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Tested, What Now? (Arabic) April 2, 2021

OttawaPublicHealth.ca
613-580-6744

TTY: 613-580-9656

/OttawaHealth

اآلن؟ ااذم ف،صكح فتم
] OttawaPublicHealth.ca/TestedWhatNowيف اھلمكأبة دوجوم ة.ددعتمت اغلبا ھمادختسال ؟ن اآلذاامف ،كصحف مت ةلاقم عن فربتص ةلنقوم[

 هذھ نألم علاجى ری. 19-دیوفكحص د فعب ھلفعبج یاوم 19-دفیو كنع ھفترمعب جیا مه اندأن ودجت. 19-دیوفكحص د فعومكم في بب حرن
OttawaPublicHealth.ca/Coronavirusا :واتوأب ةاملعا ةصحالع وقملى عة دوجومت امولعملا

ترهظن إت اذلال زعبء دبلا و 19- ديفوكض ارعأ روهظل ابسحتك لفطة حصوك تحصة بقارم ﮵ىعتت اذلا ةبقرام
 .اضعرألام كيدل

• ٍ .فلكطة حصل وأ ةادعتملا ةحيصل اكلتاحل ةبسالنب  فةلوأم﮵غس و أ،اءسو دادزت اضرأعوأ، ة ديدض جارعأ ر وهظبقارتن أب جي
ىخرأ ةيبط هلسأم( كيدل ةفوعرم ىخرأ تالحا وأ بباسبأ بطةترم  وأ) تقلوال اة طورتمس(مة نمز مكاضرعأن كوت الأب جي
 .ا)ه بمل عى عتأن

﮳ٍٍ﮷ • ى﮵ف بةوصع ،اءسو دادزا و أاثيدح دأب لاسع ،)سكأ و أيةوئم جةرد 8.37( ةارحرلا ةجدر عافتار 19-ديوفكلة عئاشلاض ارعألان ضمتت
، ؤ يقتال أو/ ونايثغالم،شل اوأ قوذلت اةساح نداقف ف،نأل ادادسذ اف،نأل انالسي ،)لعلب اىف ةبوعص وأ لمأ( قلحل اباهلت اس،فلتنا

ٍ﮳ )،ديدش عببت روعشل(ا قاهرإل ا،ةليفنرقل اںعلا باتهلاع،داصل اة،ريرعشقلا  ى﮵ه اوعيشل قألاض ارعألا .ةدعلما ى﮵فم لأ، الهسإل ا
﮳ُ لونات معد(ة يهشلاة راس خوأن ا﮵دىفقفع ا، جتوأالوم ضالعلآا ، )ماري امعىل ت سل نكأب روعشل(ا كعولت ا)،ةقاطل انداقف( لومخلا

  .راغصال ىدل )عوجال بروعالش مدع وأ ماعطال
 ةنمزملا ضرلماض ارعأ دايدزا وأ، ﮵سلوان ادقف، ردصلا ﮵عم لأ، سفنتلا ﮵عة ظحولة مبعع(صة قئا ض﮵ع كلفطو أت أنتنك نإ •

۔   .9-1-1م قرلابل صتا وأف اعسإم سقب رقأ لإب ذها، )اءسو
قمرل اىلع Telehealth لثهييليتب لصت اوأ613-580-4467 قمرل اىلع ا اوتأوب  مةالعا حةصل اب صلات ة،لسئأ يكدل تنكا إن •

1-866-797-0000

﮳۔﮳ .ئراط ع الإ تبيال ةرداغ ممدعو نيرخآلا نع اديع بتلبياع اءقلبا ﮵عىي تالذا لزع  والتالا ح﮵
ملن إة مارغع فدتن أن كيمث يحب 19-دفيوك راشتن امنعل ةياغلل همم ذاه .نيرخآل اةيامحل كلفط وأ نتأ سكفن زلعت أن بيج •

