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 خود را از چه طریقی می توانید بدست آورید۱۹-نتیجه تست کووید 

 
 

 را می توانید از سه طریق بدست آورید: ۱۹-نتیجه تست کووید 

 
 خودتان مخصوص( QRبوسیله کد کیو آر )  .۱
 ( Results Portalاز طریق ورود به نتایج ) .2
 خودتان دستیبوسیله پیغام روان شده به تلفون  .3

 

  بعد از انجام تست باید تا زمان رسیدن نتیجه تست، در قرنطینه باشید.

 

بعد از تست باید مستقیم به منزل خودتان بروید و خود را قرنطینه کنید، به غیر از زمانی که اداره صحت  •
 بدهد. ( به شما توصیه دیگری NSW Healthنیو ساث ویلز ) 

 تا زمان دریافت نتیجه تست از خانه بیرون نشوید، حتی اگر حس می کنید که مریض نیستید  •
 ساعت نتیجه تست خود را دریافت می کنند.  2۴بیشتر اشخاص ظرف مدت  •

 

  : کد کیو آر مخصوص خودتان ۱طریق 

، آن کد را بوسیله الدت شما( اگر موقع تست به شما برگه ای دادند که کد مخصوص شما را داشت ) با نام و تاریخ و
 اسکن بگیرید و دگمه روان کردن را فشار دهید.  دوربین تلفون دستی خود 

 
 این کد کیو آر مشخصات شخصی شما را دارد و کدام شخص دیگری نمی تواند از آن استفاده کند.

 

 ورود به نتایج آنالین  ۲طریق 

 .را مالحظه کنید   https://my.pathology.health.nsw.gov.auوبسایت  •

 شماره تلفون دستی خودتان را وارد کنید و دگمه آبی را فشار دهید.از شما درخواست می شود بعد  •
به کد  را + ۶۱+ است.اگر از تلفون بین المللی استفاده می کنید باید کد ۶۱توجه داشته باشید که کد استرالیا 

 ، تغییر دهید.ند ککشوری که تلفون شما استفاده می 
 یک کد به تلفون دستی شما روان خواهد شد. این کد را در وبسایتی که روی آن نوشته شده » کد عبور« •

 (passcode وارد ) .کنید و بعد دگمه آبی را کلیک کنید   

 توجه: اگر دفعه اول است که از ورود آنالین استفاده می کنید باید معلومات بیشتری را وارد کنید.
 

 روی » مشاهده نتایج« فشار دهید و معلومات زیر را وارد کنید: •
    
 نام  -
 تخلص  -
 تاریخ والدت -
 کد پستی خانه تان   -
 زن، مرد یا غیره  –جنسیت  -
 تست انجام داده ایدکه  تاین تاریخی اس –تاریخ جمع آوری  -
 نمبر مدیکر اگر دارید. اگر ندارید فقط در این مورد میتوانید آنرا خانه پری نکنید. -

 

- روی دگمه آبی رنگ که نوشته » مرکز جمع آوری را انتخاب کنید« فشار دهید و محلی را که تست کووید  •
گری  خود را در آن جا انجام داده اید پیدا کنید. به غیر از مراکز اداره صحت نیو ساث ویلز، مراکز دی ۱۹

صحت نیو ساث ویلز   زمایشگاهآنیز که مستقل هستند وجود دارد. اگر محلی را انتخاب می کنید که بوسیله 
مدیریت نمی شود، این وبسایت معلوماتی در مورد اینکه چگونه با کلینیک برای دریافت نتیجه تماس بگیرید  

 . د داد به شما خواه
 « فشار دهید.نتایجبرای دیدن نتیجه تست خود، روی »مشاهده  •

 

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/


 
 

به عنوان  DDMMYYYYارد کنید:و قاز شما درخواست می شود نام و تاریخ والدت خود را به این طری •

  ۰۱۰۵۱۹۷۱مثال 
 خود را پیدا کنید و آن را دانلود کنید. یک کاپی از نتیجه تست کووید  می توانید  •

 

 : اس ام اس دریافت کنید ۳طریق 
اگر نمی توانید به ورود نتایج آنالین دسترسی پیدا کنید، می توانید نتیجه را با اس ام اس در تلفون دستی خود تحویل 

 بگیرید. 
 

