ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول ښووﻧځﻲ
ﺗﮫ ﺳﺗﻧﯾدو ﻟﭘﺎره د
ﮐورﻧﯾو ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ
ﻟﭘﺎره وﺳﺎﯾل ،ﻻرښووﻧﯥ
او ﺗﺎزه ﻣﻌﻠوﻣﺎت

د  COVID-19ﭘرﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول
ﺑﯾرﺗﮫ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ﺳﺗﻧﯾدل

ﺧﺑرﭘﺎڼﮫ ګڼﮫ 5

د ﺧوﻧدي
ښووﻧځﯾو د واﻟدﯾن
ﭘﺎڼﮫ

ﭘدې ګڼﮫ ﮐﯥ
ﻗرﻧطﯾن اﺻﻼحﺷده
د ھﺎﻟوﯾن ﺧوﻧدﯾﺗوب
د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﻼﺗړ ﮐول
د ﮐووﯾډ –  19ټﯾﺳټ
د زﮐﺎم ﯾﺎ ﻓﻠو واﮐﺳﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
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د ﮐﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ د ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ وزارت ) (CDPHد ټوﻟو
ﻟﭘﺎره د  CAﺧوﻧدي ښووﻧځﯾو ﮐﯥ ﻣوﻗﻌﯾت ﻟروﻧﮑﯥ،
د واﻟدﯾن ﭘﺎڼﮫ د دې ښووﻧﯾز ﮐﺎل ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ ﭘﮫ ﻻره
اﭼول ﺷوې .د ﺧوﻧدي ښووﻧځﯾو د واﻟدﯾن ﭘﺎڼﮫ د
ﻣﺧﻧﯾوي اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت وړاﻧدې ﮐوي ﭼﯥ
ښووﻧځﻲ ﯾﯥ د زده ﮐوﻧﮑو ،ﮐﺎرﻣﻧداﻧو او ﻟﯾدوﻧﮑو د
روﻏﺗﯾﺎ او ﺳﺎﻟﻣﯾت د ﻣﺣﺎﻓظت ھڅﯥ ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ ﭘﮫ
ټوﻟګﻲ او ﭘﮫ ﮐﻣﭘس ﮐﯥ د  COVID-19ﺧﭘرﯾدو
ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﮐﺎروي .د واﻟدﯾن ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ورﮐړل
ﺷوي ﻣواردو ﮐﯥ د واﻟدﯾن ﯾو ټوﻟﮑﯾټ ﺷﺎﻣل دی ﭼﯥ
ﭘدې ﮐﯥ ﭘﮫ ټول اﯾﺎﻟت ﮐﯥ ﭘﮫ ښووﻧځﯾو ﮐﯥ ﭘﻠﻲ
ﮐﯾدوﻧﮑﻲ د  COVID-19ﺧوﻧدﯾﺗوب اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﮫ اړه
وﯾډﯾوګﺎﻧﯥ او ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐړل ﺷوي دي.
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف دي ﭼﯥ څﻧګﮫ د COVID-19
واﮐﺳﯾن ﮐﺎر ﮐوي د زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﺣﺿوري
زده ﮐړو اھﻣﯾت او څﮫ ﺑﺎﯾد وﮐړئ ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم
د  COVID-19ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ .ﭘﮫ وﯾب ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ
ﻣوﺟود ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﮐﯥ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره
واﮐﺳﯾن ،ﭘﮫ ښووﻧځﯾو ﮐﯥ د  COVID-19ټﯾﺳټ ،د
ښووﻧځﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾﺗل وﯾډﯾوګﺎﻧﯥ ،د  K-12ﺗﺎزه
ﺷوی ﻻرښود ،د  K-12ﺗﺎزه ﺷوي ﻣﮑرر ﭘوښﺗل
ﮐﯾدوﻧﮑﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ ،ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول د ښووﻧځﯾو ﺑﯾرﺗﮫ
ﭘراﻧﯾﺳﺗﻠو ﺗرﺷﺎ ﺳﺎﯾﻧس او ﭘﮫ ښووﻧځﯾو او زده ﮐوﻧﮑو
ﭘﺎﻧګوﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي .ﭘﮫ اﺧر ﮐﯥ ،ﭘﺎڼﯥ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او
ښووﻧځﯾو ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د ﺧوﻧدﯾﺗوب اوه
ﭘوړوﻧﮫ څرګﻧدوي :د  COVID-19واﮐﺳﯾن ،ﻣﺎﺳﮏ،
ﺗﮭوﯾﮫ ،د ﻻﺳوﻧو ﻣﯾﻧځل ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻧﺎروغ ﯾﯥ ﭘﮫ ﮐور
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدل ،ټﯾﺳټ ﮐول او د اړﯾﮑﯥ ﺗﻌﻘﯾﺑول .د وﯾب
ﭘﺎڼﯥ ﻟﯾدﻟو ﻟﭘﺎره ،دﻟﺗﮫ
ورﺷﺊ
https://schools.covid19.ca.gov/pages/p
arent-page

