
 
COVID -19 كورونا فيروس  

 االجتماعي ريفروود مركز

  االجتماعي ريفروود مركز في المجتمع أفراد األعزاء

الظروف هذه في والمتطوعين المستخدمين ،الموظفين، للجميع الدعم  في يستمر ريفروود مركز بان اعالمكم نود

 .كورونا العالميفيروس بالوباء يختص لم 

ع الحكومية الصحية الدوائر من تصلنا التي المعلومات نتابع .الفيروس انتشار من للحد األمور بعض تغيير تع لقد

 . الفيدراليوالمحلي الصعيد لى

الفيروس انتشار عن الناتج الخطر  لتخفيف والموظفين المتطوعين ، المجتمع الفراد الخدمات متابعة أولوياتنا من

. 

 : التالي هو االنتشار من للحد المركز في نفعل ماذا

  لخدماتنا المستخدمين لجميع باألسئلة نقوم

  ونصف متر األفراد بين المتوجبة المسافة ذلك في بما بعناية لليدين النظافة

 . المجتمع أفراد لخدمات المستخدمة والسيارات الباصات ذلك في بما المركز في المستخدمة األمكنة وتعقيم تطهير

 . اليدين معقم واستعمال والصابون بالماء اليدين تنظيف

  اليدين حامي أو القفازات استعمال

 . اللغات جميع في الفيروس انتشار من للحد ومصورة كتابية  ارشادات عرض

يمك ال لمن الهاتفية االتصاالت عبر أو المنزلية الزيارات عبر الكرام الزبائن خدمة متابعة في يقومون الموظفون

  المنزلي العزل بسبب أو لدواعيصحية المركز إلى الحضور نه

  .الفيروس انتشار من الحد على يعملون وسوف   المنزلية الزيارة قبل بكم باالتصال الموظفون يقوم سوف

 .المعنية الدوائر من باستمرار تصلنا التي المعلومات جميع بانتظام يتابعون والمتطوعون الموظفون

  العدد في المحدودة الخارجية  البرامج بعض نتابع

بالمشا االنتشار من للحد يتوجب ما على المحافظة مع المدرسي الدوام وبعد قبل ما والبرامج األطفال خدمات نتابع

 .التعليم ودائرة الصحة الحكوميةفي الدوائر مع ورة

 . والعدد الساعات تخفيض مع تتابع الشباب خدمات

  الحاضر في توقفت والتسوق االجتماعية السن كبار خدمات

 .أساسية وخدمات الطبية المواعيد في المساعدة ، والتسوق   لألفراد السن لكبار الخدمات نتابع سوف

 . وقتيا توقفوا األطفال اللعب وبرنامج األهل دعم  وبرنامج الخدمة في مستمرة  العائالت خدمات

  المتابعة عن توفقت واالجتماعات  االحتفالية المناسبات جميع

لو وجها أو واإليميل الهاتف عبر المجتمع أفراد لدعم المركز من بعد عن للعمل للموظفين عمل خطة تاليف تم لقد

 .الحاجة دعت إذا جه

  المعلومات  ومراقبة األمور متابعة في نقوم سوف

طارى أي أو جديد أي في باعالمكم نقوم سوف . الخدمات متابعة لتحديد والمحلية الفيدرالية المختصة الدوائر من

  موقعنا عبر أو علىالمركز بنا االتصال  عبر ء

http://Riverwoodcommunity.org.au/ 

  موءكد الغير الوقت هذا خالل واألمان الصحة لكم نتمنى لدعمكم شكرا

-COVID كورونا فيروس حول للمعلومات 95330100 الرقم على للمساعدة احتجتم ان بنا االتصال الرجاء

 1800 020 080      الساخن الخط على الحكومية بدائرةالصحة  االتصال الرجاء 19

 

 

  ٢٠٢٠ آذار من عشر الثامن

  االجتماعي ريفروود مركز إدارة

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Friverwoodcommunity.org.au%2F&data=02%7C01%7Creception%40riverwoodcommunity.org.au%7Cd9eec953130a4dd49d8508d7cc7a3d62%7Cfe3025569a244f5b942af63fda1d2373%7C0%7C0%7C637202697701614282&sdata=TlAPbzcG1OuoVm2VzQguUP8ZFbgDw6H5wMgv93Fbtjc%3D&reserved=0