 .تاذلا لزعت ايمعلتع بتت
﮳﮳ ةياعرلا دوزم ةرايزل كل﮳سم رداتغ امدن عيةب طو أيةشامق مةامك دترا.يةب طيةاعر ىل علصوحلا فدهب الإ )لزلعا انكم( كل﮳سم رداتغ ال •

  .ةيحصلا
.ىفلن اءاوهلاب عامتستال اتدرأ  إذاكلسمب ةصاخل اةفلس اوأ ءافنل اىف قب ا.ةهزن ىف باهذلل كلسم كست ال •
ةراسي مداخست اىحري ة،راسي كلمت الو ةطبي ةياعر ىل إةجاح ىف كنت ن إ.)راطقل اوأ ةلفاحل المث( ةماعل اتالصاوملا دمتخست ال •

﮳﮳  .لكذبقس طلاح مس اذإ  ذفاولن احفتو ةمامكال ء ادرتاو , قائلسا نم رخآل انباجل اىلع  ى﮵فلخلا دعمقال ى﮵ف سوجللاوة رأج
﮳﮳ٍ  .ت)نسناإل ﮳عس لكذل عفتن أ نككيم( ايصخشل عملا وأة سردملاىل إب هذت ال•

ًٍٍ﮳•   .انممكن اكن إ الصفنم اماحمم دختساو، ةلزعنمة فرغ ى﮵ف همعنادعيب قب ان،يرخآ اصخشأ عم شيعت كنت إذا
ُ  ﮳﮵ىتيع يذال مرهمأ ﮵وىل أو مديهلاو حدأ عن ملهصف تمي أن مسهنفأ الوزيع نأ بجي ينلذا ارغلصا لافألطا من عقوتي ال

ٍ مايف تهباصإ تبتث يلذا صشخلل رضعت رةم رخآ من اراعتبا اومي 14 ةمدل سهفن زلع إىل ةايعرال مدمق اجتحي د ق .همب
ٍ  .ابصام صخالش انك

﮳﮳﮳•  .ةاممك دتارون يرخآلان مل قألاعىل  نيسم دعبعىل  قبا، ةصلفنمة فرغ ى﮵فء اقبلا طيعتست ال كنت إن
.كترايزب مقوي  أندحأل حمست ال•

http://OttawaPublicHealth.ca/TestedWhatNow
http://OttawaPublicHealth.ca/Coronavirus
http://OttawaPublicHealth.ca
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﮳﮳﮳﮳﮳﮳• جرخا هاوكسيو كتجاحا ءاقتن اىف كودعاسي نأ كان﮵سج أو كئاقدألصنيمك وأف تاهلا وأت نسنإلا قيرطن ع ئكادو وكتلابق سشا
﮳  .2-1-1﮵ىاجمل اقمرلاب لصت ان،أشل اذاهب ةدعاسم ىل إجتحت ان إ.كببا

﮳﮳﮳•  ﮵ىوسكلإلا ااوتأوي مةالعا حةصل اع قوم ةرايز ى﮳حري، ةيفاضإت ايمعلت وأت اذلال زعن أشبت اموعلمعىل ع الطإلل
OttawaPublicHealth.ca/Self-Isolate .

﮳﮳• .ىرأخق طام ىفة ضورفملا تلكن ع فتلخت دقاواتوأ ى﮵فت اذلال زعت ابطلتمن أة ظحالملا ى﮳حري  ن﮵

؟بيرقال لصاوتال لا ح﮵ع ارط خكلشي يذال صخشال وه نم
•ٍ   . 19-دفيوكب هبتاص إتتبثرخآ خصشل شخص ضرعتي امدن عهو ، ةروطخلا ى﮵لعا لصاتباال اضيأ فورعملا ، قيثولا لصاتاال
﮳﮳• ،نيسم لغالب ايدسجل ادعالتب اىلع ظافحلاا هيف بصعي رىخأ كنا مأ﮵ ىفأو كتيب ى﮵ف ا وناكص اخشأم ه قيثوال صتاعىل ص اخشألا

