
 اطالعات کرونا برای منطقه ایلمناو 

 تاریخ 21.03.2020

20.03.2020 اطالعات چند زبانه    

مورد ویروس کرونا در اطالعات چند زبانه   

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-

person/informationen-zum-coronavirus 

امت دارد قا  حق ز خانه پیامد های برای وج ا ط به قرنطینه و محدودیت خر قوانین مربونقض   

  دینق مهیجر ا یممکن است به حبس )حداکثر پنج سال(  خروج از خانه تیمحدود / هنینقض قرنط مطابق قانون آلمان

  کیامکان وجود دارد که  نیکند. ا یصدق م زین میجرا ریدر مورد سا   تیدر مورد محکوم نیقوان نیهم . منجر شود

د. مدت اقامت داشته باش یمدت برا یطوالن یامدها یعواقب و پ تیمحکوم  

  قامتو یا ا  یدر روند پناهندگ صاشخا به  ژهیو به و دیمنتقل کن دیگراناطالعات را به  نیکه ا م یخواه یما از شما م

رنطینه توجه کنندق کرونا و  ربوط رات ممقر  میکن یم ه یتوص وقتم  

 منبع

 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungss

chutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html 

 دانیال شولتهایس  شهردار شهر ایلمناو )20  مارس 2020 ، ساعت 4:30 بعد از ظهر 

ا  با مشتریاکنون ب  که  یخواهم از همه کسان یمن م .بزرگ شروع کنم  اریتشکر بس کیخواهم امروز با  یمن م

 یدر مراقبت ها د، در آنجا حضور دارن ردم مبرای  که به عنوان ارائه دهنده خدمات یهمه افرادکاری میکنند و  هم

مک به همسایگان عنوان کیا به و  ، در سوپر مارکت ها  یبهداشت  

ما اکنون   که  چراتشکر کنم ،  رده اند رک کذیرفته و دپرا  افتهیور دست ریکه تداب یخواهم از همه کسان یم نیمن همچن

است که ما   ی تنها روش نی! ادیهست ییالگو یگریهر کس د ی. شما برامیرا به حداقل برسان یارتباطات اجتماع میمجبور

م یکن تبطور مؤثر محافظحساس  یاز گروهها  میتوان یم  

از  - ریدو هفته اخ  یمسافران برگشت  هیبه اجرا در آمده است ، که کل لمیا قهمنطاز گرید یفرمان عموم کیاز امروز ، 

  کنند و با بخش بهداشت تماس نهیروز در خانه قرنط  14کند که به مدت  یرا موظف م -دار  سکیر ی جمله کشورها 

 888-738 03628بگیرند. تماس با تلفن مذکور فقط به آلمانی امکا ن پذیر است

خود   گانیبه دوستان و همسا  نی. همچندیری، لطفا  با آن تماس بگ دیدر خارج از کشور بوده ا را  یاخ  ا ی را  یاگر اخ  نیبنابرا

.میرسان یهمه به حداقل م یاست که خطرات را برا نگونه ی. ادیاطالع ده  

ازی، با ل گرید  یکمک به ترجمه به زبان ها  ا ی یسیاطالعات به زبان انگل یبرا  

0152 059 02 113   

فیشتو یا ا  

0160 95495304) 

دیریتماس بگ  

عمنب  

 https://www.ilm-kreis.de/media/custom/2778_953_1.PDF?1584633370 

 سالمت باشید! 
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