
 

             
             

 
                 

 

                  
 

                   
                 

 
 

                 
 

         
                    
                        

                     
 

    
                     

            
      

            
     
       
        
       

 

  

       
    

 ناورولكانعتاوملمع
 القتالناوةازجاإلو

 كتیبات وأفالم وحقائق وإرشادات وتدابیر حول فیروس كورونا (كوفید - 19 )
 نع .انوروك وسریف ولح ریبادتو تاادشرإو قئاقحو مالفأو تابیتك ةماعلا ةحصلل ينطولا دھعملل ينورتكلإلا عقوملا ىعل جدتس
 :انوروك ةلاح لوح ةماعلا ةحصلل ينطوال ھدعملا تاحفص ىلإ لتص ،كحفصتم يف طبارلا اھذ ةابكت قریط

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 
 طبالرالاخإد قیطر نعكلوذ ،ةغل 24 ىلإ ةمجرتم انروكو سرویف لحو ةبوأجو ةلئسأ نمتضت تامولعم قوراأ ىلع ورثعلا كنكمی
 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/sos/?term=&h=1:حكفصتم يف يلاتلا

 :كحفصتم يف طبالرا ھذا لاخإد قیطر نع ریبادتلاو تاادشرإلاو قئاقحلاو انوورك سوریف لوح ةجمعم اتمولمع دجتس
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89177 

 يحصلا جرحلوا ةفاسملا عدواق نع ،ىخرأ ورمأ نیب نم ،ةیزیلجنإلاو ةیجیورنلا نیتغللاب تاوملعم عجمب UDI ةرجھلا ةیریمد تامق
 :كحفصتم يف ليتالا طبارلا لخأد .كل ةدیفم نوكت نأ نكمی يتالو )ھمتطخالم كنكمی نیذلا صاخشألا عدد( قیثولا لاصتالاو

https://www.udi.no/asylmottak/informasjon-til-beboere-pa-asylmottak-om-koronasituasjonen/ 

 .ءوجللا يبلاط لابقتسا کزمر يف نیلماعلا یلإ ثحدتلا كنکمی ،انوروک ةلاح لوح یخرأ ةلئسأ كیلد تناک اإذ

 ءوجالل يبالط القبستا کزمر إلى كعمىودعال رضاحإبنجت
 قد تنك إذا كعم ىوعدلا ارضحإ كنكمی .ءوجللا يبلاط لابتقسا کزمر ىلإ ىوعدلا معك بلجت ال ىتح كعسو يف ام علفت نأ بجی
 .ریأخ ةنکمأ نم رثأك اھفی ةرشنتم ىدوعلا ثیح ندم يف تنک وأ/و عيماتجالا عدابتلا ىلع ظافحلا اھیف بعصی نكامأ ىلإ تبھذ
 بنجت ةیفیك لوح تامولعمال نم دیمزلا جدتس ،تاغللا نم دیعدلاب تامولعم ىلع يوتحی يلذاو الیقل لفسألا یلإ ەجدت يلذا طبالرا يف
 .ةباصإلا

 بامص أنك دقعتتتكن اذإ
 زرکم عقی ثیح ةیلدبال ةحصلا ةمخد .اربتخالا جراءإل اربتخا ةطحم يف عدوم جزح كیلع بجی ،اًباصم نوكت دق كنأ قدتعت تنك اإذ
 البقتسا کزمر يف نولمعی نیلذا كئلوأل نكمی .اربتخالا ةجنتی ئكاطعإو تااربتخالا اءجرإ نع ةلوؤسملا يھ ،ءوجل ال يبلاط البقتسا

 .ةدعاسملا كل وامقدی نأ وءجللا يبلاط
 ھب مایقلا بجی ام لوح تاموعلملا نم دیمز ىلع ورثعلا كنكمی

 اربتخالا ةجنتی رظنتت امبین •
 انروکو رباتخا ةجنتی ىلع كلوصح دنع •
 انوورك سوریفب باصم كنأ اربتخالا ھرظأ اإذ •
 اونروكسورفیبكتابصإمدع اربتخالا ھرظأاإذ •