﮳﮳﮳﮳﮳  .ةلي وطة ينمزت اسفل ﮳﮵ںبيرق امتنكن لكو ى﮳﮵حران خاكم ى﮵ف  حىوأ
ت تبثص خشل ةروطخلاة يلاعل اصتاة ه جنكأعىل  كديدحتم ت اذإ ى﮵لآال صتا وأة لاسرة طساوب اواتوأب مةالعا حةصالعلمكتس•

﮳﮳ أن تهباصاتتبث يذل ادرفل انم ا اوتأوب ةماعلا ةحصالبلطت دق، ت الاحلاض عب ى﮵ف .نةاضحلا و أسةردملا ى﮵ف 19-ديفكوب تهباصإ
  .ةرطوخلا ى﮵لا علاصتاعىلم هبن اكن يذلا صاخألشا  سيخ

﮳ و أتن أتحبص أكن أ﮳﮵ىيع ال ا ذهففلك طة ناض حوأة سردم وأك عمل ى﮵ف ةداحوة باصإ دوجون عك مالعإم تن إ :ةظالحملا ﮳رىحي•
 .﮷باسم لكشب ةرطوخلا يةلا علاصتالا تاهج مالإعب ااوتأوب مةالعا حةصال م وقت .ةرطوخلا يةلا علاصتا هةج النثمت فلكط

﮳سمىفء اقبلابتك سأ دارفأع يجمح صنيك لعب جيف ،ة روطخلاةيلاعال صتاة هجك نأعىل ك ديدحت مت اذإ•  بابسألاء انثتسابل لا ﮵
﮳﮳﮳  ماهملاوال فطألاة ياعر /ة سردملا /ل عملا روض ح:ل﮳سلماة رداغلمة يساسألاب ابسألال مشت .ةيتاذلاة لزعلاة سفالل ة خيساسألا

ادرفأ لزعين نأ جبفي  ،ضارعأ كليع ترهظ  إذا.ةطبيلا تافصول امالست اوأ ةطبيل ادعياومل اروضح وأ ةلاقلب المث ةسياسألا
.كستأ

﮳﮳ ؟لمىلا الصالتاوذ صخشلاو ه نم
•

﮵
﮳﮳ نم و أفةرلغا كي﮷س و أةخوإلا و أنيدلالوا ثلم صهحف متي يذلا صخشلا عم يشعيشخص أي وه ﮵لىمال لاصالتاوذ صخشلا

ىل عو أكيل عاضرعألا رهو ظبلق )ةاعس 48 (﮳﮵ںموي نذم )يةذتغلاوأ  سبالمل اءداتراوأم احمتسالال ثم( فلكطل وأ لكة ياعرلا  مديق
لثم(ة يامن حودب عكم ا ولصوات ينلذا نريخآلا صاخألشالمشي اذوه  .تاذلال زعبفلك ط وأت نأت أدبي ذلات قولاىل إفلك ط
﮳﮳﮳﮷ ةظفاحلما وأ ةماكمل اءداتر انود ةيلوطة ينمزة سفلت يبلال خادفلك ط راز وأك رازن مكل وأ لصفمن يتب ى﮵ف نوشعي ينذيلائك اكس
). ىعامجتال ادعالتب اىلع

﮳• ﮳ىل﮳سملا لصاتاال يوذ من كل رابخإ ى﮳ح﮵فس ،اضرأعنم ىاعت كنت إذا  ءدبلا عدب ما ىلإاضرعألا رهو ظلبق )اعةس 48( ﮵ںومي من﮵
﮳ منه العزل الذاى .COVID- 19ـلض رعت دق ىل﮳سلما لاصتالا وذ صشخلا ونكيدق حيث ة،تيذالا لةزلعاب ومطلوب

