
سانت لويس
استـــعـــدي

•  معدي جدا
االعمار و االعراق  •  يؤثر عىل جميع 

كيف ينت�ش نتشار اوقف االإ

اللمس ل ز ي الم�ز
البقاء �ز

غسل االيدي لمدة
ثانية 20

6

    تنظيف االسطح
بشكل متكرر

 تجنب التجمعات
ية الب�ش

حافظ عىل مسافة
 اقدام بعيًدا عن االآخرين

العطس

مشاركة ادوات
الطعام

السعال

 االسطح
الملوثة

6'

•  سعال جاف
•  حرارة 100.4

ي التنفس
•  صعوبة �ز

االعـــــــــراض

اض! ى كوڤيد -19 ح�ت إذا لم يكن لديك أي أعر ال بإمكانك نقل عدو ال يز

•   كبار السن
•  الحوامل

•   المصابون بامراض مزمنة

االك�ث عرضة
عىل!للخطر يؤثر 

الجميع

بالمرض
أشـعر 

 المستشفيات تحتاج
  لخدمة

 المر�ز ذوي االصابات

  االقوى خالل هذا
الوقت.

 تذكرأن تتحدث مع
 طبيبك قبل

 الذهاب إىل  
الطواريء

ما يجــب مـعـرفـتـه

وس التاجي   الـڤ�ي
( كوڤيد – 19)

 إذا لم يكن لديك طبيب أو لديك سؤال عام ، اتصل بكاسا دي سالود :1250-997-314 ساعات 
ز إىل السبت من 8:30 صباًحا إىل 4:30 مساًء واالحد 10صباحا - 5مساًء ثن�ي  .العمل: من االإ

جم( ساعات العمل : وري: 8411-435-877 )اضغط 1 ، اطلب م�ت ز الخط الساخن لوالية م�ي

هل تحتاج إىل مساعدة بشأن الطعام ومتطلبات رعاية االأطفال 
ها من الخدمات؟  وفوات�ي الخدمات وغ�ي

أو قم بزيارة   اتصل بـسانت لتبادل المعاونة  7774-785-844 أوالخط المجان 314-380-7774 

IISTL.ORGللحصول عىل معلومات بلغتك الخاصة

ي االأسبوع
ي اليوم ، 7 أيام �ز

24   ساعة �ز

•

•

•

!



7 HOURS

Z
Z
Z

الطفل رعاية  ومتطلبات  الغذاء 
ات�ي المنافع العامة والخدمات االأخرى؟       فو

ي
�ز للمساعدة  محتاج  وري للمعونة المتبادلة  314-380-7774 ز   اتصل بم�ي

أو 7774-785-844  مجانًا أو قم بزيارة موقع           
  للحصول عىل معلومات بلغتك الخاصة . 

هل  ؟تعلم

PREPARESTL.COM ي
و�ز االلك�ت الموقع  بزيارة  قم   ، المعلومات  من   للمزيد 

مواجهته و  الضغط 

844-785-7774 عىل  ي 
المجا�ن الرقم   /   314-380-7774 نة المتبادلة   للمعو وري  ن بم�ي اتصل  طبيعتك  عىل  وكأنك  تشعر  ال  كنت  إذا 

كيفية الحصول عىل المساعدة

اصل مع االخرين   التو

اتس آب ، ديؤو  فيستايم ، و

 االآباء و االمهات :
• تحدث مع أطفالك حول ما يجر ي 

ز يومي   • اخلق روت�ي

• كن لهم نموذجا يحتذى به

كن نشيطًا

اء  استنشق بعض الهو
النقي

احصل عىل االأقل
ساعات من النوم

قم بنشاط تستمتع
ل ز ي الم�ز

به �ز
صفي عقلك

 اقرص من االأخبار /   
جتماعي وسائل التواصل اال

سانت لويس
استـــعـــدي وس التاجي   الـڤ�ي

( كوڤيد – 19)

IISTL.ORG
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ي آمرين و سباير فصل
ك�ت أوقفت كل من �ش

الخدمات و غرامات الرسوم المتأخرة

داد الرهن ح�ت إشعار آخر   ال إخالء للمسكن أو اس�ت

يبة  ي لتقديم �ز
عد النها�أ تم تمديد المو

الدخل ح�ت 15 يوليو/تموز 

نت  مجانا للطالب ن�ت ام  االإ  قد تقدم سبك�ت

ة ذات صفر الفائدة قروض االأعمال الصغ�ي
الفيدرالية متاحة

غز  شناكس ، آلدي ، ووالمارت ، ديرب�ي
وأمازون يقومون بالتوظيف
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•

• •
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