د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د
واﮐﺳﯾن
د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ ﭼﻣﺗو ده ﭼﯥ د ﮐووﯾډ واﮐﺳﯾن ﭘﮫ
ﻻره واﭼوي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د  11-5ﮐﻠن ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﺗﺎﯾﯾد
ﺷﻲ .د  5ﺗر  11ﮐﻠوﻧو ﭘورې ﻋﻣر ﻟروﻧﮑﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎن
ﺑﮫ ژر وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﺧﭘل ډاﮐټر دﻓﺗر ،درﻣﻠﺗوﻧوﻧو ﯾﺎ
ﻧورو د واﮐﺳﯾن ځﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧو ﮐﯥ د COVID-19
واﮐﺳﯾن وﮐړي.
د  5ﺗر  11ﮐﻠوﻧو ﭘورې ﻋﻣر ﻟروﻧﮑﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
ﻟﭘﺎره د  COVID-19واﮐﺳﯾن ﻟﮑﮫ د ټوﻟو ﻧورو
 COVID-19او ﻏﯾر  COVID-19واﮐﺳﯾﻧوﻧو ﭘﮫ
څﯾر د ﺧورا ورﺗﮫ څو ﻣرﺣﻠو ټﯾﺳټ او ﺗﺎﯾﯾد ﭘروﺳﯥ
ﺳره ﻣﺦ دي – ﭘﺷﻣول د ھﻐو ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول د
ﻣﺎﺷوﻣﺗوب واﮐﺳﯾن ﻟﭘﺎره ﯾﯥ ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﮐﯾږي.
د  17-12ﮐﻠوﻧو ﻋﻣر ﻟروﻧﮑﻲ ﻣﯾﻠﯾوﻧوﻧﮫ ﺗﻧﮑﻲ ځواﻧﺎن
ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول واﮐﺳﯾن ﺷوي ،او ﻣوږ ﭘوھﯾږو ﭼﯥ
واﮐﺳﯾن ﮐﺎر ﮐوي .ﭘﮫ ﻣﮑﻣل ډول واﮐﺳﯾن ﺷوي اﻓراد د
 COVID-19ﺳره ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د ﺑﺳﺗر ﮐﯾدو  10ځﻠﮫ
ﮐم اﺣﺗﻣﺎل ﻟري او د ﻟوړې درﺟﯥ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟري،
ﭘﺷﻣول د ډﯾﻠټﺎ ﺑڼﯥ ﭘروړاﻧدې ھم .ھﯾڅ داﺳﯥ ﺷواھد
ﻧﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﮐوم واﮐﺳﯾن ،ﭘﺷﻣول د  COVID-19واﮐﺳﯾن
د ښځﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺎرﯾﻧﮫ د زرﺧﯾزۍ ﺳﺗوﻧزو ﻻﻣل ﮐﯾدی ﺷﻲ.
د ﭘﯾډﯾﺎټرﯾﮏ  COVID-19ﮐﯾس ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺟدي ﮐﯾدی ﺷﻲ
او ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ دوام وﮐړي.
د ﺻﺣﯾﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐول ﻣﮭم دي او د واﮐﺳﯾن
اړوﻧد ﻋﺎم اﻓﺳﺎﻧو او آوازو ﻣﺧﻧﯾوي ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟﯽ
ﺷﻲ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻣﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ ﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﯥ ﻟرئ ﺧﭘل د
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ډاﮐټر ﺳره وﻏږﯾږئ.
د ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره دﻟﺗﮫ ورﺷﺊ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/recommendations/adolesce
nts.html

