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 ۲۰۲۱آگست  ۲۷ - ۱۹- ت ویلز در مورد کوویدوسا نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 

  کسب  یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۸۸۲ه گذشتشب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 ه اند.نفر جان باخت دومتاسفانه در همین مدت  ثبت کرد. ،اند شده

 

  و  میا دهیرس نیواکس ونیلیم ۶.۲م. ما اکنون به یکن یحاضر شدند تشکر م کردن نیواکس یبرادیروز که نفری  ۱۴۳۰۰۰از

 ازطریق ویب سایت، لطفا  فورا  واکسین نشده اید هنوزشما اگر . اند گرفتهخود را واکسین دوز  نیصد از مردم اولفی ۶۲ با  یتقر

nsw.gov.au .وقت بگیرید 

 
 حاصل  نانیرا دارد. اطممثبت کرونا ویروس موارد  فیصد ۸۰از  شتریب همهنوز یجنوب غربو سیدنی تر کالنغربی  یدنیس

به طور خاص ما  .دیباش بندپالطفا ها  هیبه توصو  دیدان یدر منطقه خود را م (تعطیلی نیقوان) ، rules lockdownکه  دیکن

 د.ناحتیاط کن شتریلطفا ب تقاضا می کنیم که Penrithمناطق حکومت محلی  هیو بق Camdenاز ساکنان 

 
 دیهستمثبت مورد  کیبا نزدیک تماس  ای دیدارهم  یفیاگر عالئم خف حتی د.دادنانجام  شیآزما نفر ۱۱۸۰۰۰از  ترشیب روزید ،

 مهم است.  Nynganو  Tamworth  ،Merimbula  ،Pictonدر ژهیامر به و نی. اانجام بدهید شیآزما لطفا

 
 یک در نظر گرفته خواهد شد و  یا رانهیبازگردند. اقدامات سختگ کتببر به مواکت ۲۵از  شاگردانکه  میدار یما برنامه ا

گردد. همه  یباز مبه مکتب نوامبر  ۱از  ۱۱و  ۶،  ۲ صنف شود.  یاول آغاز م صنفو  ستاناز کودک تدریجی کردیرو

  .باز خواهند گشت نوامبر ۸مانده از  یباقصنف های 

 
  امتحاناتHSC  شود. یدر ماه سپتمبر منتشر م یدیجد تقسیم اوقاتافتد.  یم رینوامبر به تأخ ۹تا 

 
 معلمان در گرفتن وقت برای واکسین کردن در شوند.  نینوامبر واکس ۸تا  دیکنند با یکار م کتبکه در محوطه م یهمه افراد

 وجود دارد.کردن  نیاز واکس ییباال اریبس زانیکه در حال حاضر م میما خوشحالاولویت قرار دارند. 

 
 یم از م. ما منتظریکن یتالش کرده اند تشکر م نیو والد شاگرداناز  تیحما یبرا معارف و صحت بخشکه در  یاز همه کسان

 استقبال کنیم. و معقول  منیا یبه روششاگردان 

 

 ر سرتاسمنابع خوب داریم. ما کارهای زیادی را در  بهم پیوسته و بابسیار  صحیهستیم که یک سیستم  بختما بسیار خوش

 باشند. روز معیارهای به مطابق آموزش دیده و خوب نیروی کار ما مجهز، که انجام داده ایم تا مطمئن شویم صحی سیستم 
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