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/sos/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89177
https://www.udi.no/asylmottak/informasjon-til-beboere-pa-asylmottak-om-koronasituasjonen/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona


 

       

 
 

      
                      
               

   
                 

                
    

                      

  

                   
  
 

     
            

                    
                 

                
                   

                 
    

 
          

            
                    

  

 
   

                
                    

              
  

                    
    

  
 

 :كحفصتم يف طبلراا اھذ لاخدإب قت ما اإذ
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-

isolasjon-pa-ulike-sprak/?term=&h=1 

 ءوجالل يبالط القبستا کزمر نم ازةإج
 ىلع لوصحلا كنكمی ھنأ لعفلاب رتبخأ دق نتک اإذ .2021 رینای 4 إلى 2020 ربمفون 24 نم ةرتفلا يف تازاجإ حنم متی نل
 يعدتسی اًدج صاخ ببس كانھ نكی مل ام ،كلذ مغر ةازجإ یلع لوصحلا كنكمی ال ھنأ نآلا كاربخإ متیسف ،ةرتفال ەھذ سفن يف ةزاجإ
 .لكاحھنم
 تااءجرإ ببسب وأ ،ةبقرملا كتلئاعب وأ كب ملأ يحص عضو ببسب لاثملا لیبس ىلع ،ةیاغلل ةیروضر ةازجإ ىلع لوصحلا كنكمی
 كارطخإ متیسف ،كیلع قبطنی اھذ ناك اإذ .عضبلا مھضعبب لافطألاو نیالدولا عامتجا لیھستل تااءنثتسا اءجرإ اًضیأ نكمی .وءجللا
 .UDI من ةلاسر ربع كذلب

 :كب اصخال حفصتملا يف طبالرا اھذ لاخإد قیطر نع ةازجإ یلع لوصحلا عداوق لوح تامولعم ىلع ورثعلا كنكمی
https://www.udi.no/globalassets/global/asylmottak/retningslinje---permisjon-fra-

asylmottak.pdf 

 :كحفصتم يف طباالر ھذا لاخإد قیطر نع میھوذب نیبوحصملا ریغ صرقلل ةزاجإلا عداوق لوح تامولعم ىلع ورثعلا نكمی
https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2011-014/ 

 ءوجالل يبطال لباتقسا زکارم بین قللتنا
-5 نم فلأتت )جوافأ( اتعومجم ىلإ مکمسیقت متسی .ماعلا قلنلا لئاسو طةساوب رفاتس نلف ،خرآ ىلإ لابقتسا کزمر من لقتنت امندع

 نکمیام قلأ الصتالا اطقن عدد نوكی جلأنمةقیطرلاهھذبرفسلامظنننحن.تاعوجملمانیبلاصتاكانھ ونکی لن.اصخشأ 10
 .شلدا / اضحرملا / مامحلاو خبطملا نوكارشتی صاخشأ 10 نم رثكأ كانھ نوكی الأ بجی ،كللذ .ىوعدلا ارشتنا بنجتل

 تاعومجملا نأ ينعی اھذ .يحصلا جرحالب ةھیبش تااءجرإل عوضخلا مکیعل بجی ،دیجدلا لابقتسالا کزمر إلى م كلصوو دنع
 ال.بقتسالا کزمر لىإ مكلوصو عدب مایأ 10 ةمدل عضبلا اھضعبب لاصتا ىلع نوكت الأ بجی ةفلتخملا )جاوفألا(

 لقنل ةیولوألا ناكمإلا رقد UDI يعطت ھ.یلإ ونلقتنتس يلذا ناكمال لوح تامولعم ونقلتتس ،دیدج البقتسا کزمر ىلإ لاقتنالا لبقو
 .لافطأ اھیلد يتلا تالئاعلا