د ھﺎﻟوﯾن د ﺧوﻧدﯾﺗوب
اﻗداﻣﺎت

اﺻﻼح ﺷوی ﻗرﻧطﯾن څﮫ
ﺷﯽ دی؟

د  2021ھﺎﻟوﯾن رارﺳﯾدﻟﯽ دی! ﻻﻧدې د ﺧوﻧدي ھﺎﻟوﯾن
څﺧﮫ د ﺧوﻧد اﺧﯾﺳﺗﻠو ﻟﭘﺎره د ﻻرښووﻧو او طرﯾﻘو ﯾو
ﻟﺳت ورﮐړل ﺷوی دی.
• د ﻻس ﻧظﺎﻓت وﮐړئ .ﺧﭘل ﻻﺳوﻧﮫ اﮐﺛر وﻣﯾﻧځﺊ
او ﮐﮫ اوﺑﮫ او ﺻﺎﺑون ﻣوﺟود ﻧﮫ وي ،ﻧو د
ﻻﺳوﻧو ﺳﻧﯾټﺎﯾزر وﮐﺎروئ.
• ﺑﮭر ﭘﮫ آزاده ﻓﺿﺎ ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻧﮫ ﺧوﻧد
واﺧﻠﺊ او دﻧﻧﮫ ﺳرﭘټ ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ راټوﻟﯾدو
ﻧﮫ ډډه وﮐړئ.
• ﮐﮫ د روﻏﺗﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﮫ ﮐوئ ﭘﮫ ﮐور ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ.
• ﺧﭘل ﻟﺑﺎس ﮐﯥ ﯾوه ټوټﮫ ﯾﺎ د ﻣﺦ ﺟراﺣﻲ
ﻣﺎﺳﮏ ﺷﺎﻣل ﮐړئ.
• ﺷﯾرﻧﻲ د داﻻن او د ﻻرې ﺳر ﻧﮫ ورﮐړئ او
د ﺧﭘل ﮐور دﻧﻧﮫ څﺧﮫ ﯾﯥ ﻣﮫ ورﮐوئ.

د اﺻﻼح ﺷوي ﻗرﻧطﯾن ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯥ د ﻧﺎ واﮐﺳﯾن ﺷوي زده
ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره دي څوک ﭼﯥ دﻧﻧﮫ ﭘﮫ ټوﻟګﻲ ﮐﯥ ﯾﺎ د ښووﻧځﻲ
ﺟوړښت ﮐﯥ د ﻣﺛﺑت ﭘﯾښﯥ ﺳره ﻣﺦ ﺷوي وي او ﻧږدې اړﯾﮑﯥ
ګڼل ﮐﯾږي )د  24ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﻣوده ﮐﯥ ﭘﮫ  0-6ﻓټ ﮐﯥ د 15
دﻗﯾﻘو ﻧﮫ ډﯾر( ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دواړه اړﺧوﻧو ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗﯽ وي،
زده ﮐوﻧﮑﯽ د اﺻﻼح ﺷوي  10ورځو ﻗرﻧطﯾن ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي
او د ﺣﺿوري زده ﮐړو ﻟﭘﺎره ښووﻧځﻲ ﺗﮫ راﺗګ ﺗﮫ دوام
ورﮐوي ﮐﮫ ﭼﯾرې ھﻐوی:
• ﻋﻼﯾم وﻧﻠري؛
• ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ اړﯾن دي ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول
ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗﻠو ﺗﮫ دوام ورﮐړي؛
• د  – 10ورځﻧﻲ ﻗرﻧطﯾن ﭘرﻣﮭﺎل ﭘﮫ اوﻧۍ ﮐﯥ
ﻟږﺗرﻟږه دوه ځﻠﮫ ټﯾﺳټ وﮐړي؛ او
• ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ټوﻟو ﻧﺻﺎب ﻧﮫ ﺑﮭر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﭘﺎره
ﻗرﻧطﯾن ﺗﮫ دوام ورﮐړي ،ﭘﺷﻣول د ﺳﭘورت ،او د
ټوﻟﻧﯥ ﺟوړښت ﮐﯥ دﻧﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو.
• اﺻﻼح ﺷوی ﻗرﻧطﯾن  7ورځﯥ وروﺳﺗﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ
رﺳﯾدی ﺷﻲ ﮐﮫ ﭼﯾرې د ټﯾﺳټ ﻟﭘﺎره ﺑﯾﻠګﮫ د وروﺳﺗﯽ
ځل ﻣﺦ ﮐﯾدو ﻧﯾټﯥ ﭘﮫ  5ﻣﮫ ورځ ﯾﺎ وروﺳﺗﮫ اﺧﯾﺳﺗل
ﺷوي وي او د ټﯾﺳټ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﻧﻔﻲ وي.

