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COVID-19 2 تحدیث 

 االثنین 8 فبرایر 2021

  اآلباء األعزاء،

.COVID-19 كما سمعت على األرجح اللیلة الماضیة ، أثبت عامل الحجر الصحي من "فندق هولیداي إن" في المطار أنه إیجابي لـ  

  نتیجة لذلك ، تمت إضافة المواقع التالیة إلى موقع DHHS اإللكتروني الیوم:

Department of Health and Human Services Victoria | Case locations and outbreaks  

  تحدیث: مواقع تعرض جدیدة ومحدثة (المواقع المضافة في 07/02/2)

Marciano's Cakes, Maidstone ● 

Dan Murphy's, Sunshine ● 

Off Ya Tree Watergardens, Taylors Lakes ● 

  تحقق من الرابط أعاله للحصول على التفاصیل كاملة.

  قم بزیارة صفحة االختبار للحصول على معلومات حول موقع االختبار القریب منك.  موقع االختبار موجود في

,Victoria University (St Albans Campus), Outdoor Carpark, St Albans Campus ● 

McKechnie Street, St Albans 3021 

Children can be tested at hospital respiratory clinics and GP respiratory clinics or ● 

.Royal Children's Hospital, Parkville 

  تشمل أعراض مرض كوفید -19:

  ● حمى ،

  ● قشعریرة أو تعرق ،

  ● سعال ،

  ● التهاب الحلق ،

  ● ضیق في التنفس

  ● سیالن األنف و

  ● فقدان أو تغیر حاسة الشم أو التذوق.

  یرجى عدم حضور اجتماع الوالدین غًدا إذا كنت قد زرت أًیا من مواقع التعرض أو إذا كان لدیك أي أعراض.  یتم فحصك وعزلك لمدة
 14 یوًما.

  یمكن للمعلم االتصال بك على الهاتف في وقت المقابلة بدًال من ذلك.

  قد یفضل بعض اآلباء أیًضا مكالمة هاتفیة ، ویعطون أخبار الیوم.

  یرجى االتصال بالمكتب لتلقي مكالمة من معلم طفلك ، أو إكمال القسیمة أدناه.

https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19


-----------------------  --------------------------------------------------  --------------------------------------------------  
 یرجى االتصال بي في وقت المقابلة الخاصة بي على ____________________ (رقم الهاتف)

  اسم الوالدین:__________________________

  اسم / أسماء الطفل / األطفال: ____________________

 


