Arabic

كيف تحصل على نتائج فحص  COVID-19الخاص بك
هناك ثالث طرق يمكنك من خاللها الحصول على نتيجة فحص :COVID-19
 .1من خالل رمز االستجابة السريعة ( )QRالشخصي
 .2من خالل بوابة النتائج
 .3من خالل  SMSيتم إرسالها إلى هاتفك المحمول
بعد الفحص ،ستحتاج إلى عزل نفسك إلى أن تتلقى نتائجك.




اذهب مباشرة إلى المنزل واعزل نفسك ما لم تنصحك دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز بخالف ذلك.
ابق في المنزل إلى أن تحصل على النتيجة ،حتى لو لم تشعر بالمرض.
يتلقى معظم األشخاص نتائجهم في غضون  22ساعة.

الخيار  :1رمز االستجابة السريعة ( )QRالشخصي
إذا تم إعطاؤك نشرة إعالنية عند الفحص تحتوي على رمز  QRشخصي (مع اسمك وتاريخ ميالدك تحته) ،يرجى مسح رمز  QRهذا
باستخدام كاميرا هاتفك المحمول والضغط على ’إرسال‘ (.)send
يحتوي رمز  QRهذا على بياناتك الشخصية .وال يمكن استخدامه من قبل أي شخص آخر.
الخيار  :2بوابة النتائج عبر اإلنترنت
 قم بزيارة الموقع اإللكتروني https://my.pathology.health.nsw.gov.au
 سيطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول ثم النقر على الزر األزرق .الحظ أن رمز البلد يقول  ،+61وهو رقم بأستراليا .إذا كنت
تستخدم هاتفًا دوليًا ،فستحتاج إلى تغيير رمز البلد من  +61إلى رمز البلد الذي يستخدمه هاتفك.
 سيتم إرسال رمز إلى هاتفك المحمول .أدخل هذا الرمز في الموقع اإللكتروني حيث يقول ’رمز المرور‘ ثم انقر على الزر األزرق.
مالحظة :إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تزور فيها بوابة النتائج عبر اإلنترنت ،فستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات اإلضافية.
 انقر على ’عرض النتائج‘ وستحتاج إلى إدخال ما يلي:
 اسمك األول اسمك االخير تاريخ ميالدك الرمز البريدي لمنزلك جنسك  -على سبيل المثال ،ذكر أو أنثى أو غير ذلك تاريخ جمع العينة  -هذا هو التاريخ الذي أجريت فيه فحصك رقم مديكير الخاص بك إذا كان لديك رقم .إذا لم يكن لديك رقم اترك هذا الجزء فار ًغا.






انقر على الزر األزرق في الجزء العلوي الذي يقول ’حدد مركز أخذ العينة‘ وابحث عن المكان الذي أجريت فيه فحص .COVID-19
باإلضافة إلى المراكز التي تديرها دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز ،هناك أيضًا مراكز مستقلة .إذا اخترت مكانًا ال تديره مختبرات دائرة
الصحة في نيو ساوث ويلز ،سيعطيك هذا الموقع معلومات عن كيفية االتصال بالعيادة للحصول على نتيجتك.
لرؤية نتيجتك ،انقر على ’عرض النتائج‘.
سيطلب منك كتابة اسمك األول وتاريخ ميالدك حسب الصيغة اليوم اليوم الشهر الشهر السنة السنة السنة السنة ،على سبيل المثال،
.91911011
ستتمكن من الوصول إلى نسخة من نتيجة فحص  COVIDوتنزيلها.

الخيار  :3تلقي رسالة نصية قصيرة ()SMS
إذا لم تتمكن من الوصول إلى بوابة النتائج عبر اإلنترنت ،يمكنك تلقي نتيجتك بواسطة  SMSعلى هاتفك المحمول.







 أرسل كلمة ’نتيجتي‘ إلى 0480 050 030
 يرجى إرسال المعلومات التالية بواسطة  SMSعندما يطلب منك ذلك:
 اسم عائلتك. تاريخ ميالدك باستخدام األرقام فقط  -حسب الصيغة اليوم اليوم الشهر الشهر السنة السنة السنة السنة ،على سبيل المثال،91912999
 إذا كنت تقوم بالتسجيل بالنيابة عن طفل ،سيطلب منك تأكيد أنك أحد الوالدين أو الوصي وأنك قادر على اتخاذ قرارات الرعايةالصحية للطفل .أرسل رسالة نصية ’نعم‘ للتأكيد.
 جنسك مثل  Mللذكور F ،لإلناث ،أو  Oلغيره. رمزك البريدي (على سبيل المثال )2112 تاريخ إجراء فحص  COVID-19الخاص بك حسب الصيغة اليوم اليوم الشهر الشهر السنة السنة السنة السنة ،على سبيل المثال،91912921
تحقق من تفاصيلك واكتب كلمة نعم إذا كانت صحيحة .إذا كنت قد ارتكبت خطأً ،فاكتب ال للبدء من جديد.
عند االنتهاء ستصلك رسالة تقول ’تم استالم تسجيلك‘.
ستحصل أيضًا على رمز مرور ستحتاج إلى كتابته للحصول على نتيجتك.
عندما تكون النتيجة جاهزة ،ستتلقى  SMSتطلب منك كتابة كلمة ’جاهز‘ ورمز المرور الخاص بك.
ستظهر النتيجة بعد ذلك على هاتفك

هل تحتاج إلى بعض المساعدة؟
إذا كنت تواجه مشاكل في الحصول على نتيجتك واستغرق األمر أكثر من  24ساعة ،فيمكنك متابعة ذلك عبر موقعنا اإللكتروني
https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
ماذا يحدث إذا أظهرت نتيجة الفحص أن لدي COVID-19؟
إذا أظهر فحصك أنك مصاب بـ  COVID-19وكنت قد تسجلت لتلقي نتيجتك عبر أحد هذه الخيارات ،فستتلقى  SMSتخبرك أن نتيجتك
متاحة عبر بوابة النتائج ،باإلضافة إلى مزيد من المعلومات عن العزل الذاتي.
سيتصل بك أيضًا طاقم من فريق الصحة العامة المحلي.
إشعار الخصوصية  -جمع المعلومات :يجمع قسم مختبرات دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز المعلومات ألغراض إشعار المرضى بنتائج فحص  .COVID-19تستخدم هذه
المعلومات عادةً داخل دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز ولكن قد يتم الكشف عنها أيضًا لـ  ServiceNSWألغراض إشعار المرضى بالنتائج .لألفراد الحق القانوني في الوصول إلى
المعلومات التي تحتفظ بها وكالة حكومية عنهم .للمزيد من المعلومات ،قم بزيارة  .www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacyقد تؤدي العواقب المحتملة
لعدم تقديم األفراد كل المعلومات المطلوبة أو جزء منها إلى عدم تمكن  NSWHPمن تقديم نتائج الفحص للمرضى.
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