ﭘوښﺗﻧﯥ؟
•

•

•

د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ د  COVIDھﺎټﻼﯾن ﺳره ﭘﮫ
 (916) 875-2400اړﯾﮑﮫ ﻧﯾوﻟﯽ ﺷﺊ .دا دوﺷﻧﺑﮫ
– ﺟﻣﻌﮫ د ﺳﮭﺎر  8ﺗر ﻣﺎزﯾګر  5ﺑﺟو ﭘورې
ﭘراﻧﯾﺳﺗﯽ وي .ﮐﮫ رﺿﺎﮐﺎر ﻣوﺟود ﻧﮫ وي ،ﻧو
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﭘﯾﻐﺎم ﭘرﯾږدئ او ھرڅوﻣره ژر
ﭼﯥ ﻣﻣﮑن وي ﮐوم څوک ﺑﮫ ﺑﯾرﺗﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﺗﻠﯾﻔون
وﮐړي.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ ﺗﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ورﮐوئ ،د
ﮐووﯾډ –  19اړوﻧد ﻋﻣوﻣﻲ ﭘوښﺗﻧﯥ
 COVID19@saccounty.netﺗﮫ وﻟﯾږئ.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د  COVID-19واﮐﺳﯾن اړوﻧد ﭘوښﺗﻧﯥ
ﻟرئ،
 COVID19vaccine@saccounty.netﺗﮫ
ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ وﻟﯾږئ.

د ﮐووﯾډ –  19واﮐﺳﯾن
ﻣﻼﻗﺎﺗوﻧﮫ

ﭘﮫ  https://myturn.ca.gov/ﮐﯥ اﺧﯾﺳﺗﻠﯽ ﺷﺊ
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﻼﻗﺎت اﺧﯾﺳﺗﻠو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ،
 211ﯾﺎ  (916) 529-4519ﺗﮫ ﺗﻠﯾﻔون وﮐړئ.

ﻧورې ﺳرﭼﯾﻧﯥ

د  SCPHښووﻧځﯾو وﯾب
ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﻣوﻧدﻟﯽ ﺷﺊ.

د ﻗرﻧطﯾن ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره د :ﻧﺎ واﮐﺳﯾن ﺷوي ﻧږدې اړﯾﮑﯥ
ﭼﺎ ﭼﯥ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﮫ اﻏوﺳت ﯾﺎ د ھﻐوی ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ داﺧﻠﻲ
ﺳرﭘټ ﺟوړښت ﮐﯥ د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾدو ﭘرﻣﮭﺎل ﭘﮫ
وﯾروس اﺧﺗﮫ ﻓرد ﻣﺎﺳﮏ ﻧﮫ اﻏوﺳت:
دا زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺑﮫ ﮐور ﮐﯥ ﻗرﻧطﯾن ﮐوي او ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ
ﻗرﻧطﯾن ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳوي
• د ټﯾﺳت ﮐوﻟو ﭘرﺗﮫ د وروﺳﺗﯽ ځل ﻣﺦ ﮐﯾدو
څﺧﮫ  10ورځﯥ وروﺳﺗﮫ؛ ﯾﺎ
•  7ورځﯥ وروﺳﺗﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳوﻟﯽ ﺷﻲ ﮐﮫ ﭼﯾرې د
ټﯾﺳټ ﻟﭘﺎره ﺑﯾﻠګﮫ د وروﺳﺗﯽ ځل ﻣﺦ ﮐﯾدو ﻧﯾټﯥ ﭘﮫ 5
ﻣﮫ ورځ ﯾﺎ وروﺳﺗﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﺷوي وي او د ټﯾﺳټ
ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻣﻧﻔﻲ وي.

ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺳﺗﺎﺳﯥ ﮐورﻧۍ ﮐﯥ ﮐوم څوک د
ﮐووﯾډ –  19ﻟﭘﺎره ﻣﺛﺑت ټﯾﺳټ ﺷوی وي
ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﮐووﯾډ –  19ټﯾﺳټ ﻣﺛﺑت راﺷﻲ او ﺗﺎﺳﯥ ﻓﮑر
ﮐوئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻧﺷﺊ ﮐوﻟﯽ د ﺧوړو ﻣرﺳﺗﯥ )ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐﻲ
ﯾﺎ ﭼﻣﺗو ﺷوي ﺧواړه( ﭘرﺗﮫ ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول ځﺎن ﺟﻼ ﯾﺎ ﺗﺟرﯾد
ﮐړئ ،د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ د ﺳرﭼﯾﻧﯥ ھﻣﻐږي ﮐوﻧﮑﻲ ﻟري
ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ د اړﺗﯾﺎ وړ ﺳرﭼﯾﻧو ﺳره ﻧښﻠوي.
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د ﻣرﺳﺗﯥ ﯾﺎ اړﯾﮑﯥ ﻟﭘﺎره ﺧﭘل د ټﯾﺳټ
ﺳﺎﯾټ ﮐﯥ د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻧﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ وﮐړئ:
SacCollab@shfcenter.org