•
﮳﮳﮳﮳ٍ﮵ ى﮵ه لةزلعا ةسف( كتلزع ةسف يةاهن نم اميو 14ةدمل لزعلاتك سأ دارفأ عىلب جي ف،كستأ ادرفأ نع ةلزعل اىلع رادق سغ كنت إذا

.)ضراعألا روهظ يةادب من مياأ 10
﮳﮳• نوللاب  رباتخاالةئف ى﮵فم هن م( ضارعأل اهميلع رتهظ ينلذا دارألفل ى﮵ل﮳سلما لصاتاال ويذ كلعىلب جي  ج،ئالنتاراظنت اءاثنأ

﮳   .ةطبيال ةيارعالعىلل وصحللط قف ل﮳سلما ةرادغم همكنميو راختبال اجئانت راظنت اءاثنأ همسفنأ زلع )ءرامحلا  رباتخاال ةئوفر فصألا
﮳  راختبال اةجيتن نتاك  إذاءارمحل اراختبال اةفئو ةيالقت﮳سال راختبال اةئف ىف هم نم(ى﮵ل﮳سلما لصاتاالويذ صاخألشا ميعج عىلب جي

﮳﮳﮳﮳ ة ياعروة سردملاو ى﮵ساسألال عملاة يساسألاب ابسألال مشت .ةلزعلاة سفل الة خيساسألاب ابسألاء انثتسابل ﮳سلما ى﮵فءاقبلا  )ةلبيس
  .ةطبيل اتافصول امالستاو ةطبيل ادعياومل اروضحو ةلاقلب اىلع لوصحلاو لافطألا

﮳﮳• :يىلام ةظح مالى﮳حير ﮳ىف تهس أدارف أن عداتعبالا نهكمي ال نكل و،لةزلعاىل إج اتحيص خش يألن كيم ﮵  تماخد لماعتسا ، لسملا﮵
.يةعطولا لةزلعا زكارم

﮳﮳• ﮷ ىل﮳سمك اكتحاعىل  اوناكن م ﮳سأخ، فلكطى دل وأيك دلض ارعألات رهظن إ اولزع ي﮵ لىك)ةايعرال  ى﮵مقدم وأن كسلا ى﮵فك ئاكس(بك ﮵
﮳﮳ ﮷سك ب ىل﮳سم كاكتاحعىل ن اكن م ﮳سأخ .ةجيتنلا روهظ رظتنت ايمفم هسفنأ  لزعن ع اوفقوتين أ) ةياعرلاي دوزم وأن كسلا ى﮵ف ئكاك(﮵

 .ةلبيس كصحف ةجيتن نتاك  إذاهمسفنأ

كصحف جائنت أنشب
﮳﮳﮳  . " Check your results"عىل  رنقالو  Covid-19.Ontario.ca﮵ىوسلكإلا ويراتنوأة موع حكقومة رايز ى﮳حري، 19-  ديفوكص حفج ئاتن عىلل وصحلل

http://OttawaPublicHealth.ca/Self-Isolate
http://Covid-19.Ontario.ca
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۔﮳  !ايضأ ةليقعلا حكصب تىعا
ً

 نم دكأت .قلقل اوأ شيوشتل اوأ قضيل اوأ نزحلاب ءرمل ارعشي نأ ىعطبيل انم .ميعجلاعىل الهسس يلو ديد جرابتخا 19- ديفكو حةئاج إن
 .كتقا طقفوي رمألا أنبو قهارباال ترعش اذإ ة دعاسلما بطلاوة يقلعلا تكحصبة يانعلا

)عوبسألا ماي أكلو اعةسلا رادم ىل عرفتوم( ةيلقعلاة حصلائ راخط طوب لتصا ث،دحلتا ىل إةجاحب كنت إذا•
.0991-996-866-1وأ 613-722-6914 

. OttawaPublicHealth.ca/CovidMentalHealthىل عيةلقلعا حةصلا درامو لحو يةفاضإ تامولمع رفتوت•