 ءوجالل يبالط القبستازكارم بین قللناو قلنلتلحائنص )FHI( ةمعاال ةحصلل ينطوال دھعمالو UDI ّت دأع
 ونكت أن بجیف ،تاعاس عبأر نم رثكأ ةلحرلا تقغرتسا اذإ امأ .قلنلا لةیسو يف باكرلا نیب دحاو رتم ةفاسم كانھ نوكت نأ بجی
 ماخدتساو تاامکملا داءتار عیمجلا ىعل بجیو .ةیللق فقوتلا تاطحم نوكت نأ بجیو ،لقأ باكرلا عددو ،حداو رتم نم ربكأ ةفاسلما
 .نیدیلل مقعم

 ءباآللتماوعلم
 لطفاألا إلى ثدحت
 رثؤی فیكو انوروك نع مكلافطأ عم ثدحتلا مكنم بلطن .نیلدواک مكلو لافطألل اًیحدت لثمت نأ نكمی انووركلا ةلاح نأ ملعن نحن
 اولبطت نأ مكنكمی ،عوضوملا اھذ لوح لافطألا عم ثحدتال يف ةبوعص متجدو اإذ .لابقتسالا کزمر يف ةمیولیا كاتحی ىلع وسریفلا
 وفاخم وأ ةلئسأ لافطألا وأ متنأ مكیلد تناك اإذ متكدعاسم اًضیأ منھكیم .ءوج للا يبلاط لاقبستا کزمر يف نیفظومال نم ةعداسمال

 .ضعولانأبش
 قیطر نع اھیلع ورثعلا مكنكمی .انووركال لوح لافطألا عم ثحدتال ةیفیك لوح حئاصن Redd Barna ةلوفطلا اذنقأ ةظمنم مدقت
 tips-til-hvordan-du-kan-snakke-med-barn -https://www.reddbarna.no/6-:كحفصتم يف طباالر اھذ لاخدإ

om-korona 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/?term=&h=1
https://www.udi.no/globalassets/global/asylmottak/retningslinje---permisjon-fra-asylmottak.pdf
https://www.udi.no/globalassets/global/asylmottak/retningslinje---permisjon-fra-asylmottak.pdf
https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2011-014/
https://www.reddbarna.no/6-tips-til-hvordan-du-kan-snakke-med-barn-om-korona
https://www.reddbarna.no/6-tips-til-hvordan-du-kan-snakke-med-barn-om-korona

	كتيبات وأفلام وحقائق وإرشادات وتدابير حول فيروس كورونا (كوفيد -19)
	ستجد على الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العامة كتيبات وأفلام وحقائق وإرشادات وتدابير حول فيروس كورونا. عن طريق كتابة هذا الرابط في متصفحك، تصل إلى صفحات المعهد الوطني للصحة العامة حول حالة كورونا: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
	ستجد معلومات مجمعة حول فيروس كورونا والحقائق والإرشادات والتدابير عن طريق إدخال هذا الرابط في متصفحك: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89177
	قامت مدیریة الهجرة UDI بجمع معلومات باللغتين النرويجية والإنجليزية، من بين أمور أخرى، عن قواعد المسافة والحجر الصحي والاتصال الوثيق (عدد الأشخاص الذين يمكنك مخالطتهم) والتي يمكن أن تكون مفيدة لك. أدخل الرابط التالي في متصفحك: https://www.udi.no/asylmo...
	• بینما تنتظر نتیجة الاختبار
	• عند حصولك على نتیجة اختبار کورونا
	• إذا أظهر الاختبار أنك مصاب بفيروس كورونا
	• إذا أظهر الاختبار عدم إصابتك بفيروس كورونا
	يمكنك العثور على معلومات حول قواعد الحصول علی إجازة عن طريق إدخال هذا الرابط في المتصفح الخاص بك:    https://www.udi.no/globalassets/global/asylmottak/retningslinje---permisjon-fra-asylmottak.pdf
	يمكن العثور على معلومات حول قواعد الإجازة للقصر غير المصحوبين بذویهم عن طريق إدخال هذا الرابط في متصفحك: https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2011-014/