د ﺗﺟرﯾد ﻣوده ﮐﯥ د COVID-
 19ﻣوﺟود ﺳرﭼﯾﻧﯥ دي:
• د دوه اوﻧﯾو ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو
ﺧواړه • ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐﻲ
• د ﺧوړو ﮐڅوړې • د رواﻧﻲ
روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﻼﺗړ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
• د روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ/د ﮐﺎل ﻓرﯾش
داﺧﻠﮫ
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زﻣوږ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د رواﻧﻲ
روﻏﺗﯾﺎ ﻣﻼﺗړ ﮐول

•

وﺑﺎ زﻣوږ د ټوﻟﻧﯥ ډﯾری ﻏړو رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې د ﭘﺎم وړ
اﻏﯾزه درﻟودﻟﯥ – ھﻐﮫ ﮐﮫ د ټوﻟﻧﯾز ﺗﺟرﯾد ﭘﺎﯾﻠﮫ وه ،د وﺑﺎ
ﭘرﻣﮭﺎل د ﺧوﻧدﯾﺗوب او روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره اﻧدﯾښﻧﯥ ،د دﻧدې
ﻣﺻؤﻧﯾت ﻧﮫ ﻟرل ﯾﺎ ﭘﮫ ټول ھﯾواد ﮐﯥ د ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﺑﻌﯾض
ﭘورې ﺗړﻟﻲ د ﭘﺎم وړ ﭘﯾښﯥ او ﺑﺣﺛوﻧﮫ.
ﭘﮫ ھرﺻورت ،دې ﺳټرﯾس زﯾږوﻧﮑﻲ ﻣواردو د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ
ﭘﮫ اړه د ډﯾرو ﺑﺣﺛوﻧو او ﭘوھﺎوي او زﻣوږ او د ﻧورو ﺧﻠﮑو د
رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﻼﺗړ ﮐوﻟو اھﻣﯾت ﭘﺎﯾﻠﮫ ھم درﻟودﻟﯥ ده.
دا ﻣﻧﯽ" ،رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﻲ :دا ﺗل ھﻐﮫ څﮫ ﻧدي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻓﮑر
ﮐوئ" ﭘروژې د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ اوﺳﯾدوﻧﮑو ﺗﮫ ور ﭘﮫ ﯾﺎد
ﮐړي دي ﭼﯥ د دې ﺑﺣﺛوﻧو دوام ﺧورا ﻣﮭم او ﺣﯾﺎﺗﻲ دی ،ﭘﮫ
ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ ﻣوږ ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﭘﮫ ﻻره واﭼوﻟﯥ ﭘﺷﻣول د ځﺎن
وژﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي او ﭘوھﺎوي ﻣﯾﺎﺷت )ﺳﭘﺗﻣﺑر( ،د ﻣﻠﻲ رﻏﯾدو
ﻣﯾﺎﺷت )ﺳﭘﺗﻣﺑر( او د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏۍ د ﭘوھﺎوي اوﻧۍ )د
 2021اﮐﺗوﺑر .(3-9
رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﻲ ھر ﭼﺎ ﺗﮫ د ﻋﻣر ،ﻣﻠﯾت ﯾﺎ ﺟﻧډر ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
ﻧﯾوﻟو ﭘرﺗﮫ ﭘﯾښﯾدی ﺷﻲ .ﭘﮫ ھرﺻورت ،د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو او د
ھﻐو د ﻋﻼﯾﻣو – ﭘﺷﻣول د ځﺎن وژﻧﯥ ﺧﯾﺎل ﭘﮫ ﺗړاو ﻧﺎﺳم درک
او ﭘﯾﻐور د ﻣرﺳﺗﯥ او درﻣﻠﻧﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو څﺧﮫ د ډﯾری
ﺧﻠﮑو ﻣﺧﻧﯾوي ﺗﮫ دوام ورﮐوي.
ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﻣوږ دې ﻣﻧﻲ ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ
ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ اړه دا رﻋﺎﯾﺗوﻧﮫ وﮐړل ،دا ﺧورا ﻣﮭم دي ﭼﯥ
ﻣوږ ټول د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ اړه ﺧﭘﻠو ځﺎﻧوﻧو او د ﻧورو
ﺧﻠﮑو ﭘوھﺎوي ﺗﮫ دوام ورﮐړو.
د ﺗﻌﻠﯾم او وﺳﺎﯾﻠو ﻟرل ﭼﯥ ﻣﻠګرو او ﺧﭘﻠواﻧو ﺗﮫ ﭘﮑﯥ رﺳﯾدﻧﮫ او
ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ ﻧﮫ ﯾوازې ھﻐوی ﺳره د ھﻐوی رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ښﮫ
ﻣدﯾرﯾت ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﺑﻠﮑﮫ ژوﻧد ھم ژﻏورﻟﯽ
ﺷﻲ.
دﻟﺗﮫ ځﯾﻧﯥ ﻻرې دي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﭘﯾﻐور
ﮐﻣوﻟو او ژوﻧد ژﻏورﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮑﯥ دﺧﯾل ﮐﯾدی ﺷﺊ:
• د ﻧښو ﭘﯾژﻧدﻟو ﮐﻣﭘﺎﯾن ﭘﮫ ﺳﭘړﻟو ﺳره ﭘﮫ ھﻐﮫ ﭼﺎ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﻣﻣﮑن اﺣﺳﺎﺳﻲ درد ﺗﺟرﺑﮫ ﮐوي د ﻧښو ﻟټون
زده ﮐړئ .دا د ﺧﭘﻠو ﻣﻠګرو او ﮐورﻧۍ ﺳره ﺷرﯾﮏ
ﮐړئ ﺗرڅو ھﻐوی ﺳره د ژوﻧد ژﻏورﻟو او د ځﺎن
وژﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره وﺳﺎﯾل ﺑراﺑر
ﺷﻲ.

