عضو المجلس ستيف كريستو
رئيس البلدية

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

 5يناير/كانون الثاني 2021
عزيزي المقيم،
ُّ
يحث مجلس مدينة كمبرالند السكان على اتباع النصائح الصحية بدقة للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا .وكما تعلمون ،لقد أصيب العديد من
السكان في منطقة حكومتنا المحلية بالفيروس في ضواحي شملت  Beralaو  Greystanesو .Smithfield
يرجى اتباع التعليمات واألوامر الصحية الصادرة عن حكومة نيوساوث ويلز .ويجب ممارسة عادات صحية جيدة ،وتجنب التجمعات العائلية الكبيرة
وارتداء كمامة/قناع وجه لحماية نفسك وعائلتك واآلخرين .وإذا لم ترتدي كمامة/قناع للوجه في مناطق معينة مثل مراكز التسوق ووسائل النقل العام ودور
العبادة ،فقد يتم تغريمك  200دوالر فوراً..
يرجى إجراء الفحص إذا كان لديك أي من أعراض فيروس كورونا مثل الحمى والسعال وألم/حكة في الحلق وضيق التنفس وسيالن األنف وفقدان حاسة
التذوق أو الشم .اعزل نفسك حتى تعرف نتيجة فحصك .ومن فضلك ال تذهب إلى العمل إذا كنت تشعر بتوعك.
تشمل عيادات الفحص في منطقة الحكومة المحلية في كمبرالند ما يلي:
عيادة الفحص الفوري في Merrylands Drive

ناصية  Burnett Streetو  Merrylands Roadفي ميريالند :من الساعة  8صبا ًحا حتى  8مسا ًء ،تفتح يوميا ً
عيادة الفحص الفوري في مركز الرعاية الصحية المجتمعية في أوبرن

 ،Norval Streetأوبرن :من الساعة  8:30صبا ًحا حتى  4مسا ًء ،تفتح من االثنين إلى الجمعة
عيادة الفحص الفوري في أوبرن
 ،Boorea Street 48أوبرن 8 :صبا ًحا  4 -مسا ًء من االثنين إلى الجمعة
تفتح من الساعة  8صبا ًحا حتى  8مسا ًء حتى  8يناير/كانون الثاني 2021
عيادة الفحص الفوري في سميثفيلد
 ،Long Street 63سميثفيلد :من  7صبا ًحا حتى  3مسا ًء  ،تفتح من االثنين إلى الجمعة
تستقبل جميع األعمار .ال حاجة للحجز أو إحالة من طبيب عمومي .الفحص مجاني .ال حاجة لبطاقة ميديكير.
لالطالع على معلومات حول كيفية العثور على عيادة للفحص ،قم بزيارة:
www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
صا يحتاج للمساعدة ،ربما يكون أحد األصدقاء أو األقارب ،الرجاء مساعدته
ينحدر العديد من سكاننا من خلفيات غير ناطقة باإلنجليزية .إذا كنت تعرف شخ ً
على فهم أهمية الفحص وتشجيعه على إجرائه.
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في فهم المعلومات ،يرجى االتصال بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية على الرقم  131 450أو االتصال بالمجلس على
الرقم .02 8757 9000
حافظوا على سالمتكم وصحتكم.
تحياتي،
عضو المجلس ستيف كريستو
رئيس البلدية
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