
ARABIC TRANSLATION 
ي 
 
 ARAتحديث الخدمة: ما هو المستمر ف

 
الية بدعم عمالئنا وحماية المجتمع خالل وباء كورونا  م منظمة الالجئي   األستر  

 .91DIVOCتلتر
  

ي تقديم أكتر عدد ممكن من خدماتنا عن طريق الهاتف وعقد مؤتمرات عتر الفيديو: 
 
 ونحن مستمرون ف

 ي حاالت الطوارئ
 
ي سداد فواتت  الكهرباء/الغاز - اإلغاثة ف

 
 المساعدة ف

  وس كورونا  91DIVOCالمعلومات حول فت 

  الدعم والمعلومات بشأن صحتك 

  ي رسوم المدرسة أو التدريب والزي المدرسي  -المنح الدراسية
 
 المساعدة ف

 استشارات األرسة والعالقات 

 دعم الفروض المدرسية لطالب المدرسة الثانوية 

 خصية للشبابدعم الرفاهة الش 

  عتر الهاتف والمعلومات واإلحاالت  -دعم الحاالت 

 مسارات التوظيف 

 انية وخطط الدفع  معلومات المت  

  ي
 دعم األبوة واألمومة واألرسة والدعم الثقاف 

  مسارات اإلحالة إىل الخدمات السائدة/المعتادة 

 ة والتواصل مع وزارة الداخلية حول الطلبا  ت المقدمةدعم الهجرة مع طلبات التأشت 

  دعم االستيطان اآلخر للشباب واألرس 
 

 يرجر االتصال بمدراء الحاالت لدينا للمساعدة والمشورة: 
  8354 2951 -مكتب أندرديل 
ي   8281 2052 -مكتب سالزبير

  33O 04O8 424 -هند )متحدثة باللغة العربية( 
 48C 073 0427 -محسن )متحدث باللغة العربية( 

/داري/فارسي متحدث بلغات  ي  0447 773 552 -هازاراجر
 م(5-صC)االثني   والثالثاء فقط من  80O 400 0447 -متحدث باللغة البورمية تشي   

 0447 400 808 -متحدث باللغة البوتانية 
ويلية/اإلسبانية   0447 058 422 -متحدث باللغة الفت  

ي مكاتبنا عىل 
 .لة/الطارئة فقطالحاالت العاجتقترص مواعيد المقابالت الشخصية ف 

  
ي ARAلصحتك وصحة فريق  ي أندرديل وسالزبير

 
 ، برجاء عدم زيارة مكاتبنا ف

 
/طارئا

ً
 . إال إذا كان األمر عاجال

 
ي تأجلت؟ 

 ما هي الخدمات التر
 :)
ً
وعات التالية بينما نعمل عىل تطوير خيارات تقديم بديلة )حيثما يكون ممكنا  تم تأجيل المشر

  نوادي الفروض المدرسيةs ulC kr 9emoH  وبرنامج الفنونARA AkA  وملتقر الشبابt mAn s ht mA 

  معسكر سفت  الشبابt mAn Auo HH m k 9 uY 

  تدريب البطاقة البيضاءgniAl 9 km ak ihiht 

  ي )مجموعة السيدات السوريات، مجموعة سيدات بورما، مجموعة السيدات األفغانيات، مجموعة
مجوعات الدعم الثقاف 

 (الطاولة

 مجموعة تكنولوجيا المعلومات 

  ورش عمل السائق المتعلمrl khlk Vkialk 

 )مجموعات األبوة واألمومة )تربية أطفالنا من خالل اللعب 

 التدريب عىل التوعية الثقافية واالستقراءات التطوعية 
 

ي مكتب 
 ف 
ً
/طارئا

ً
 عاجال

ً
 :ARAإذا كنت تحرص  موعدا



  ،قبل حضور موعدك 
ً
 سيتم سؤالك عن اعراض اإلنفلونزا المحتملة والسفر مؤخرا

  سيقوم موظف حالتك أو نقطة اتصالARA  ويحافظ عىل مسافة "  متر منك، O.5بممارسة "التباعد االجتماعي

  .سيطلب منك استخدام مطهر اليدين قبل وبعد موعدك 
 

 باالتصال بالعمالء قبل المواعيد العاجلة/الطارئة لطرح هذه األسئلة. 
 
 كما سيقوم موظفو الحالة والمديرون أيضا

 إذا كنت: 
  )ي التنفس، أوجاع، تعب

 
ي من أعراض تشبه اإلنفلونزا )سعال، حىم، صعوبة ف

 
رجى عدم زيارة  -تعان

ُ
  14لمدة  ARAي

 
يوما

   بعد ظهور األعراض،
  ي الخارجأي مكاعدت من

 
اليا،  O4حتر تمر  ARAيرجر عدم زيارة  - ن ف  بعد عودتك إىل أستر

ً
 يوما

  ي الخارجتقيم مع أي شخص عاد من
 
 بعد اتصالك بهم، O4حتر تمر  ARAيرجر عدم زيارة  - أي مكان ف

ً
 يوما

  وس كورونا  بعد  O4حتر تمر  ARAيرجر عدم زيارة  - 91DIV-OCربما تكون قد تعرضت إىل فت 
ً
 هذا االتصال. يوما

 
)اندرديل( أو  8354 2951يرجى االتصال بنا عىل الرقم إذا كان لديك أية أسئلة أو كنت بحاجة إىل إبالغنا بأي حالة عدوى محتملة، 

ي(.  8281 2052  )سالزبير
 

وس كورونا   الوصول إىل موارد فت 
ً
جمة عىل موقع الحكومة الفيدرالية:  91DIVOCيمكنك أيضا  المتر

 
الية جمة  للحكومة الفيدرالية األستر  الموارد المتر

 
 لك عىل مساعة 

ً
وس كورونا  ARAشكرا ي منع انتشار فت 

 .91DIV-OCف 
  

ينجر ديب  ستر
 المدير التنفيذي
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