؟نآلاا ذام، فكصحم فت
]OttawaPublicHealth.ca/TestedWhatNow يف الھأكمب ةدوجوم .ةددعت متالغب اامھدختسال ؟نآلا ااذمف ،كصحف تم ة لامق عن فرصتب ة لوقنم[

 ﮳؈ألخاراتبخال ئةف

:كلافطأ وأ تنأ تنك إن قطف لك ھي تامیلعتلا ھذه
 و؛ 19 -دیفو كقفترا ضعراأ مكیدل  تیسل•
 و؛مكملع بسح 19-دفیوك بھتابصإ تت ثبصخش عم كاكتحام كیدلس لی•
.اًموی 14رخآي فا دكنج راخى لإ اروفاستلم •
 كلفط ىدل تسیلو ، باصم خصشع م قثیل واصات ىلعن اكك لفطن أب ااووتأب مةاعلا حةصال  ملمكتع مل•

.  ضعرا أةیأ

19-ديوفك حصفل ععضلخبا حنصي ال

 :صحفال جئا نتروهظ لكراظانت ءانأث تاميلعالت ەذه بعتاف ،حصفلل تعخض إن
. ضارعرأار وهظ لاحتمرا كفلطو كسفن بقرات أن بيج-
.اًيرروص سلي تاذالل زع-
.اًصيخش ةسردلماو أل معال ىإلب اهذال يلزمنال لاصراتايوذل كطيع ستي-

 :صحفال جئا نتملستتا مدنع اتميعلتلا ەهذ عاتب

 :ةيباجيإ صلفحا ئجانت تانك إن
نم يأك فلط ىعل وأك علير هظ تلم إن و صفحللع وضالخن م امأي 10د ت بعاذلا لعز يهنتي أن نكيم-

.19-يدف كوضارعأ
ت ثبتيذالص خشلامع ك اكاحتر آخد  بعاًموي 14ةد لمهمسفأني لزمنال لاصتراا ذويل كلزعي نأب يج-

.19-دفيوكه بابتصإ

 :"هاتبإث نكمي ال" وأ ةلبيس كصحف ةيجتن تانك إن
.يدسلجاد عاتبالى علظ افلحا باورمتسا. اًيرروص سلي تاذال لعز-

http://OttawaPublicHealth.ca/CovidMentalHealth
w
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 ؟نآلاا ذام، فكصحم فت
]OttawaPublicHealth.ca/TestedWhatNow يف الھأكمب ةدوجو م.ةددعت متالغب اامھدختسال ؟نآلا ااذمف ،كصحف تم ة لامق عن فرصتب ة لوقنم[

 رألصفارابتخالا ئةف

:كلافطأ وأ تنأ تنك إن قطف لك ھي تامیلعتلا ھذه
 و ؛19-دفیكو ضارأع د حأقلأل اىعل مكیدل•
 و؛مكملع بسح 19-دفیوك بھتابصإ تت ثبصخش عم كاكتحام كیدلس لی•
 و؛اًمیو 14رخآي فا دكنج راخى لإ اروفاستلم •
 ىدل تسیلو ، باصم خصشع م قثیل واصات ىلعن اكك لفطن أبا اووتأب ةاملعا ةحصال  ملمكتع مل•

.  ضعرا أةی أكفلط

19-ديفوك حصفل ععضخلاب حنصُي

 :صحفال جائت نروهظ لكراظتان ءانأث تاميلعالت ەذه عاتب
.لكفوط تأن فسكن لزتع أن بيج-
 .اًصيشخة انضحالو أة سردلماو أ لعمال ىلإ واهبذت لا-
ب يجو كلفط معو أ كمعك اكحتار آخد بع اًميو 14 ةدلمهمسفأني لزمنال لاصتراايوذ لكل ز يعنأب يج-

