خبرنامه ویژه

اطالعات چند زبانه در مورد ویروس کورونا
)(Covid 19
19. 03. 2020

کورونا  -شماره تلفن های اطالعات در وین
خط تلفن  24ساعته برای گروه های در خطر
01 4000 4001

اطالعات عمومی تلفن ثابت
0800 555 621

شماره سالمت در مورد شک به ابتال به بیماری
1450
مهم ترین مسئله در درجه اول :برای مبارزه با ویروس کورونا باید همگی وظیفه خود را انجام
دهیم.
ما منابع اطالعاتی چند زبانه را برای شما گردآوری کرده ایم که بصورت آنالین در دسترس
هستند .لطفا این اطالعات را برای اعضای خانواده ،دوستان ،آشنایان ،همسایگان ،اعضای
سازمانها و غیره ارسال کنید.
شهردار دکتر مایکل لودویگ نامه ای خطاب به شهروندان شهر وین (درحال حاضر به زبانهای
/ Srpski / Hrvatski / Bosanski / Türkҫe / Englishفارسی  /عربي Pyccĸий /
 )čeština / Shqip / Română/ Polski /نوشته است:
نامه شهردار
لطفا تماس وارتباط با افراد دیگر را کم کرده .از تماس نزدیک خودداری نمایید (دست دادن)،
دستان خود را مرتب و مداوم با صابون بشویید .اگر مشکوک به گرفتن بیماری هستید و عالیم
ویروس را در خود می بینید ،خانه را ترک نکرده ،بلکه با شماره تلفن سالمت  1450تماس
بگیرید.
اگر متعلق به گروه درخطر (افراد باالی  65سال و افراد مبتال به بیماری های قبلی) هستید و
برای سازماندهی زندگی روزمره به کمک نیاز دارید ،با شماره  01 4000 4001تماس بگیرید.

اطالعات عمومی در مورد انتقال ،عالئم و پیشگیری را می توان در خط تلفن اطالعات
 0800555 621یافت.
لطفا اطالعات در مورد تحوالت فعلی را از روی وبسایت ، Website der Stadt Wien
وبسایت ، AMS، Bundesministerium für Soziales und Gesundheit
 Arbeiterkammer und ÖGB ، Wirtschaftskammerو یا از طریق . ORF
مسئوالن و مؤسسات در حال حاضر به شدت برای ارائه اطالعات به زبان های مختلف تالش
می کنند.
سواالت متداول  /برگه اطالعات چند زبانه  /بهداشت و اقدامات محافظتی
اطالعات در حال حاضر به زبانهای
عربي  / Bosanski / Hrvatski / Srpski /中文 /فارسی / English / Français /
Kurdî / ਪੰਜਾਬੀ / Polski / Română / Pyccĸий / Soomaali / Türkҫe
Österreichischer Integrationsfonds

قانون کار و حمایت از مصرف کننده
اطالعات در حال حاضر به زبانهای

English / Français / Български / Bosanski / Hrvatski / Srpski Română /
 / Polski / Türkҫe /عربيMagyar /
AK und ÖGB

گزارش در مورد بیکاری در ارتباط با ویروس کورونا
اطالعات در حال حاضر به زبانهای
عربي  / Bosanski / Hrvatski / Srpski / English /فارسی Polski / Pyccĸий /
Türkҫe /
AST

برخورد و رفتار در مطب پزشکان
اطالعات در حال حاضر به زبانهای
 / Shqip / Englishعربي  / Bosanski /中文/فارسی / Hrvatski / Polski /

Pyccĸий / Srpski / Slovenčina / Română / čeština / Türkҫe / Magyar
Ärztekammer Wien

نامه وزیر آموزش وپرورش هاینز فاسمان به والدین
نامه والدین در حال حاضر به زبانهای

 / Shqipعربي  / Bosanski / Hrvatski / Srpski /فارسی / English / Polski /
Română / Pyccĸий / Slovensko / Türkҫe / Magyar
Brief des Bundesministers

خبرها و گزارشها به زبان ساده وبا کمک ترجمه
 ORF IIIخبرها و گزارشات را به زبانی ساده روزانه در ساعت  7:25بعد از ظهر پخش می
کند.

با کمک برنامه رایگان  uugot.itمی توانید برنامه های تلویزیونی را با زیر نویس به زبان اولیه
خود تماشا کنید.

