
Informationen zum Corona‐Virus in persischer Sprache 
 
روس مورد در اطالعات* ا وي راتش و ١٩ كرون راى خط راد ب ا اف اى ب ى بيماريھ  *.قبل
 
ال ه ابت روس ب ى وي ا عفون راى ،كرون راد ھمه ب ور اف ان بط اك يكس ت خطرن ثر در.نيس ير موارد اك ارى س  بيم
امال م و عادى ك وده خطر ك راى و ب ثر ب ان اك انى خطرات مبتالي دارد ج   .ن
 
ه ر ب د نظ ان در كه نميرس اردار زن ان و ب د ،كودك ارى رون ديدتر بيم د ش  .باش
 
انى چه* ه كس روه ب راد گ تر خطر معرض در اف ق بيش د؟ تعل الى خطر *دارن ديد ابت تى و ش  در مرگ خطر ح
ر ال اث ه ابت ن ب روس اي راد در وي ر اف تر زي د بيش  :ميباش
راد‐ ال اف ه ميانس اال ب ن :ب روه اي ن از گ ه ٦٠ س اال ب روع ب ود ش  .ميش
راد‐ ال اف ه مبت اى ب ه بيماريھ ل ،اى زمين  :مث
ال ه مبت ار ب اال خون فش ال ،ب ه مبت ت ب ال ،دياب ه مبت اى ب وى بيماريھ ل )ري اى مث وى ناراحتيھ راد در ري  اف
يگارى راد (س ال اف ه مبت رطان ب راد ،س ا اف تم ب نى سيس عيف ايم  .ض
راد ال اف ه مبت اير ب ا س ث كه بيماريھ عيف باع دن ض تم ش نى سيس ان ايم ده بدنش ت ش   .اس
 
راى‐ راد ب ا اف ابقه ب اى س ى بيماريھ ن ،قبل روس اي د وي اك ميتوان د خطرن  .باش
 
 
ايى چه* د كارھ ام باي ر ،دھم انج ه اگ ى ب راد گروھھاى از يك تر خطر معرض در اف ق بيش  *دارم؟ تعل
 
ت‐ وه از مواظب ه را ھا ن د عھده ب  .نگيري
اى‐ ى مالقاتھ ا را شخص ان حد ت تر امك د كم ا ،كني ا ي ه را مالقاتھ اى ب نى ارتباطھ ورى و تلف  محدود غيرحض
د   .كني
تفاده از‐ ھاى از اس ل و حمل سرويس اب عمومى نق د اجتن  .كني
ع از‐ اى در تجم اب عمومى مكانھ د اجتن  .كني
ام در‐ ات ھنگ راد مالق ر اف ه از ،ديگ يدن آغوش ب يدن و كش اب بوس د اجتن  .كني
له‐ ب فاص ا مناس راد ب ر اف د مراعات را ديگ  .كني
ام‐ ژه كارھاى انج ورت در را وي ان ص ه امك راد ب ر اف پاريد ديگ ل ) بس اى مث انواده اعض ا خ ژه امداد گروھھاى ي   .(وي
ات خاص مراعات‐ تى نك يا مورد در ، بھداش ا و اش راد ي انواده اف ر ، خ وده خطر معرض در اگ دن آل ه ش روس ب  ،وي
اطر ت بخ ب آمد و رف ه مرت يرون ب نزل از ب تند م   .ھس
 
 
وان من* خص بعن الم ش ايى چه ،س راى كمكھ راد ب ارى خطر معرض در اف وانم مى بيم ام ت  *دھم؟ انج
 
تر يز ھر از مھم ت ،چ ات رعاي تى نك ت بھداش تى ،اس ر ح ق اگ ه متعل روه ب راد گ تر خطر معرض در اف  بيش
تيم  .نيس
تى ر ح ن اگ روس اي راى وي اك خودمان ب د خطرن ط ،نباش ا فق ت ب ات رعاي تى نك وانيم بھداش راد ميت  در اف
تر خطر معرض ت را بيش د و محافظ رايت رون ارى س دتر را بيم م كن  .كني
 
