
ھلھ اختھ کسانو سره د اړیکو څارن19پر کوویډ 
ھغوی بھ لھ ما څخھ څھ وپوښتي؟

د معاینې پایلھ ناروغۍ 19زما د کوویډ 
.مثبتھ وه

وم، پتھ، د زٻږیدو نٻټھ او پھ مھربانۍ سره خپل ن"
."تایید کړئقوم/نژاد

ستھ باید کلھ چې مرکھ پای تھ ورسٻده مرکھ کوونکی بھ لھ تاسو سره اړیکھ ونیسي او معلومات بھ درکړي چې لھ دې ورو
.  څھ وکړئ

خوندي تاسو چې کوم معلومات ورکړل ھغھ ټول محرم دي او ستاسو روغتیایي معلومات د قانون لھ مخې. ستاسو ګډون رضاکارانھ دی: یادښت
.ژباړونکي موجود دي. دي

کلھ چې تاسو پر ناروغۍ اختھ وئ،"
"؟کومو ځایونو تھ تللي وئ

19ډ کوویفکر کوئ چې تاسو چٻرتھ او کلھ پر "
"؟لھ خطر سره مخ شوئد اختھ کٻدو

نومونھ او د اړیکو پھ مھربانۍ سره د ھغو خلکو "
ې موږ تھ ووایئ چې تاسو پھ دې وروستیو کشمٻرې

."ورسره پھ اړیکھ کې وئ

.تھ مراجعھ وکړئDOH.WA.GOV/Coronavirusد ال ډٻرو معلوماتو لھ پاره 
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پھ اړه کډوالۍ د وضعیتستاسو د 
.پوښتنھ و نکړي

ھ ھم بټولنیز خوندیتوب شمٻره ستاسو د 
.و نھ غواړي

:لھ تاسو څخھمرکھ کوونکی بھ 

xxx-xxx-xxx

ښتنھ پھ اړه بھ پومالي وضعیت ستاسو د 
.و نکړي

ره تاسو تھ بھ و نھ وایي چې لھ چا س
19کوویډ تر اړیکو وروستھ پر 

. اختھ شوي یاست

  .
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.  سره اړیکھ ونیسئ0127-525-800-1پھ یوه بل فارمټ کې د دغھ سند د ترالسھ کولو د غوښتنې لھ پاره  لھ 

)  Washington Relay(711کاڼھ او ھغھ پیرودونکي چې د اورٻدو ستونزه لري، کوالی شي چې لھ 
الرې برښنالیک ور واستويcivil.rights@doh.wa.govسره اړیکھ ونیسي او یا د 
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