
 أبريل/نيسان
تحديث حول 

)COVID-19( فيروس كورونا
م بها خدمات المجلس تغيير الطريقة التي نقّدِ

 *COVID-19 فيما يلي بعض الطرق التي نتكيف بها مع الوضع الراهن الناجم عن جائحة كورونا

الخدمات المغلقة أو الملغيةالخدمات المتغيرةالخدمات المستمرة

صناديق القمامة وجمع النفايات   •

جّز العشب   •

تقليم األشجار   •

جلسات التحصين )التطعيم(   •

وصيل الوجبات   •

الدعم المنزلي للعمالء المسنين   •

إدارة الحيوانات   •

صيانة الطرق   •

مشاريع التشييدات   •

رياض األطفال   •

مواعيد صحة األم والطفل عبر    •
الهاتف

المكتبات - قم بزيارة    • 
 yprl.vic.gov.au/eLibrary

 الستعارة الكتب اإللكترونية 
 والكتب الصوتية والمجالت 

الرقمية وأفالم البث
تسجيالت الحيوانات األليفة، يتم    •

إجراؤها عبر اإلنترنت
خدمات دعم الشباب عبر الهاتف   •

خدمات البناء والتخطيط، متوفرة    •
عبر اإلنترنت

تصاريح مواقف السيارات للمعاقين    •
عن طريق البريد العادي أو البريد 

اإللكتروني

مكاتب المجلس   •
المراكز المجتمعية   •

المكتبات )الخدمات عبر اإلنترنت(   •
المالعب وحدائق التزلج وأماكن    •

الشواء
حمامات السباحة والصاالت    •

الرياضية )الداخلية والخارجية(
مركز Plenty Ranges للفنون    •

والمؤتمرات
Growling Frog ملعب جولف   •
مرافق مكبات النفايات وإعادة    •

التدوير
الفعاليات   •

يحرص مجلس مدينة ويتلسي على التكيف مع 
المستجدات بسرعة لضمان استمرار الخدمات التي 

يستحقها ويتوقعها أفراد المجتمع.

تهدف جميع التغييرات إلى وقف انتشار فيروس 
كورونا في مجتمعنا وخارجه.

يأتي الكثير من هذه التغييرات استجابة للتوصيات 
الصارمة الصادرة عن الحكومة األسترالية وحكومة 

فكتوريا.

تؤثر جائحة كورونا )COVID-19( على الحياة اليومية لمجتمعنا وشركاتنا ووكاالت الدعم االجتماعي والطريقة التي 
نواصل بها تقديم الخدمات.

GYM
MATERNAL &
CHILD HEALTH



.)COVID-19( نحن بحاجة إلى العمل سوياً للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا
حمايتك أنت وعائلتك

 تجنَّب االتصال الوثيق مع أي شخص يعاني 
من أعراض الزكام أو اإلنفلونزا.

غِط أنفك وفمك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس. 
تخلص من المنديل واغسل يديك.

إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، 
اطلب الرعاية الطبية عاجالً.

حافظ على مسافة 1.5 متر بينك واآلخرين.

1.5 metres

اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون.ابق في المنزل بقدر اإلمكان.

COVID-19 اطلع بانتظام على المستجدات حول فيروس كورونا

الخط الساخن لفيروس كورونا
 ،)COVID-19( إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصاباً بفيروس كورونا 

 اتصل بالخط الساخن على مدار 24 ساعة على الرقم 398 675 1800. 

يُرجى االتصال بـ )000( ثالثة أصفار في حاالت الطوارئ فقط.

لالطالع على أحدث المعلومات، يرجى زيارة مواقع:
وزارة الصحة األسترالية

 health.gov.au

وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية لفكتوريا
coronavirus.vic.gov.au

اطلع على المستجدات، ابق في المنزل لتكن في أمان.

هاتف: 2170 9217  
   من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة 

8:30 صباحاً حتى 5 مساًء  
خدمة بعد ساعات العمل، للطوارئ فقط  

استفسارات البناء والتخطيط:  
الهاتف 2259 9217 أو البريد اإللكتروني   
buildplan@whittlesea.vic.gov.au  

 :)National Relay Service( خدمة المرحل الوطني  
اتصل على الرقم 677 133 )واطلب 2170 9217(  

* هذه المعلومات صحيحة كما في وقت الطباعة ولكنها خاضعة للتغيير بناًء على النصائح الصادرة عن الحكومة األسترالية وحكومة فكتوريا.

التواصل معنا
   البريد اإللكتروني: 

info@whittlesea.vic.gov.au

الموقع اإللكتروني:    
whittlesea.vic.gov.au

   البريد العادي: 
 Locked Bag 1

 Bundoora MDC VIC 3083  

  مكاتب المجلس في جنوب مورانغ وميل بارك وإيبنغ 
مغلقة للزوار حتى إشعار آخر.

 إذا كنت أنت - أو أي شخص تعرفه تعاني من ضائقة - يُرجى االتصال بـ  
Whittlesea Community Connections على الرقم 6644 9401.


