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 اید؟ بوده گرفته قرار 19-کووید معرض در آیا •

 دارید؟ را بیماری ازین  عالمتی  آیا •

 کنید چک را Maine’s آنالین راهنمائی •

 را خود دستهای و  نمائید، مراعات  را اجتماعی  فاصله بپوشید، ماسک  !بمانید محفوظ که  باشید داشته بخاطر
 نمائید استفاده کننده عفونی  ضد مایع از یا بشوئید

 آزمایش را خود شفاخانه یک یا آزمایش محل یک در •
 کنید

 در را خود باید میاورید بدست  را خود نتایج  زمانیکه تا •
 نمائید قرنطینه یا داده قرار تنهایی 

 دارید، ضرورت  حمایت  به نشستن  درخانه بخاطر اگر •
 حمایت خدمات بخاطر محلی مراقبت در مرجع یک از

  بگیرید کمک اجتماعی

 طریق از شما برای را آزمایش نتیجه آزمایش محل •
 گذاشت  خواهد درمیان  کتبی  پیام یا تیلفون 

 

 برای محلی مراقبت
 اجتماعی  حمایت خدمات

 

 

 همکاری بخاطر میتوانید شما
 از قرنطین یا تجرید وقت در

 داکتر، محل، سرپرست
 صحی، مراقبت  کننده فراهم
 نرس اجتماعی، کارمند

 Main CDC یا ،مکتب

 .نمائید کمک درخواست

 

 آزمایش  را خود

 !کنید

• CDCMaine  پرسید خواهد و  شده تماس به شما با: 
o شدید؟ مصاب  کجا در 
o دارید؟ را بیماری ازین  عالمتی  آیا 
o اید؟ بوده نزدیک تماس در کسی  چه به 

 آیا که دریابند تا شده تماس به تان  نزدیکان  با بعدا   آنها •
 تجرید یا قرنطین  به ضرورت  و  دارند عالیم نیز آنها

 .خیر یا دارند

 به Maine CDC بگیرید، قرار تجرید در باید شما •
 مدتی  چه برای که گفت  خواهند شما

 مراقبت به دسترسی  بخاطر را شما میتوانند آنها •
 کمک اجتماعی حمایت خدمات بخاطر  محلی
 نمایند

 

 من آزمایش اگر
 چه باشد مثبت

 شد؟  خواهد

 

 آزمایش به  من  آیا

 ضرورت 19-کووید 
 دارم؟ 



 اجتماعی حمایت خدمات برای محلی مراقبت

 19-کووید 

 

 نمائید  مراجعه آنالین فورمه طریق از یا DHHS.covidsocialsupport@maine.gov@ ایمیل طریق از

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 بخاطر که کسی  هر برای که میباشند خدماتی  محلی  مراقبت  اجتماعی  های حمایت 

 های نهاد توسط خدمات . میباشد دسترس در باشند داشته کمک به نیاز تجرید یا قرنطین 

 :از اند عبارت  و  شده فراهم محلی 

 (غذا  ارسال/شده پخته  غذاهای/خوراکی مواد) غذا •

 لسانی خدمات و فرهنگی سازی فراهم •
  طبی  و صحی پیشگیری مراجعین  •
 ها  سرپناه و طبی مراقبت مراکز آزمایش، مراکز به نقل و حمل •
 جات ادویه و تدارکات دهی تحویل •

  روانی صحت خدمات •

  قرنطین یا تجرید جریان در  محفوظ سرپناه/خانه •

 بیشتر  حمایتی خدمات با ارتباط •

 اجتماعی های حمایت

 چیست؟  محلی مراقبت

 حمایت میتوانم وقت چه

 نمایم؟  دریافت

 یا دارید 19-کووید های نشانه شما •

 یا هستید تان  آزمایش نیتجه منتظر شما •

 یا میباشد مثبت شما 19-کووید نتیجه •

 اید بوده نزدیک تماس در است  بوده 19-کووید به مصاب  که شخصی  با شما •

 این به میتوانم چطور

 داشته دسترسی خدمات

 باشم؟

 مکتب،  نرس اجتماعی، کارمند  صحی، مراقبت کننده فراهم داکتر، محل، سرپرست •

 دهد مراجعت  حمایت  بخاطر را شما میتواند Maine CDC یا

 به کردن  ایمیل با میتوانند آنها شما، رضایت  دریافت  با •

DHHS.covidsocialsupports@maine.gov این نمودن  تکمیل یا 
 کنند راجع را شما آنالین، فورمه


