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 دەگریتەوەوەر ١٩چۆن ئەنجامی پشکنینی کۆڤد
 

 : ١٩نی کۆڤدبۆ وەرگرتنەوەی ئەنجامی پشکنی سێ رێگا هەیە

 . خۆت  کەسایەتی   QR بەرێگای کۆدی -１

 ژووری ئەنجامەکان. بەرێگای  -２
 . بەرێگای ناردنی کورتە نامە بۆ مۆبایلەکەت -３
 ئەنجامی پشکنینەکەت وەردەگری. تاوەکو گۆشە گیر کەی، دەبێ خۆتپاش پشکنینەکەت    

 . NSWتەندەروستی ئەگەر نا ئامۆژگاری جیاواز کرانی لە الیەن  گیر کەو خۆت گۆشە   بۆ ماڵ رەوەراستەوخۆ برۆ •

 ، تەنانەت ئەگەر هەست بە نەساغی نەکەی.مێنەرەوە تاوەکو ئەنجامەکەت وەردەگریتەوەلەماڵەوە ب  •
 کاتژمێ وەردەگرنەوە.  ٢٤زۆربەی خەڵکان ئەنجامی پشکنینەکانیان لە ماوەی  •

 ی کەسایەتی  QRکۆدی: ١بژاردەی
(  وێنەی بگرە تکایە ئەو کۆدە سکان بکە )( ناوت و میژوی لە دایک بونت) وەکو  کەسایەتی تۆی تیایە QRکە کۆدیکاتێ پشکنینت بۆ کرا،  ئەگەر پسولەیان دایتێ،  

 پیابنی و بینێرە پەنەی بە کامیرەی مۆبایلەکەت و 
 . ێ بەکار بھێنرێ ، ناتوانرێ لە الیەن ھیچەسایەتی تۆی تێدایە زانیاری ک  QRکۆدی

 ئەنجامەکان لە ئۆنالی  ژوری   :2بژاردەی

  https://my.pathology.health.nsw.gov.au بچۆرە مالپەری •

 ەکە پێت دەڵێ کۆدی واڵت ێبینی ئەوە بکە کە ت.  دوگمە شینەکەپەنجە بدە لە سەر بنوسی، پاشان  ژمارەی مۆبایلەکەتداوات لێ دەکرێ   •
  ئەو کۆدەی کە مۆبایلەکەتبگۆری بۆ ( 61+کۆدی ئوسترالیا کە)  دی جیھانی بەکار ئەھێنی، دەبێ. ئەگەر تۆ کۆ  مەبەستی کۆدی ێوسترالیایە  (کە61+ )

 بەکاری دێنێ. 

 شینەکە. ە بدە لە دوگمە پەنج  پاشان   passcode ، لەو شوێنەی کە نوسراوەبکەرە ناو مالپەرەکە  . ئەو کۆدەمۆبایلەکەتکۆدێک ئەنیرێت بۆ  •
 زیاتر بنوسی دەبێ زانیاری ، بەکار ێەھێنی ێۆنالین     Results Portalم  ئەگەر ئەمە یەکەم جارتە ژوری ئەنجا  تێبینی:

 :نیارانە بنوسیپاشان پێویستە ئەم زا   View Resultsپەنجە بدە لە سەر  •
o  ناوت 
o   ناوی باپیرت یان ھۆزەکەتدوا ناوت ( ) 
o  مێژوی لە دایک بونت 
o خانوەکەت ی  پۆست کۆد 
o  شتی تر رەگەزت بۆ نمونە نێریت یان مێ یان 
o  ەکەتمێژوی رۆژی پشکنین 
o جێی بێڵە.. ئەگەر نیتە بە بەتاڵی بە ژمارەی کارتی میدیکەیرەکەت 

 

ایدا ئەو شوێنەی کە تی و بگەرێ بەدوای  اشەکەکەوتۆتە سەرەوەی ش select collection centre بدە کە دەڵێ پەنجە لە سەر دوگمە شینەکە   •

. ئەگەر تۆ شوێنێکت  سەر بەخۆنن ، ناوەدی ر ھەن ەوە بەرێوە دەبرێ   NSW HEALTHکە لە الیەن ئەو ناوەندانەی .ھەروەھا ١٩پشکنینەکەت کرد بۆ کۆڤد

بۆ وەدەستھێنانی  بە ناوەندی پزیشکی  کە چۆن پەیوەندی دەکەی  ، ئەم مالپەرەیە زانیاریت دەداتێنابرێ بەرێوە  NSW Health Pathology  کەلەالیەن ھەڵبژاردوە 

 ئەنجامەکەت. 
o   پەنجە بدە لە سەرئەنجامی پشکنینەکەت ببینیبۆئەوەی ، View Results  
o  01051971بنوسی بۆ نمونە:   ناەی خۆتوە مێژوی لە دایکبونتداوات لێ دەکرێ 
o  داەنلۆدبکەی.  پشکنینەکەت  ئەنجامیئەتوانی کۆپێک لە 

 وەرگرتنی کورتە نامە  :٣بژاردەی
 تەوە. پشکنینەکەت وەرگری بۆ مۆبایلەکەت ئەنجامی  ، ئەتوانی بە کورتە نامە بە ئۆنالین وەدەست بینیئەگەرناتوانی ئەنجامی پشکنینەکەت 

 . 0480050030ژمارەیە بنێرە بۆ ئەم  بەکورتەنامە my result  ئەم وشانە •

 :بە کورتەە نامە بنێرە زانیارانە ئەم ، تکایە  تێ داوات لێ دەکات کا •
o  دوەمت ناوی 
o  01012000بۆ نمونە :    ژمارە بە کاربێنە دایکبونت ، تەنھامێژوی لە 
o  وئەتوانی تۆ  مندالەی.باوک یان بەخێوکەری ئەو  کە تۆ دایک یان  رێ بیسەلمێنی، داوات لێ دەکنێک دەکەی بۆ منداالێک داوای ئەنجامی پشکنیئەگەر تۆ

 . بۆ پشتگیری کردن  yesوەالم بدەرەوە بە وشەی دالەکە بکەی. بۆ من  تەندەروستیی چاودێری  بریار بدە
o  رەگەزت ەکوM  بۆ وشەیMale  ،F  بۆ وشەیFemale    یانO  .بۆ وشەیOther  . 
o  2114ست کۆدەکەت بۆ نمونە : پۆ . 
o وەکو ١٩پشکنینی کۆڤدێژوی جێبەجێکردنی مDDMMYY   01052021بۆ نمونە . 

 بۆ ئەوەی دوبارە دەستی پێ بکەیتەوە   No  بنوسە  هەڵەت کردرئەگەئەگەر راستن.   Yesبنوسە زانیاری کەسایەکەت بکە و  پیاچونەوە بە   •

  Your registration has been receivedو دەڵێ:   نامەێکت بۆ دێ  ی بو  ەواو ت   ێ کات  •

 بۆ ئەوەی ئەنجامەکەت بۆ بێ. کە پێویستە بینوسی   هەروەها ژمارە کۆدێکت بۆ دێ •
 ەو لەگەڵ ژمارەی کۆدەکەت.بنوس   Readyوشەی و داوات لێ دەکا ت بۆ دێ   SMSنامەێکی  کاتێ ئەنجامەکەت ئامادەیە •

 . پاشان ئەنجامەکەت بۆ دێتە ناو مۆبایلەکەت •
 ئایا پێویستیت بە یارمەتی هەیە؟ 

 بە رێگای مالپەری : ، ئەتوانی بە دواچونی بۆ بکەیکاتژمێری بە سەردا تێپەری  ٤٨و زیاتر لە ئەگەر کێشەێکت هەیە لە وەرگرتنەوەی ئەنجامەکەت  
 rectdi-results-19-/covidinfo-19-covidnsw.gov.au/pathology.health.ttps://www .h 

 بوم؟  ١٩توشی کۆڤدئەنجامی پشکنینەکە دەرکەوت من چی روئەدا ئەگەر 
پێت  ، کورتە نامەت بۆ دێ  و بژاردانە وەرگریەوەئەنجامەکەت بە یەکێ لە تۆمار کراوە بۆ ئەوەی ، و ناوت  ١٩توش بوی بە کۆڤدکە تۆ   ئەگەر ئەنجامەکە دەریخست 

 جێبەجێ ئەکەی.  گیر کردن زیاتر بۆ چۆنیەتی خۆ گۆشە  ، هەروەها هەندێ زانیاری  Results Portal  رێگای و بە  لە بەردەستدایەدەڵێ ئەنجامەکەت 

 . Public Healthالیەن یەکێ لە کارمەندانی تیمی  پەیوەندیت پیوە دەکرێ لەهەروەها 

 
 

ئاگادارکردنەوەی  ان بۆ مەبەستی ە کۆکردنەوەی زانیاریەکهەڵدەستێ ب   NSW Health pathology: تایبەتمەدی کەسایەتی کۆکردنەوەی بارەیدەر تیبینی 

بۆ مەبەستی    ServiceNSWئاشکرا بکرێ بۆ وێلز. لەوانەشە  نیوساوث یلە ناو تەندەروستبەکار دەهێنرێ  ئەو زانیاریانە . ١٩کۆڤد  خۆشەکان لە ئەنجامی پشکنینینە

بۆ زانیاری   یەکان هەیانە دەربارەیان.حکوم   نوسینگە کەئەو زانیاریانەی  . کەسان مافی یاسایان هەیە بۆ وەدەست هێنانی  کردنەوەی نەخۆش لە ئەنجامەکەیئاگادار
، کە  شێکی، یان بە اریەکانهەمو زانی دەرەچە شاراوەکانی کەسەکان . .www.pathology.health.nsw.gov.au/about -us/privacyبچۆرە مالپەری:  زیاتر  

 ببەخشێ بە نەخۆش ئەنجامەکانی پشکنینەکە  نەتوانێ   NSWHPهۆی و لەوانیە ببێ بە   شێنابەخ  داوا دەکرێ،

  

 

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

