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   الرئيسية النقاط 
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 آب 27 الجمعة ليوم 19-بكوفيد يتعل

 

 

 وس  جديدة  إصابة  882  ويلز   ساوث  نيو   والية  سّجلت  من  8  ال  الساعة  حت    الماضية  ساعة  42  ال  خالل  {19-}كوفيد  بفير
   تسجيل تم  لألسف و  أمس،  ليلة مساء

 وفاة.   حالت 
 

  6.2 قدمنا   قد   نكون  الرقم وب  هذا   شخص، 143,000 عددهم بلغ   حيث  أمس يوم  اللقاح أخذوا  الذين األشخاص جميع نشكر  
  موعد   لحجز   تبادر   بأن  نا ءرجا   ونكرر   اللقاح،  من   األوىل  الجرعة  تلقوا   قد   الوالية   سكان  من  %62  ويكون  لقاح،   جرعة  مليون
   . nsw.gov.au  لموقع  الدخول  عي   وقت بأرسع

 

  غرب  مناطق  تزال  ما    
ى  سيدن      غرب   وجنوب  الكي 

ك   من   تأكد   لذا   اإلصابة،  حاالت  من   %80  من  أكي    تسجل  سيدن 
ّ
  عل   أن

     rules lockdown  التعليمات  عل  وإطالع  علم
م  منطقتك  ف   وبقية   Camden  كامدن  سكان  نناشد   . الصحية  بالنصائح  والي  

يث منطقة   ب Penrith بيي 
ّ  الشديد.  الحذر   توخ 

 
 

 وس اإلصابة احتمالية  عن للكشف اختبار  000181, إجراء  تم دد  عدمب  رجاءنا  ونكرر  . أمس يوم   بالفير    الي 
  للفحص   الخضوع  ف 

    خاص  بشكل  األمر   هذا   ينطبق و   . مصاب  شخص  مع  اختالط  عل   كنت   إذا   أو   خفيفة  كانت  ولو   أعراض  بأية   تشعر   كنت  إذا 
  ف 

مبوال  ،Tamworth تامورث مناطق   . Nyngan ونينغان ، Picton وبيكتون ، Merimbula  ومير
 

 حيث  تدريج    بشكل لعودة ا وتنظيم  صارمة إجراءات تطبيق  مع  المدارس إىل التالميذ  لعودة   تخطط  الوالية حكومة إن  

ين 25 من  ابتداء المدرسة إىل األول  الصف وحت   الروضة أطفال سيعود    ،2  الصفوف طالب سيعود  بينما   أكتوبر،األول/  تشر

    11و 6
ين 1 ف  /  تشر  

، الثان    ستعود  الصفوف بقية أما  نوفمي 
 
ين  8 من  بدءا /  تشر  

.   الثان      نوفمي 

 
 

 الثانوية لشهادة النهائية  االمتحانات تأجيل سيتم {HSC}   ين من التاسع حت /  تشر  
،  الثان   جدول عن اإلعالن وسيتم نوفمي 

  
    جديد   زمت 

.  أيلول/  شهر  ف   سبتمي 

 

 

 ين من لثامنا  بحلول اللقاح أخذ  استكمل قد  يكون أن المدرسة نطاق  داخل يعمل من  كل  عل يجب /نوفمي   تشر  
  الثان 

عىطو 
ُ
   األولوية ير  والمدرّس  للمعلمير   ست

  أخذوا  الذين األشخاص من المرتفعة للنسبة سعداء ونحن . اللقاح مواعيد   أخذ  ف 

 اآلن.  حت   اللقاح

 

  ويعمل عمل من  جميع نشكر    
  نتطلع  ونحن دتهم. ومساع وأهاليهم   الطالب دعم عل  الصحة ودائرة  التعليم سلك  ف 

حيب    سالمتهم.  تضمن رشيدة  أسس وفق ثانية  بالطالب  للي 

 

 ات بالموارد   مزود  و  متطّور  صج ي  نظام  ب محظوظون نحن   وقد  ،الصحية الهيئات كافة  بير   نسيقبالت  بدوره يضطلعو  والتجهير 

  لتواكب   قدراتها  ورفع  تدريبها و   تأهيلها   تم قد  فيه العاملة والكفاءات الطاقات أن لنضمن  والعمل الجهد  من الكثير  بذلنا 

   المستجدات أحدث
.  المجال  ف    الصج 

 
 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area