.صفحلاة يجنتك لمارستال احهم راخبا

 :صحفال جئا نتملستتا مدنع اتميعلتلا ەهذ عاتب

:ةابيجيإ صفحال ائجنت تانك إن
 في عافترا لكف طلى عوأ يكل عرهظيلمن إص فحع للوضلخان م امأي 10د ت بعاذلا لعز يهنتي أن نكيم -

لمث( ةرارحللض فاء خاود امدختسان ودل قرأاى لع عةاس 24 ةدلمضارعرأا تنسحت نوإة رارلحاة رجد
.)لفيدأو أل ولينايت

":هاتإثب نكم يلا" وأ ةلبيس كصحف ةنتيج تانك إن
ضفا خءاودم ادستخان ود لقرأا ىعل عةاس 24 مدةل ضارعأرات سنتحا ذإت اذلا لعز يهنتي أن نكيم-

.)لفيدأو أل ولينايل تمث(ة رارحلل
.همسفأنل زع نعا وفقويتن أك ي بلزمنال لصاتااريوذل كرام عإى رجي-
نأل قب :ةنضاحل او أةسردمل انودتاري نيذل ارغاصلوا لفاطألل ةيعارلا ي مدقم و نيلدالواى لإةسبنلاب-

امدختسان ودل قرأاى لع عةاس 24 مدةلهضارعأت نسحتد قن وك تنأب يج ،هسفنل زع نعم كفلطف قويت
لهاسإ اروأ ؤقيالتل ثمض ارعأرات فقود تقن وكن تأب . يج)لفيدأو أل وليناي تلمث(ة رارحللض فاء خاود
.ةانضلحاو أة سردلما ىلإة دوالعل قبل قرأاى عل عةاس 48 مدةل
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؟نآلاا ذام، فكصحم فت
]OttawaPublicHealth.ca/TestedWhatNowيف الھأكمب ةدوجو م.ةددعت متالغب اامھدختسال ؟نآلا ااذمف ،كصحف تم ة لامق عن فرصتب ة لوقنم[

﮵لاقت﮳ىلا رابتخالا ئةف
 :كلافطأ وأ تنأ تنك إن قطف لك ھي تامیلعتلا ھذه

 و؛ 19 -دیفو كقفترا ضعراأ مكیدل  تیسل•
 وأ/و؛ 19- دفیوك بھتابصإ تبت ثصخشع م قوثیكاكحتا مكیدلان ك•
ا.دكن جراخى لإ رتمفاس•
 ھیلد ستیل كنل، وباصم صخش عم قثیل واصات ىلعن اك كلفط أنبا واتأو بةماعلا ةحصلا كممتلأع•

.  ضعراأ

19-ديفوك حصفل ععضخلاب حنصي

  :صحفال جائت نروهظ لكراظتان ءانأث تاميلعالت ەذه عاتب
.لكفوط تأن كسفن بقراتو لزتع أن بيج-
.اصيشخة انضحالو أة سردلماو أ لعمال ىلإ واهبذت لا-
 رةتف لراخ ةياسأسرا بباسأار ءاستثناب ، لزمنال يف ءقابلبا كب ةصاالخ لاصراتا تاجه غراإبب بلطام تأن-

 لوصلحاو ، لفاطأار ةيارعو ، ةسردالمو ، كسساأرا للعما لزمنال ةردالمغ ةياسأسرا باسبرأا لشمت. ةلزالع
.ةبيطال تاصفلوا مارستاو ، ةيطبلا دعياوملا روضوح ، ةالقلبا ىعل

 امدستخا ، لزلمنا يف هرتسأ ادرأف عن داتعابرا ىعل رادق رغي هكنول ةزلعلا ىلإ اجيحت صشخ يرأ نكيم-
.يةعطولا ةزلعلا زكرام

بوجبم رسفلا تااءجرإ ىلإ ةفضاإربا ، رةسأرا درافأ من يصحال رالحج نديائالع نريفاسمال من بطلُي-
.ندق فيف يمازإلراي الردفيال يحصالر لحجان وانق

