
 ؟91-هل أنت مصاب بكوفيد

 هل أنت بحاجة إلى دعم؟
 

 

 اإللكتروني النموذج هذا طريق عن أو@ DHHS.covidsocialsupport@maine.gov اإللكتروني البريد طريق عن اإلحالة

)form-referral-19-s://www.maine.gov/dhhs/form/covidhttp( 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ؟91-لكوفيد تعرضتهل حدث أن 

  ؟أعراضهل لديك 
  إرشادات مين على اإلنترنتقم بمراجعة 

s://www.maine.gov/covid19/restartingmaine/keepmainehealthy/testingphtt 

 

 ارتدي كمامة وحافظ على التباعد االجتماعي واغسل يديك أو استخدم مطهر أيدي !ال تنس البقاء سالًما

 قم بإجراء االختبار في موقع اختبار أو في مستشفى 

 عليك أن تبقى في العزل أو الحجر حتى تحصل  يتحتم

 على نتائجك

  إذا كنت في حاجة إلى دعم للبقاء في المنزل، فاطلب

 الرعاية المجتمعية لخدمات الدعم االجتماعي إحالة إلى 

 ريق ط سوف يبلغك موقع االختبار بنتيجة اختبارك عن

 مكالمة هاتفية أو رسالة نصية

 

الرعاية المجتمعية 

لخدمات الدعم 

 االجتماعي

 

 

يمكنك طلب الدعم من 

مرشدك المجتمعي أو طبيبك 

أو مقدم الرعاية الصحية أو 

األخصائي االجتماعي أو 

مركز  أو ممرضة المدرسة

مكافحة األمراض والوقاية 

للعزل أو  بوالية مين منها

 .الحجر

 

قم بإجراء 

 !االختبار

  سوف يتصل بك مركز مكافحة األمراض والوقاية منها

 :بوالية مين ويطرح عليك األسئلة التالية
o  أصبت بالعدوى؟أين 
o  ؟أعراضهل لديك 
o  لهم؟مخالًطا من الذين كنت 

  وسوف يتصلوا بالمخالطين لك لمعرفة ما إذا كانت لديهم

ال، وما إذا كان عليهم أن يوضعوا قيد أعراض أم 

 .الحجر أو العزل

  يجب أن تبقى في عزل، وسوف يخبرك مركز مكافحة

 األمراض والوقاية منها بوالية مين بمدة العزل
  الرعاية ويمكنهم مساعدتك في الوصول إلى

 المجتمعية لخدمات الدعم االجتماعي

 

ماذا إذا كانت 

نتيجة اختباري 

 إيجابية؟

 

هل أنا في حاجة إلى 

-إجراء اختبار كوفيد

 ؟91
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 91-الرعاية المجتمعية لخدمات الدعم لكوفيد

 

 اإللكتروني النموذج هذا طريق عن أو@ DHHS.covidsocialsupport@maine.gov اإللكتروني البريد طريق عن اإلحالة

)form-referral-19-s://www.maine.gov/dhhs/form/covidhttp( 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

االجتماعي الذي توفره جهات الرعاية المجتمعية عبارة عن خدمات متاحة ألي الدعم 

وتقدم الخدمات عن طريق . شخص في حاجة إلى مساعدة من أجل الحجر أو العزل

 :منظمات المجتمع المحلي وتشتمل على ما يلي

  (توصيل الطعام/وجبات مطبوخة/بقالة)الغذاء 

 الوساطة الثقافية والخدمات اللغوية 
  الوقاية الصحية واإلحاالت الطبية 
 المواصالت إلى مراكز االختبار ومراكز الرعاية الطبية والمالجئ 
 تجميع المؤن واألدوية 

 خدمات الصحة العقلية  

 ملجأ آمن خالل العزل أو الحجر /سكن 

 الربط بمزيد من خدمات الدعم 

ما هو الدعم االجتماعي 

الذي توفره جهات 

 المجتمعية؟الرعاية 

متى يمكنني الحصول 

 على الدعم؟

  أو 91-كوفيدأعراض لديك 

  أونتائج اختبارك تنتظر 

  أو إيجابية 91-كوفيدلفيروس نتيجة اختبارك 

  91-لمصاب بكوفيد مخالًطاكنت 

كيف يمكنني الوصول 

 إلى هذه الخدمات؟

  أو طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية أو األخصائي يمكن أن يحيلك مرشدك المجتمعي

 مركز مكافحة األمراض والوقاية منها بوالية مين أو االجتماعي أو ممرضة المدرسة

 للحصول على الدعم
  ويمكنهم، بموافقتك، القيام باإلحالة عن طريق البريد اإللكتروني على

DHHS.covidsocialsupports@maine.gov النموذج استكمال  أو

 اإللكتروني

)form-referral-19-s://www.maine.gov/dhhs/form/covidhttp( 
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