
 يجب عليك حماية نفسك 
 وحماية أحبائك 

ي الحفاظ عىل صحة سكان مدينة نيويورك وسالمتهم.
والمساعدة �ف

وس كورونا )COVID-19(. فيما يلي ثالث خطوات يمكنك اتخاذها من خالل دعم من  ي تقليل انتشار ف�ي
ي نيويورك دوًرا مهًما �ف

يلعب كل ساكن �ف
ي الحفاظ عل صحة سكان مدينة نيويورك وسالمتهم. 

برنامج NYC Test & Trace Corps لحماية نفسك وأحبائك ومجتمعك بالكامل. ساعد �ف

يجب عليك إجراء االختبار - للشعور براحة البال 

ي تعرض أيًضا اختبارات الأجسام المضادة لتحديد ما إذا 
وس كورونا )COVID-19( بدون تكلفة عليك لمعرفة حالتك والشعور براحة البال. ويمكنك تفقد المواقع ال�ت يمكنك إجراء اختبار ف�ي

ي جميع أنحاء المدينة. 
وس بالفعل، حيث تعد الختبارات آمنة ورسية. وهناك المئات من مواقع اختبار NYC Test & Trace Corps �ف ي من الف�ي

كنت تعا�ف

يجاد موقع اختبار بالقرب منك. ال يلزم تحديد مواعيد. تفضل بزيارة nyc.gov/covidtest أو اتصل برقم COVID19-212 الإ

يقاف االنتشار  يجب عليك الرد عىل المكالمة - الإ

 .NYC Test & Trace ي
ف �ف صابة به، فإنك ستتلقى مكالمة من المسؤول عن تقصي المخالط�ي وس كورونا )COVID-19( الخاصة بك إيجابية أو كنت معرًّضا لالإ إذا جاءت نتيجة اختبار ف�ي

رُد عل هاتفك إذا رأيت NYC Test+Trace أو NYC Covid Test أو رقم 212.

ف بما يىلي أيًضا: سيقوم المسؤولون عن تقصي المخالط�ي

الستفسار عما تشعر به. 	

تقديم الموارد لمساعدتك عل الحفاظ عل صحتك والعزل بأمان عن الآخرين. 	

ي الداخل وبعيًدا عن الآخرين. 	
ي تحتاج إليها للبقاء �ف

توضيح المدة ال�ت

وس كورونا )COVID-19( الخاصة بك إيجابية، فسيقوم المسؤول عن تقصي   إذا جاءت نتيجة اختبار ف�ي

: ف أيًضا بما يىلي المخالط�ي

صابة.  	 طرح الأسئلة لمعرفة كيف تعرّضت لالإ

 الستفسار عن الأسماء ومعلومات التصال الخاصة بكل الأشخاص الذين خالطتهم للمساعدة عل  	

وس لالآخرين.          حمايتهم ومنع انتشار الف�ي

: ف أبًدا بما يىلي لن يقوم المسؤولون عن تقصي المخالط�ي

الستفسار عن اسمك أو رقم الضمان الجتماعي الخاص بك. 	

الستفسار عن معلومات مالية خاصة أو معلومات متعلقة ببطاقة الئتمان. 	

يل برنامج عل أي من هذه الأجهزة. 	 ف ي هاتفك أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو ت�ف
طلب التحكم �ف

ي لـ 
و�ف لك�ت ( عل الموقع الإ ي ي أداة “Validate My Tracer” )تحّقق من مسؤول التقصي الخاص �ب

 يُمكنك أيًضا أن تطلب من الشخص الذي يتصل بك أن يزّودك برمز لتدخله �ف

.Test & Trace Corps

ف عن  ف الوصول إليك ع�ب الهاتف، فقد يلجأ إىل زيارتك شخصًيا لالطمئنان عل عافيتك. وسوف يُظهر لك بطاقة هويته ليثبت لك أنه أحد المسؤول�ي إذا تعذر عل المسؤول عن تقصي المخالط�ي

 .NYC Test & Trace Corps ي
ف �ف تقصي المخالط�ي

يجب عليك الحرص - لحماية أحبائك 

ي العزل بأمان 
وس كورونا )COVID-19( أو كنت عل اتصال بشخص كانت نتيجة اختباره إيجابية، يمكن أن يساعدك برنامج NYC Test & Trace Corps �ف إذا تم تشخيص إصابتك بف�ي

ل.   ف ي الم�ف
ي فندق أو �ف

�ف

نت والتلفزيون الكبلي والصحة النفسية ودعم العافية وكذلك مكالمات هاتفية محلية غ�ي محدودة للبقاء عل  ن�ت تعد فنادق العناية مجانية وآمنة ومريحة ومالئمة. نوفر وسائل النقل والوجبات والإ

اتصال بالeأحباء.

 لمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم
   212-COVID19 )212-268-4319(  

testandtrace.nyc أو تفضل بزيارة
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 ما الذي يمكنك القيام به 
وس كورونا  لمكافحة ف�ي

 )COVID-19(
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 يجب أن تعرف 
حالتك. ُقم بإجراء 

وس كورونا  اختبار ف�ي
 )COVID-19(
بدون تكلفة عليك.

يجب عليك العزل 
بأمان لحماية الآخرين 

 وتلقي العناية 
ل. ف ي الم�ف

ي فندق أو �ف
�ف

رُد عل مكالمة 
ف عن تقصي  المسؤول�ي

ف لدينا  المخالط�ي
للمساعدة عل إيقاف 
وس كورونا  انتشار ف�ي
ي 

)COVID-19( �ف
مجتمعك.

التقصي   العنايةاالختبار

فم برنامج NYC Test & Trace Corps بحماية خصوصية وأمان معلوماتك الشخصية  يل�ت
ي نتلقاها رسية ومحمية بموجب قانون الصحة بمدينة 

والصحية، حيث تكون كل المعلومات ال�ت
نيويورك. ولن يسأل برنامج Test & Trace Corps عن حالة الهجرة الخاصة بأي شخص. 
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