•

زﻣوږ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏۍ اړوﻧد د ﭘﯾﻐور
ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﮫ اړه ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره
 StopStigmaSacramento.orgﺗﮫ ورﺷﺊ،
ﭘﺷﻣول د:
 oﺑﺣث ﭘﯾل ﮐوﻧﮑو ﮐﺎرول ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھﻐو
ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﻧږدې ﮐﯾږئ څوک ﭼﯥ ﻣﻣﮑن د
درد ﺳره ﻣﺦ وي.
 oﭘدې اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت "رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﻲ :دا ﺗل
ھﻐﮫ څﮫ ﻧدي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻓﮑر ﮐوئ"
ﭘروژې د ﭘﯾﻐور ﺑﻧدوﻟو وﯾﺎﻧداﻧو دﻓﺗر،
ﭘﺷﻣول د راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﯥ د ﻏږﯾدو
ﻟﭘﺎره د ﯾوه وﯾﺎﻧد د ګډون ﯾﺎ ﺑﻠﻧﯥ
څرﻧګواﻟﻲ ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 oد ﭘﯾﻐور ﺑﻧدوﻟو وﯾﺎﻧداﻧو دﻓﺗر ﻏړي اﻻن
ﮐﺎﻧډي د ﺑﻼګ ﭘوﺳټ د ﻣﻠﻲ رﻏﯾدو
ﻣﯾﺎﺷت اړوﻧد او د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﺳره د
ھﻐﮫ ﺗﯾره ﮐړې ﺗﺟرﺑﮫ وﻟوﻟﺊ.
د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ښﮫ ﮐوﻟو او د اﻧﻌطﺎف وړﺗﯾﺎ
ډﯾروﻟو ﻻرو ﻟﭘﺎره د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه ﻣﻠﻲ
ټﻠواﻟﻲ او د اﻣرﯾﮑﺎ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ زﻣوږ د
ﻣﻠګرو څﺧﮫ اﻧﻼﯾن ﺳرﭼﯾﻧﯥ وګورئ.

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﺳټرﯾس ،اﺿطراب ،اﻧدﯾښﻧﯥ ﯾﺎ زړه ﺗﻧګۍ
اﺣﺳﺎس ﮐوئ ) 916-SUPPORT (787-7678ﺗﮫ ﭘﯾﻐﺎم
ﻟﯾږﻟو ﯾﺎ زﻧګ وھﻠو ﻟﮫ ﻻرې ژوﻧدی ﻣﻼﺗړ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ .د
ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره دې ﭘﺎڼﯥ ﺗﮫ ورﺷﺊ
.https://thesourcesacramento.com/
د ځﺎن وژﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي او ﭘوھﺎوي ﻣﯾﺎﺷت ،د ﻣﻠﻲ رﻏﯾدو
ﻣﯾﺎﺷت ،د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﭘوھﺎوي اوﻧۍ ﯾﺎ رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ
اړه ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره :دا ﺗل ھﻐﮫ څﮫ ﻧدي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻓﮑر
ﮐوئ ﭘروژه ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ:
.info@stopstigmasacramento.org