 تدااشرإار عااتب كيلع بيجو ، رحمرأا نوالل ىلإ كب ةصاالخ راختبراا ةفئ رتغيتسف ، ضراعأ كيلع رتهظ اإذ-
. ءارلحما ةفئال يف جودةمولا

:صحفال جئا نتملستتا مدنع اتميعلتلا ەهذ عاتب
:ةابيجيإ صفحال ائجنت تانك إن

، كفلطى دو لأ كيدض لارعرأات رهظ نإ. صفحع للوضلخان م امأي 10د بعت اذلا لعز يهنتي أن نكيم-
.كتاذل زعن عف قو تتنأ كنكيمى تم اواتوأب ةماعلا ةحصلاك ربخست

":هاتإثب نكم يلا" وأ ةلبيس كصحف ةنتيج تانك إن
ت ت ثبصخش معق يوثلاكاكتراحك لفلطو أت أنر رأخيا كضرعن تم اًميو 14د ت بعاذلا لعز ي هنت أن نكيم-

.ادكنى إلة دولعاخ ريا تنموأ 19-دفيوكه بابتصإ
 ءانثستاب لزمنال ي ف ءاقالب ةليزنلما كالصتا تاجه ى لع نيتعي لزاي افر ، ةسلبي رااختبرا ةتيجن تانك اإذ-

 .ةزلعلا رةتف لراخ ةياسأسرا بباسأار
 لوصحالو ، لفاطأار ةيارعو ، ةسردالمو ، كسساأرا للعما لزمنال ةردالمغ ةياسأسرا بباسأار لشمت•

.ةبيطال تاصفلوا ماترسوا ، ةيطبلا دعياوملا روضوح ، ةالقلبا ىعل
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 :ةنضاحل او أةسردمل انودتاري نيذل ارغاصلوا لفاطألل ةيعارلا ي مدقم و نيدلوال اىل إةبسنلبا-

امه نرأة انضحالو أة سردلما ىلإة دولعال قبت اذالل زع نم اًميو 14امتمإ ىلإ اجتيحكفلطل از ما•
.ضارعأه دين لك توول ىحتى ودالعل قه نانكمإل باز

 ىتح ةياسأسرا باسبأرا ءاستثناب يلزمنال لزالع في لكفلط ةليزمنال لاصتراا تاجه رستمت أن بيج•
لطفلل ةاتيذال ةزلعلا رةتف لاكتما
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 ؟اآلن اذماف ،صكحفتم
]OttawaPublicHealth.ca/TestedWhatNowيف الھأكمب ةدوجو م.ةددعت متالغب اامھدختسال ؟نآلا ااذمف ،كصحف تم ة لامق عن فرصتب ة لوقنم[

رمحألا ىوتسملا من رةوطخلا ئةف
:كلافطأ وأ تنأ تنك إن طقف كل ھي تامیعلتال ذهھ

و ؛19-دیفوك قفترا ضعراأ مكدیل•
أو/؛ و 19- دفیوك بھتابصإ تبت ثصخشع م قوثیكاكحتا مكیدلان ك•
ا.دكن جراخى لإ رتمفاس•
ضعراألا  دحأ مكلفط ىدلو ،باصم صخشع م قثیول اصتاى لع ناكك لفطن أبا واوتأبة ماعلاة حصل اكممتلأع•

. قلأل اىعل

19-ديفوك حصفل ععضخلاب حنصي

:صحفال جائت نروهظ لكراظتان ءانأث تاميلعالت ەذه عاتب
.لكفوط تأن كسفن بقراتو لزتع أن بيج-
.اصيشخة انضحالو أة سردلماو أ لعمال ىلإ واهبذت لا-
أو كك باكاحتر آخن مأ دب اًمو) ي14(ر شع ةبعرأة دلمي تاذالل زالع ةرورصة برسرأاد ارفأل كراإخب ىرجي-