رفتن آغوش در از‐ يدن و گ راد بوس ام در اف دگويى خوش ھنگ اب آم م اجتن  .كني
ع از‐ اى در تجم اب عمومى مكانھ م اجتن  .كني
ات‐ راد مالق تر خطر معرض در اف ط را بيش ط و فق ورت در فق از ص ام ني م انج ل )دھي ه مث المندان خان   .(س
نھادات‐ ك پيش ه كم م ارائ ل .دھي د مث راى خري راد ب ايگى در خطر معرض در اف ن و ھمس وام بي   . اق
ات از‐ راد مالق تانھا در اف اب بيمارس م اجتن  .كني
 
Und nr 2 
روس مورد در اطالعات* ا وي  *كرون
 
ه راكز /مھدكودك /مدرس تى م  (OGS)تربي
نبه از امى ١٦/٣/٢٠٢٠ دوش دكودكھا و مدارس تم راكز و مھ تى م ا تربي الت ت د تعطي اك عي  (Osterferien )پ
ل ند تعطي  .ميباش



ى ت چگونگ ان از مراقب ده كودكانت ان بعھ د خودت د خاص موارد در كه .ميباش ا ميتواني ان محل ب  ھماھنگ كارت
د   .بفرمايي
 
تر ،( Verwaltung )جات اداره* اه دف ات رف تر ،(Sozialamt )اجتماع ت دف اكنين ثب  (Einwohnermeldeamt ) س
* 
 
ى اداره ه و محل يز اى منطق ا ن انوى اطالع ت ل ث د تعطي ن طول در.ميباش ان مدت اي ه امك ما اينك ا ش ه شخص ن ب  اي
د مراجعه ادارجات د كني د اما نميباش ورت در ميتواني از ص نى ني ا و تلف ط ي ل توس اس  ايمي ل تم  حاص
د   .فرمايي
 
ر د اگ ا نميداني ى چه ب د كس اس باي د تم ا ،بگيري ماره ب ن ش اس ٠٢٤٢٨/٨٤٠ تلف د تم  .بگيري
ماره ن ش انم تلف ولر خ  (Frau Schüller )ش
يز  ٠٢٤٢٨/٨٤٣١١ ن
د   .ميباش
 
ن در راكز مدت اي ر م يز زي ل ن ند تعطي   :ميباش
ه يقى مدرس  (Musikschule ) موس
النھاى ى س  ورزش
گاه ان باش ان و كودك ا (Kinder und  Jugendstreffs ) نوجوان ھرداريھا ، انجمنھ   .ش
ل و ه قاب ر ب ن طول در كه ھست ذك ا مدت اي چ انجمنھ اليتى ھي ه را فع د ارائ رد نخواھن   .ك
 
ا ھاى از لطف ى تماس اب شخص رده اجتن ات و ك تى نك ت را بھداش د رعاي   .فرمايي
راى واالت ب ى س ماره ،كل ن ش تان در ٠٢١١/٩١١٩١٠٠١ تلف وردراين اس ت ن الن وس ترس در ف د دس   .ميباش
ير ن از بغ ركز اي ه در ،م ركز (Düren )دورن منطق نى م ر در تلف ه نظ ده گرفت ما كه ش د ش ورت در ميتواني  ص
از نبه از ني ا دوش ه ھر جمعه ت اعت از ھفت بح ٨ س ا ص دازظھر ١٦:٣٠ ت ا بع ماره ب ن ش  ٠٢٤٢١/٢٢١٠٥٣٩٢٠ تلف
اس ل تم د حاص   .فرمايي
 
ان در ا پاي اى شخص رايط درك تقاض خت ش رانى و س ب از را بح ما جان زيزان ش  .دارم ع
 
 
 


