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FACTSHEET برگھ اطالعاتی 19 درک محدودیت ھای کووید 

 کجا می توانم بروم؟ 

 .یدمعقول داشتھ باش یبھانھ ا ینکھمگر ا یدخانھ بمان در

  بھانھ معقول چیست؟ 

 است:  محل ھای زیرمسافرت بھ  یا یدمعقول شامل بازد بھانھ

 دیدار کننده در ھر زمانی 5: حداکثر یگرخانواده د یک

 نفر  10با حضور حداکثر : گردھمایی در فضای باز

 نفر 10با حضور حداکثر : کافھ ھا و رستوران ھا

 با احتیاط استفاده شود: فضای بازابزارھای 

 (لین) نفر و نھ بیشتر از یک نفر در ھر خط  10با حضور حداکثر : در فضای بازاستخرھای 

 نفر  10با حضور حداکثر : مذھبی/محل ھای عبادتگردھمایی 

 نفر 10با حضور حداکثر : عروسی ھا

 در فضای بازنفر برای ختم  30و حداکثر   داخل   در نفر برای ختم 20با حضور حداکثر : مراسم ختم

 .یداز راه دور کار کن یدتوان ی: اگر نمیآموزشمرکز مدرسھ /  یاکار  محل  

 ی خرده فروشیھا فروشگاه  

   یاما نھ سالن ورزش یباز ینزمشامل : ورزش  

     ، یسپل یستگاها یا یجلسھ درمان یابھداشت روان  یا بھداشتیخدمات ، : مراجعھ بھ پزشکیاورژانس پزشک یا یپزشک خدمات  
 ھستیدخطر  در  یکسطرف مثال اگر در خانھ از  یناامن برا یا سوء رفتار یتوضع  یکخون. فرار از  یاھدا

 بھ بستگان مسن یدخر دادن یلمانند تحو، یمراقبت یھا یتانجام مسئول :یمراقبت یھا مسئولیت 

 .یخدمات خشونت خانگ ، خدمات اشتغال، یخدمات قربان، ھا یریھخ، سنترلینک :یبھ خدمات اجتماع دسترسی  

 .احکام ضمانتاز  یرویپ، مراجعھ بھ دادگاه :یقانون تعھدات  

و  بچھ ھا بھ مدرسھ بردن ؛ سکونتمختلف  یمکانھا ینذکر شده در باال؛ حرکت ب یمکانھا رفت و آمد بھ یفقط برا :مسافرت  
 .ینمراقب ینموجود ب یزندگ دادن بھ ترتیبات  ادامھ  یااز مدرسھ؛  آوردن

 
 
 
 

Understanding COVID-19 Restrictions Farsi 
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FACTSHEET برگھ اطالعاتی 19 درک محدودیت ھای کووید 

 کجا نمی توانم بروم؟ 

 از جملھ:  یاماکن عموم بعضی از

 برای من چھ معنی دارد؟ من بی خانمان ھستم. این 

 یدنداشتھ باش ی. اگر خانھ دائمیدرا دار یمسکون یآدرس ھا ینب ییجابجا یا یبھ خدمات اجتماع یاجازه دسترس، یدخانمان باش یب اگر
 .نخواھید شد یمھجر

  محدودیت ھای تجمع چیست؟ چھ کسی می تواند در دور و بر من باشد؟ 

مراکز مراقبت ، قطار یھا یستگاها، ھا یمارستانب مثال در، معقول وجود دارد یبھانھ ا افتد کھ میاتفاق  بھ این خاطر از تجمعات برخی
 .برگزار شودی ممکن است تجمعات عبورمان از بعضی محل ھا نیز. با مسکونیاماکن ، مدارس، در محل کار  بودن ، اناز سالمند

 ید ادامھ دھ یمسافت اجتماعبھ رعایت معقول"،  ی"بھانھ ا یتھایی باھنگام انجام فعال در   

 چگونھ می توانم برای درک این قوانین کمک بگیرم؟ 

در  آنھا کمک کند.  یدکن یم یکھ با آنھا زندگ یآنھا بر شما و افراد یرو نحوه تأث ینتواند بھ شما در درک قوان یم لواکسس نیوساوت ولز
 .یریدتماس بگ   529 888 1300با شماره رایگان یمشاوره حقوق یافتدر یتوانند بھ شما کمک کنند. برا یم ،شدن یمھصورت جر

وب  در  و قانون موجود 19برگھ ھای اطالعاتی در باره کووید  موجودو قانون   19کووید درباره  اطالعاتی یاز برگھ ھا  یمجموعھ ا ھمچنین
 کنند. یبھ شما کمک م، افتد یکھ در جامعھ ما اتفاق م ییراتیھمھ تغ یریتمد یبراوجود دارد کھ  زسایت لیگال اید نیوساوت ول

. یدرا بخواھ لواکسس نیوساوت ولزو  یریدتماس بگ  کتبی و شفاھیبا خدمات ترجمھ   450 131با شماره یددار یازنشفاھی بھ مترجم  اگر
را  لواکسس نیوساوت ولزو  یریدرلھ تماس بگ  یبا خدمات مل  677 133با شماره تلفن، یدصحبت کردن مشکل دار یا یدنشندر اگر 

 .نیدمراجعھ ک www.relayservice.gov.au بھ یا یدبخواھ
 

. یداعتماد نکن یحقوق هاطالعات بھ عنوان مشاور  ینقانون در نظر گرفتھ شده است. بھ ا یکل یبرگھ اطالعات بھ عنوان راھنما این
 ییراست، اما ممکن است تغ  یحاطالعات در زمان نوشتن صح ین. ایدصحبت کن یلوک یکخود با  یتدر مورد وضع یمکن یم یھتوص
 .کند
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 کتابخانھ ھا،  یدهسرپوش یورزش یمانند سالن ھا :یحیتفر امکاناتبعضی از    

   نفر 10مگر اینکھ بھ یک رستوران وصل باشند، با حضور حداکثر تا  بارھا، کلوپ ھا:   

 .یدشو یمھ، ممکن است جریدمعقول نداشتھ باش یبھانھ ا اگر

https://www.legalaid.nsw.gov.au/get-legal-help/covid-19
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