ةجتيى نعلك ولصد حرمجب همرخبأ .ةطبيالة ايعرالىلعل وصحللرا إل زلمناة رداغم همز لويجا ر .لكفبط
.راتبراخا

مدةل مسهنفأ لزع مهعليب جفي )،رصغيل فط لثم( كب كاكحترااطع قن م ةرأسرا ادرأفدأح نكيتمما لذإ-
.ضارعرأار وهظد  بعامأي) 10(ة رشعن م اءدا بًمو) ي14(ر شع ةربعأ

 امدستخا ، لزلمنا يفه ترسأد ارفأنع داتعابراى لع رداقر غيه كنولة لزلعا ىلإاج  يحتصخش يرأ نكيم-
.ةيعوطالة لزعالز كارم

نوانقب وجبمر فسالت اءارجإ ىلإة فاضرإاب ة،رسأارد ارفأن  ع همسفأنر حجنديائالعن ريفاسمالن مب لطُي-
.ندق فيف يمازرإلا يلارديفالي صحالر الحج

 :صحفال جئا نتملستتا مدنع اتميعلتلا ەهذ عاتب

:ةابيجيإ صفحال ائجنت تانك نإ
يفع افترا كلفطى عل وأ كيعل رهظ يلمن إص فحع للوضلخان م امأي 10د ت بعاذلا لعز يهنتي أن نكيم-

لمث(ة رارحللض فاء خاود امدختسان ودل قرأاى لع عةاس 24 ةدلمضارعرأا تنسحت نوإة رارلحاة رجد
.)لفيدأو أل ولينايت

":هاتإثب نكم يلا" وأ ةلبيس كصحف ةنتيج تانك إن
ص شخمع  قوثيالكاكاحترك لفلطو أت أنر أخيرا كضرع تنم اًميو 14د ت بعاذلا لعز يهنتي أن نكيم -

 لقألا لى عةاعس 24 مدةلض ارعأران سحتتا المطا دكن ىلإة دوالعريخان تم وأ 19-دفيوكبه بتاصإ تثبت
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.)لفيدأو أل ويلينا تلثم(ة رارلحض لفا خءاودم ادستخان ود
.ددين جمص فحع للوضخالبصح نُ ي،ضارعأران سحتتم و لأة دديض جارعأت رهظن إ-
 ءاثنتسال بزمنال يفء اقبلاة ليزنلماك الصتات اهى جعلن يتعيل ازا يرف، ة سلبير ااختبراة تيج نتانكا ذإ-

 .ةلزعالة رفتل را خةسياسأراب ابسرأا
ل وصلحاو،ل افطأراة ياعرو، ة سردالمو، ك ساسأرال لعمال زمنالة ردا لمغةيساسرأاب ابسأرال مشت•

.ةيبطلات افصولام راتساو، ة بيطلاد يعاومالر وضوح، ة القلباى لع

 :ةانضالح وأ ةسردالم نوداتر ينذيال راصغالو لافطلأ لةايعرال ينحامو نديلاوال ىلإ ةبسنالب-
 مهديض لارعرأات نسحد تقن وكن تأ بيجوتاذالل زع نم اًميو 14امتمإ ىلإج احتك يفلطل ازا م•

 نأب  يج.)لفيدآوأ لولينايل تمث(ة رارحض للفاء خاودام دستخان ودل قرأاى عل عةاس 24 مدةل
ىلإة دوالعل بق لقرأاى عل عةاس 48 ةدلملهاسإ اروأ ؤيقلتا لثم ضارعأرا تتوقف  قدنتكو
.ةانضلحاو أة سردالم

 نيكو قد هأن من لقق كاهن لزاي راو ضراعأرا فتخت لم أو ، ةيدجد ضراعأ كفلط ىعل رتهظ ذاإ•
راختبا ةدعاإب وصكي ،بب اصم COVID-19COVID-19.
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