دا ﭘروګرام د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ د ﭼﻠﻧد روﻏﺗﯾﺎ ﺧدﻣﺗوﻧو ﻟﺧوا
د راﯾﮫ ورﮐوﻧﮑو ﻟﺧوا ﺗﺎﯾﯾد ﺷوي ﺗﺟوﯾز  ،63رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ
ﺧدﻣﺗوﻧو ﻗﺎﻧون ) (MHSAﻟﮫ ﻻرې ﺗﻣوﯾل ﺷوی دی.
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د ﮐووﯾډ –  19ټﯾﺳټ
زﻣوږ د  COVID-19ټوﻟﻧﯥ د ټﯾﺳټ  13ﺳﺎﯾټوﻧو ﮐﯥ
اوﺳﻣﮭﺎل وړاﻧدې ﮐﯾدوﻧﮑﻲ د  PCRټﯾﺳټوﻧو ﺳرﺑﯾره د
ﺳﻣدﺳﺗﻲ ﭘﺎﯾﻠو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟروﻧﮑﻲ اﻓرادو ﻟﭘﺎره د اﻧټﻲ ژن
ﭼټﮏ ټﯾﺳټ اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧﮫ )ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ  15دﻗﯾﻘو ﮐﯥ(
وراﺿﺎﻓﮫ ﺷوي دي .ﻧﺎروﻏﺎن ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د اﻧټﻲ ژن
ﻣﺛﺑت ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯾب د  PCRټﯾﺳټ ھم وﮐړي ﺗرڅو ﭘﮫ
ﯾوځل ورﺗګ ﺳره د دﻗت ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ )د PCR
ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ  3ورځو ﮐﯥ(.
د اﻧټﻲ ژن ټﯾﺳټ د  PCRټﯾﺳټ ھوﻣره ﺣﺳﺎس ﻧدی .اﻧټﻲ
ژن ټﯾﺳټ د ھواﯾﯽ ﺳﻔر ﻟﭘﺎره ﺑﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﮐوي ﯾﺎ ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ
ﮐوﻣﮫ ﻏوﻧډه ﮐﯥ د ګډون ﻟﭘﺎره د  PCRټﯾﺳټ اړﯾن وي ﻧو ھم
ﺑﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﮐوي .ﭘﮫ ھرﺻورت ،د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ دا د ھﻐﮫ
ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ﯾو ﻟوی اﻧﺗﺧﺎب دی څوک ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺷوي
ﻧدي او ﺑﺎﯾد د ښووﻧځﻲ ورزش ،د ﮐﺎر ځﺎی ﻟﭘﺎره ﻣﻧظم
ټﯾﺳټوﻧﮫ وﮐړي ،ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ د ډﯾرو ﺧﻠﮑو ډﻟﯥ ﺷﺎوﺧوا وئ ،ﯾﺎ د
ﭘﯾژﻧدل ﺷوي  COVID-19ﺳره ﻣﺦ ﺷوي اوﺳﺊ.
د ټﯾﺳټ ﮐوﻟو ﻣﻼﻗﺎﺗوﻧﮫ د اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣده آﯾﺎﻻﺗو ﺗﺎﺑﻌﯾت ﯾﺎ د
اوﺳﯾدو ﻗﺎﻧوﻧﻲ درﯾځ درﻟودو ﭘرﺗﮫ د ھر ھﻐﮫ ﭼﺎ ﻟﭘﺎره ﭼﯥ 2
ﮐﻠوﻧﮫ او ډﯾر ﻋﻣر وﻟري ﺷﺗون ﻟري )د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﺑﺎﯾد
واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳت ﻣﻠﺗﯾﺎ وﮐړي( .ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﺷوي
ﻣﻼﻗﺎت ﻟﭘﺎره ،د ﺷﻧﺎﺧت ﯾﺎ ﭘﯾژﻧد ھرډول ﺳﻧد ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ د
زﯾږون ﻧﯾټﮫ ورﺑﺎﻧدې وي د ځﺎن ﺳره راوړئ .د ټﯾﺳټ ﮐوﻟو
ټوﻟو ﺳﺎﯾټوﻧو ﮐﯥ د ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮑوﻧﮫ/ﭘوښ ﺑﺎﯾد واﻏوﺳﺗل ﺷﻲ،
ځﯾﻧﯥ ﻣﺎﺳﮑوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟود وي.

د ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﺎوﻧټﻲ د ټﯾﺳټ
ﻣوﻗﻌﯾﺗوﻧﮫ دﻟﺗﮫ ﻣوﻧدﻟﯽ ﺷﺊ:

https://www.saccounty.net/COVIDPages/Symptom- /19
Screening_MobileTestingSite.aspx

آﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭘﮫ ﯾوه ورﺗګ
ﮐﯥ ھم د  COVID-19واﮐﺳﯾن او
ھم د زﮐﺎم ﯾﺎ ﻓﻠو واﮐﺳﯾن وﮐړئ؟
ھو ،ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭘﮫ ﯾوه وﺧت ﮐﯥ ھم د COVID-19
واﮐﺳﯾن او ھم د زﮐﺎم ﯾﺎ ﻓﻠو واﮐﺳﯾن وﮐړئ.
• ﺣﺗﯽ ﮐﮫ څﮫ ھم دواړه واﮐﺳﯾن ﭘﮫ ﯾو وﺧت ﮐﯥ
ورﮐول ﮐﯾدی ﺷﻲ ،ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾد د ھر واﮐﺳﯾن ﻟﭘﺎره
ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﺷوی ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي :ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ
ﺧﭘل اوﺳﻣﮭﺎل ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﺷوی د COVID-19
واﮐﺳﯾن دوز ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی ﻧﮫ وي ،ھرڅوﻣره ژر
ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د  COVID-19واﮐﺳﯾن
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ،او ھﻣدارﻧګﮫ د اﮐﺗوﺑر ﺗر ﭘﺎی
ﭘورې د زﮐﺎم واﮐﺳﯾن وﮐړئ.
• ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ ورﺗﮫ وﺧت ﮐﯥ د دواړه واﮐﺳﯾﻧوﻧو
د ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه اﻧدﯾښﻧﯥ ﻟرئ ،ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد د
روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ وړاﻧدې ﮐوﻧﮑﻲ ﺳره
وﻏږﯾږئ.
د زﮐﺎم واﮐﺳﯾن ھر ھﻐﮫ ﭼﺎ ﺗﮫ ﭼﯥ  6ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ او ډﯾر ﻋﻣر
ﻟري ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﮐﯾږي ،د څو اﺳﺗﺛﻧﺎﺗو ﺳره .د زﮐﺎم واﮐﺳﯾن
ﺑﮫ د څﻠورو وﯾرﺳوﻧو ﭘروړاﻧدې ﻣﺣﺎﻓظت وﮐړي ﭼﯥ څﯾړﻧﮫ
ښﺊ ﭘدې ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﮫ ډﯾر ﻋﺎم وي.

ﭘﮫ ﺳﮑرﯾﻣﺎﻧټو ﮐﯥ زه ﭼﯾرې د زﮐﺎم او/ﯾﺎ د
 COVID-19واﮐﺳﯾن ﮐوﻟﯽ ﺷم؟
•
•
•
•

د ﻟوﯾﺎﻧو او ﮐورﻧۍ د زﮐﺎم او/ﯾﺎ COVID-19
واﮐﺳﯾن ګډ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧو ﻟﺳت ﻟﭘﺎره SacVax.com
ﺗﮫ ورﺷﺊ.
ډﯾری درﻣﻠﺗوﻧوﻧﮫ او د طﺑﻲ ﺧدﻣت وړاﻧدې
ﮐوﻧﮑﻲ د زﮐﺎم او/ﯾﺎ  COVID-19واﮐﺳﯾن
وړاﻧدې ﮐوي.
ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د  COVID-19واﮐﺳﯾن ﻟﭘﺎره ﭘﮫ
 /https://myturn.ca.govﮐﯥ آﻧﻼﯾن ﻣﻼﻗﺎت
واﺧﻠﺊ.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﻼﻗﺎت اﺧﯾﺳﺗﻠو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
ﻟرئ  211ﯾﺎ  (916) 529-4519ﺗﮫ ﺗﻠﯾﻔون
وﮐړئ.

د  COVID-19واﮐﺳﯾن ﭘﮫ اړه
د ﮐورﻧﯾو ﻟﭘﺎره د ﻧورو
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د
اﻣرﯾﮑﺎ د ﭘﯾډﯾﺎټرﯾﮏ اﮐﺎډﻣۍ
وﯾب ﺳﺎﯾټ
 HealthyChildren.orgﻧﮫ
ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړئ.
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