 روان کنید. ۰۴۸۰۰۵۰۰3۰« را به نمبر my resultجمله نتیجه من » •

 لطفاً معلومات زیر را در پیام خود نوشته کنید:   •
o تخلص 
o  والدت فقط با استفاده از اعداد تاریخ–  DDMMYYYY   ۰۱۰۱2۰۰۰مانند 
o  یا مادر یا  اگر برای طفل ثبت نام می کنید از شما درخواست می شود که تأئید کنید که پدر

   اس  سرپرست هستید و می توانید تصمیم مواظبت صحی برای طفل بگیرید. برای تأئید پیام اس ام 
 ( Yesروان کنید بله ) 

o  برای تعیین جنسیت حرفM   برای مرد، حرفF   برای زن و حرفO  برای غیره 
o  ً(2۱۱۴کد پستی خودتان ) مثال 
o  ن ترتیب داده اید به ای   ۱۹-تاریخ روزی که تست کوویدDDMMYYYY۰۱۰۵2۰2۱  

 (، و اگر غلط داشت، نوشته کنید نه yesمشخصات خود را بررسی کنید و اگر صحیح است نوشته کنید بله )  •
(No .تا مجدد شروع کنید ) 

 Your registration“ثبت نام شما رسید« وقتی تمام کردید، پیام اس ام اس دریافت می کنید که نوشته » •
has been received” 

 ( برایتان روان می کنند که ضرور است آنرا برای گرفتن نتیجه تایپ کنید. passcodeیک کد عبور )   •

و کد   “  ”Readyماده «آوقتی نتیجه تست شما آماده شود پیامی برایتان روان می کنند و می خواهند کلمه » •

 را تایپ کنید.  خود  عبور
 د کرد.بعد نتیجه تست را روی تلفون دریافت خواهی •

 

  آیا به کمکی ضرورت دارید؟

 
ساعت از انجام تست گذشته می توانید از طریق این   ۴۸اگر کدام مشکلی در گرفتن نتیجه تست خود دارید و بیش از  

result-19-19info/covid-https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-وبسایت آنرا دنبال کنید:
direct 

 

 من نشان دهد که به کووید مصاب شدم چه اتفاقی میافتد؟ ۱۹-اگر نتیجه تست کووید
شده اید،  از طریقی که برای دریافت نتیجه ثبت نام کرده اید و  ۱۹-نشان دهد مصاب به کووید شما   اگر نتیجه تست

پیامی برایتان روان خواهد شد که به شما می گوید نتیجه تست شما در ورود نتایج موجود است،  همراه با معلوماتی  
 بیشتر در مورد قرنطینه کردن. 

 

 .نیز با شما تماس خواهند گرفتکارکنان تیم صحت عامه محلی شما 
 
 

ن از نتایج تست  اع رسانی به بیماری را به منظور اطالمعلوماتنیو ساث ویلز  صحت آزمایشگاه: اطالعیه جمع آوری حریم خصوصی
الع  . این معلومات معموالً در اداره صحت نیو ساث ویلز استفاده می شود، اما ممکن است به منظور اطجمع آوری می کند ۱۹-کووید

( قرار گیرد. افراد حق قانونی دسترسی به معلوماتی که یک  ServiceNSWیلز )رسانی به بیمار از نتایج، در اختیار خدمات نیو ساث و

  www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacyبیشتر به  سازمان دولتی در مورد آنها در اختیار دارد، دارند. برای معلومات 
در خواستی توسط افراد ممکن است منجر به عدم توانائی   معلومات عواقب عدم بالقوه ارائه ندادن تمام یا بخشی از مراجعه کنید. 

NSWHP  شود.  افراد مریض در ارائه نتایج تست به 

 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct

