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 . دریافت نتیجه تست،  قرنطینه شویدبعد از تست، شما باید تا زمان 

 

پس از تست، باید مستقیم به خانه برگردید و خود را ایزوله کنید، مگر این که توسط اداره بهداشت نیو ساث   •
 .دیگری داده شود   ( توصیهNSW Healthویلز )

 در خانه بمانید تا نتیجه را دریافت کنید ، حتی اگر احساس بیماری نمی کنید  •
 ساعت نتیجه خود را دریافت می کنند.  2۴افراد ظرف اکثر  •

 

 مخصوص شما :  کد کیو آر ۱گزینه 

) با نام و تاریخ تولد زیر    است مخصوص به شماکیو اگر هنگام تست به شما بروشوری داده شده که دارای یک کد  
 آن(، لطفاً آن کد را با دوربین تلفن همراه خود اسکن کنید و ارسال را فشار دهید.  

 
 این کد کیو آر حاوی مشخصات شخصی شماست. هیچ فرد دیگری نمی تواند از آن استفاده کند.

 

 آنالین ورودی نتایج  ۲گزینه 

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

 خود را وارد کنید و سپس دگمه آبی را فشار دهید.                همراه از شما خواسته خواهد شد که شماره تلفن   •

+ به  ۶۱کنید، باید کد کشور را از بین المللی استفاده می اگر از یک تلفن + است. ۶۱کنید کد استرالیا توجه 

 کد کشوری که گوشی شما استفاده می کند تغییر دهید.

کد  »یک کد به تلفن همراه شما ارسال می شود. این کد را در وب سایتی که روی آن نوشته شده است  •
 « وارد کنید سپس روی دگمه آبی کلیک کنید. passcode»« عبور

 از ورودی آنالین بازدید می کنید، باید اطالعات بیشتری را وارد کنید. اگر این بار اولی است که شماتوجه: 

 

 :نمائید  روی » مشاهده نتایج« کلیک کنید و اطالعات زیر را وارد  •
 نام   -
 نام خانوادگی  - 
 تاریخ تولد  - 
 تانکد پستی منزل  - 
 زن ، مرد یا غیره  –جنسیت  - 
 خود را انجام داده اید.این تاریخی است که تست  -تاریخ جمع آوری - 

 اگر شماره مدیکر خود را دارید. اگر ندارید فقط این را خالی بگذارید. -  
 

روی دگمه آبی در باال را که میگوید »مرکز جمع آوری را انتخاب کنید«، کلیک کنید و دنبال مکانی بگردید   •
توسط بهداری نیو ساث ویلز اداره  عالوه بر مراکزی که خود را در آنجا انجام داده اید.  ۱۹-که تست کووید 

می شوند، مراکزی نیز وجود دارند که مستقل هستند. اگر مکانی را  انتخاب می کنید که توسط آسیب شناسی 
سالمت نیو ساث ویلز اداره نمی شود، این وب سایت اطالعاتی در مورد نحوه تماس با کلینیک برای نتیجه 

 .خود به شما میدهد 
 خود، روی »مشاهده نتایج« کلیک کنید.  برای مشاهده نتیجه •

 

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


بعنوان مثال   وارد کنید، DDMMYYYYرا به صورت  از شما خواسته می شود نام و تاریخ تولد خود  •

۰۱۰۵۱۹۷۱  . 
 .نمائید می توانید به یک نسخه از نتیجه تست کووید خود دسترسی پیدا کنید و آن را دانلود  •

 
 

 : اس ام اس دریافت کنید ۳گزینه 
نیستید به ورودی نتایج آنالین دسترسی داشته باشید، می توانید نتیجه را با اس ام اس در تلفن همراه خود  اگر قادر

 . دریافت کنید 
 

 پیامک کنید  ۰۴۸۰۰۵۰۰3۰« را به شماره my result»نتیجه من عبارت  •

 لطفاً اطالعات زیر را پیامک کنید: •
o  تاننام خانوادگی 
o  فقط با استفاده از اعداد  تانتاریخ تولد– DDMMYYYY  ۰۱۰۱2۰۰۰به عنوان ماثل 
o  ثبت نام می کنید، از شما خواسته می شود که تأئید کنید که والدین یا قیم هستید و  یاگر برای فرزند

 (yes. برای تأئید اس ام اس کنید بله ) می توانید تصمیمات مراقبت بهداشتی برای کودک بگیرید 
o رف جنسیت ح تعیین برایM   حرف  ،برای مردF  برای زن و حرفO  برای غیره 
o  ً(2۱۱۴کد پستی خودتان ) مثال 
o  را انجام داده اید به صورت  ۱۹-تاریخی که تست کوویدDDMMYYYY  ً۰۱۰۵2۰2۱، مثال 

( و اگر اشتباهی داشته ، بنویسید نه  YESمشخصات خود را چک کنید و اگر صحیح است بنویسید بله )  •

(NOتا دوباره ا ) ز اول شرع کنید 

 Your registration”» ثبت نام شما دریافت شد«م کردید پیامی دریافت خواهید کرد که میگوید ا وقتی تم •
has been received”  

برای دریافت نتیجه تایپ  ( دریافت خواهید کرد که الزم است آنرا passcodeشما هم چنین یک کد عبور ) •

 .کنید 
  (Ready)پیامکی برایتان ارسال میشود که از شما می خواهد کلمه »آماده« وقتی نتیجه تست شما آماده شود  •

 و کد عبور خود را تایپ کنید. 
 سپس نتیجه شما روی تلفن تان خواهد رسید.  •

 
 آیا به کمکی احتیاج دارید؟ 

 
عت گذشته است، شما میتوانید از طریق  سا ۴۸بیش از  از زمان تست اگر در دریافت نتیجه تست خود مشکلی دارید و

info/covid-19-https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-این وب سایت آنرا دنبال کنید.
direct-results 

 

 من نشان دهد که من مبتال هستم چه اتفاقی میافتد؟ ۱۹-اگر نتیجه تست کووید

دارید، و شما برای دریافت نتیجه تان از یکی از طرق باال ثبت نام کرده  ۱۹-اگر نتیجه تست شما نشان دهد که کووید 
اید، پیامکی دریافت خواهید کرد که به شما میگوید نتیجه تست شما در ورودی نتایج موجود است، همراه با اطالعات 

 بیشتر در مورد قرنطینه کردن.  
 

 با شما تماس خواهند گرفت. نیز اشت عمومی محلی شماکارکنان تیم بهد 
 

ن از نتایج  اع رسانی به بیمار: آسیب شناسی سالمت نیو ساث ویلز اطالعاتی را به منظور اطالاطالعیه جمع آوری حریم خصوصی
اما ممکن است به منظور  اداره بهداشت نیو ساث ویلز استفاده می شود،  . این اطالعات معموالً در جمع آوری می کند ۱۹-تست کووید

قرار گیرد. افراد حق قانونی دسترسی به اطالعاتی (ServiceNSW)اطالع رسانی به بیمار از نتایج، در اختیار خدمات نیو ساث ویلز 

-www.pathology.health.nsw.gov.au/aboutکه یک سازمان دولتی در باره آنها در اختیار دارد، دارند. برای اطالعات بیشتر به  

us/privacy  تمام یا بخشی از اطالعات در خواستی توسط افراد ممکن است منجر به عدم  ندادن مراجعه کنید. عواقب عدم بالقوه ارائه

 ئه نتایج تست به بیماران شود.ادر ار NSWHPتوانائی 

 

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