التي تحدث في مجتمعنا.  

 . Law Access NSWواطلب  450 131إذا كنت في حاجة إلى مترجم شفھي، اتصل بخدمة الترجمة الخطیة والشفھیة على الرقم 
وطلب   677 133إذا كنت تجد صعوبة في السمع أو الكالم، فیُرجى االتصال على خدمة ترحیل حدیث إلى حدیث الوطنیة على الرقم  

LawAccess NSW  كتروني أو زیارة الموقع اإلل.www.relayservice.gov.au 

  

 

 

استفساًرا عن موقفك.  تعتبر صفحة الحقائق ھذه بمثابة دلیل عام للقانون. ال تعتمد على ھذه المعلومات باعتبارھا استشارة قانونیة. نوصیك بالتحدث إلى محام 
 ابة، ومع ذلك فإنھا قد تتغیر.ھذه المعلومات صحیحة وقت الكت 
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