.انارجمندیآقا و ها
وردم در فدرال دولت .است گرفته قرار ا وروناک روسیو ریتأث تحت شدت به حاضر حال در ما روزمره یزندگ
.داد خواهد رییتغ را ما روزمره یزندگ تاكنون كه است گرفته میتصم اقدامات از یاریبس
نم؟ک تیرعا دیبا را مقررات دامک نم؟ک افتیدر موثق اطلاعات توانم یم جاک از .دارد وجود نانیاطم عدم و ترس
.باشند آگاه یخوب به ست،ین یآلمان یمادر زبان هک یافراد هک است نگران نیا از شورک نیا ادغام اداره
..بمانند سالم انکودک و مردان  ،زنان از یاریبس است نکمم هک آنجا تا میخواه یم ما همه
بخصوص افراد از محافظت یبرا و .مینک ندترک را وروناک روسیو تا مینک ارک هم با دیبا ما همه لیدل نیهم به
مردم یها گروه از محافظت یبرا ایو .ها گروه و ریپذ بیآس
ها نامه نییآ و ها هیتوص و فدرال دولت ماتیتصم مورد در مداوم بطور آنها .دارد وجود ها رسانه در یادیز اطلاعات
دهند یم گزارش
.بمانند سالم افراد شتریب هرچه تا ندک کمک تواند یم سک هر .دیباش بندیپا موارد نیا به ﺣﺘﻤﺎ ً ﻟﻄﻔﺎ ً
.است برخوردار یا ژهیو تیاهم از یشتبهدا مقررات تیرعا و خود فاصله حفظ
.بود خواهد ریپذ انکام ما یمارستانهایب در یافک اندازه به مارانیب درمان انکام روش نیا با فقط
شود یم منتشر یاجتماع یها رسانه قیطر از هک یاطلاعات تمام به  ،دیساز آگاه معتبر یها رسانه مورد در را خود ﻟﻄﻔﺎ ً
 .دینکن اعتماد ،
ÖIF
 /یفارس  /یدر  /یعرب جمله از  ،است ردهک منتشر خود تیسا بیو در مختلف یها زبان به را اطلاعات نیمهمتر
ارائه را زبانه چند یتلفن مشاوره نیهمچن : https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/. ÖIFسومال  /یروس
!دهد یم
.دینک ارسال انیآشنا و دوستان یبرا را وندیپ و دینک استفاده مورد نیا از لطفا
دهد یم ارائه یریبارگ یبرا را یاطلاعات و ندک یم آگاه خود تیسا بیو در را شما نیهمچن یاجتماع امور وزارت
 /یفارس  /یدر  /یعرب جمله از  ،است ردهک منتشر خود تیسا بیو در مختلف یها زبان به را اطلاعات نیمهمتر
ارائه را زبانه چند یتلفن مشاوره نیهمچن : https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/. ÖIFومالس  /یروس
!دهد یم
.دینک ارسال انیآشنا و دوستان یبرا را وندیپ و دینک استفاده مورد نیا از لطفا
دهد یم ارائه یریبارگ یبرا را یاطلاعات و ندک یم آگاه خود تیسا بیو در را شما نیهمچن یاجتماع امور وزارت
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Informationsmaterialzum-Download.htmlزبانه پشنهادچند به ما دراصل  ORFمینک یم اشاره اطلاعات اعتماد قابل منبع عنوان به
https://orf.at/corona/stories/3158537/

دینک دایپ

 https://app.uugot.it/catalog/t/COVID-19ترجمه ابزار و

در را یادیز دیمف اطلاعات دیتوان یم نیهمچن
https://www.integrationsstelle-ooe.at/8341_DEU_HTML.htm

ددینکدایراپ

".میده نجات را خود جان و میده اهشک را روسیو میتوان یم هم با ما" :دیباش داشته ادی به
!دیباش سالم و دیباش آگاه
احترام ،با
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