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احم نفسك
وأصدقاءك وأفراد
عائلتك

واظب يف املحافظة عىل سالمتك
ْ

اغسل يديك بشكل
ْ
منتظم

انتبهْ من هذه األعراض
سعال أو
كحة جديدة
ومستمرة

حاف ْظ عىل وجود
مسافة تباعد مرتين
بينك وبني األشخاص
الذين ال تعيش معهم

ِ
ارتد قناع الوجه أو الكاممة أثناء
تواجدك داخل املناطق العامة
املغلقة والتي ال تستطيع أثناء
تواجدك فيها املحافظة عىل وجود
مسافة تباعد آمنة

ارتفاع درجة
الحرارة

فقدان أو تغري
يف حاسة الشم
أو التذوق

هل تعاين من أي من هذه األع راض؟
يرجى البقاء يف املنزل وإج راء االختبار
ميكنك طلب حجز االختبار عن طريق اإلنرتنت يف املوقع اإللكرتوين:

nhs.uk/coronavirus

أو االتصال عىل رقم الهاتف 119

للحفاظ عىل سالمتك وسالمة أحبائك

وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮاﺟﺪ ﻫﻨﺎ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻚ

اذا ﻛﻨﺖ ﺗﻮاﺟﻪ أﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻓريوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻂ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ )ﻧﺤﻦ اﻳﺴﻠﻴﻨﻐﺘﻮن We are
 (Islingtonﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻚ .وﻳﺴﺎﻋﺪك أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺆن اﻟﴬورﻳﺔ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺪواء .وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮاﺟﺪ ﻫﻨﺎ اذا
ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة أو اﻻﻧﻌﺰال أو إذا ﻛﺎن ﻳﺴﺎورك اﻟﻘﻠﻖ أو إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺘﺎج اﱃ إﺟﺮاء دردﺷﺔ ودﻳﺔ ﻓﻘﻂ .وميﻜﻨﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
واﻟﺪﻋﻢ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﻮﻧﺎت.
وميﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ  020 7527 8222أو إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﱃ:
 weareislington@islington.gov.ukوﺗﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺘﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع وﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  9ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ اﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ 5
ﻣﺴﺎ ًء .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ) (BSLﻓﻴﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎﻳﻨﻔﻴﺪﻳﻮ  .Signvideoوميﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوينwww.islington.gov.uk/bsllive :

وميﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة إﻟﻴﻚ إذا ﺳﺎورك اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻳﺠﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻚ أو إذا ﺗﻢ ﻃﺮدك ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻨﻚ.
وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻌﺎين اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ .واذا
ﻛﻨﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻳﺠﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻚ ،أو اذا ﻛﺎن ﻳﺴﺎورك اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮدك ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻨﻚ ،ﻓريﺟﻰ ﻣﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﻨﺎ ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ 020 7527 6053 :أو إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﱃadvice.housing@islington.gov.uk :

وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة اذا ﻛﻨﺖ ﻋﺎﻃﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

اذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺨﴢ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻋﻤﻞ أو ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن ﺧﺪﻣﺔ
) iWorkأي وورك( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻚ .وميﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ 020 7527 2706 :أو إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﱃ iwork@islington.gov.uk :أو زﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين:
www.islington.gov.uk/employment

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ومتﻜني ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ؟

ﻧﻈ ًﺮا ﻻﺳﺘﻤﺮار أزﻣﺔ ﻓريوس ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻓﻠﻘﺪ أدى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﱃ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺪاد ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ
وﻧﻔﺴﻴﺔ .وميﻜﻨﻚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﺣﺪ أﺑﻄﺎل اﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﻓريوس ﻛﻮروﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ (19-ﺣﻴﺚ ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﺠﺎين ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ إﻋﻼم ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ ﺣﻮل آﺧﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔريوس ﻛﻮروﻧﺎ وﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة .وﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين:
www.islington.gov.uk/covidchampions
اذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎين ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ ﻣﻦ
ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﳌﺘﻄﻮﻋني ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﴪﻫﺎ اﻻﺳﺘامع إﻟﻴﻚ .وﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين:
 .www.islington.gov.uk/coronavirusاﻟﺘﱪﻋﺎت ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين:
 www.islingtongiving.uk/ covid-crisis-and-recoveryأو ميﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
 .020 7288 6941وﻟﻘﺪ متﻜﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  400,000ﺟﻨﻴﻪ اﺳﱰﻟﻴﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ دﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛرث ﺿﻌﻔًﺎ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ.

