BE COVIDSAFE

د کوویدسیف )(COVIDSafe
اپ نصبول او راجسرت کول.

 .1د آپل سټور ) (App Storeیا د ګوګل پلی
پلورنځي ) (Google Play Storeڅخه
 COVIDSafeاپ ډاونلوډ او نصب يي کړئ.

 .2یو ځل چي نصب شو ،اپ خالص کړئ ،او ودا ولولئ چې څرنګه
موږ کولی شو د خپریدو مخه ونیسو ،بیا “زه مرسته کول غواړم”
I want to help

د

غوره کړئ

 COVIDSafeکار کولو څرنګوايل په اړه مالومات ولولئ ،بیا
“مخته”

Next

غوره کړئ

ژباړل شوي مالومات چې د  COVIDSafeاپ څرنګه کار کوي په
 www.health.gov.au/COVIDSafe-languageکي وګورئ.

 .3د راجسټریشن او محرمیت په اړه مالومات ولولئ بیا “دوام”

Continue

غوره کړئ.

تاسو کولی شئ د ژباړې د محرمیت تګالره په
 www.health.gov.au/covidsafe-privacyکي ولولئ
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تاسو اړتیا لرئ د خپل مالوماتو د راټولولو لپاره خپل رضایت ورکړئ .مهرباني وکړئ الندې د راجسټریشن رضایت بیان ولولئ.

.4

زه د آسرتالیا د روغتیا وزارت رسه د راټولولو په اړه موافق یم:
•زما د راجسټریشن مالومات د ایالت یا سیمې روغتیایی چارواکو ته د تماس د څارلو اجازه ورکوي.
•زما د اړیکې مالومات د نورو  COVIDSafeکاروونکو څخه وروسته لدي چي د دوی ازموینه د
 COVID-19لپاره مثبته وي.
•که تاسو د خپل راجسټریشن او د اړیکې مالوماتو راټولولو رسه موافق یاست
I agree

“زه موافق یم”

غوره کړئ

 .5د راجسرت کولو لپاره غوره کړي:
خپل
•

نوم (دا کیداي يش مستعار وي)

•ستاسو د عمر اندازه
•ستاسو پست کود
ستاسو په رضایت رسه ،ستاسو د راجسټریشن مالومات به د ایالت او سیمې روغتیایی چارواکو لخوا وکارول يش
ترڅو تاسو رسه اړیکه ونیيس که چیرې تاسو د کورونا ویروس رسه مخ شوی یاست.
Continue

یوځل چې تاسو د خپل راجسټریشن مشخصات درج کړئ “دوام”

 .6خپل

غوره کړئ

د موبایل تیلفون شمیره درج کړئ بیا د خپل شمیره تایید کولو لپاره ” PINالس ته راوړل“
Get PIN

غوره کړئ.

یو روغتیایی مسؤل به ستاسو د تیلفون شمیره ستاسو رسه د اړیکې نیولو لپاره وکاروي که تاسو:
•مثبته ازموینه ورکړئ ،له تاسو څخه به ستاسو د مالوماتو د اپلودولو غوښتنه وکړئ

•د بل  COVIDSafeکارونکي رسه د نږدې اړیکې په توګه پیژندل شوي یاست چې ازموینه يي مثبت وي،
ترڅو تاسو ته مشوره درکړي چې څه وکړي.

که تاسو د یوه ملګري یا خپلوانو رسه د غوښتنلیک په ډاونلوډولو کې مرسته کوئ ،نو تاسو به اړتیا ولرئ چې دا اپ
د دوی په تیلفون کې ډاونلوډ کړئ او د دوی د تیلفون شمیره په کی درج کړئ.

 .7بیا به تاسو یو متنی پیغام چې په کې  6شمیري  PINوي ،ترالسه کړئ.
دا  6-شمیری  PINدرج کړي ،بیا “تایید”
که

Verify

غوره کړي

تاسی  PINتر السه نکړي بیا ” PINبیا راواستوي“

غوره کړي

که د موبایل شمیره مو سمه نه وی ،بیا “ایا د موبایل شمیره غلطه ده؟”
را انتخاب کنید.
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Proceed

غوره کړي .که تاسو
ربت یاو وړولو لپاره “پر مخ”
 .8د بلوتوټ® او خ
ربت یا ترالسه کړئ که  COVIDSafeفعال
ربت یاو وړ کول غوره کړئ ،نو تاسو به خ
خ
وي.
یو ځل چې تاسو په بریالیتوب رسه راجسټریشن وکړ “دوام”
غوره کړئ

د
نه

Continue

د  Androidلپاره ،له تاسو څخه به د بیټرۍ optimisation
غیر فعالولو غوښتنه ويش .تاسو کولی شئ خپل نوم په موبایل کي بدل
کړي.

 .9یوځل چې تاسو راجسټریشن وکړئ او اجازه ورکړئ ،د  COVIDSafeاپ فعال وساتئ .تاسو کولی شئ دا
تصدیق کړئ که تاسو د خپل اپ سکرین کې “ COVIDSafeفعال دی”

COVIDSafe is active

وګورئ.

 .10کله چې فعال وي COVIDSafe ،د نورو  COVIDSafeکاروونکو چې تاسو ورته نږدې یاست خوندي یادداشت ساتي .ستاسو په
اجازه رسه روغتیایی چارواکي کولی يش دا مالومات وکاروی او د خلکو رسه اړیکه ونیيس که ستاسو ازموینه مثبته وي.
دا معلومات د  21ورځو لپاره ستاسو په تیلفون کې پاتې کیژی او ستاسو د رضایت پرته الرسسی ورته نيش کیدی.
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ستاسو د مالوماتو داوطلبانه اپلوډ که ستاسو ازموینهمثبته وي
 .11که ستاسو ازموینه مثبته وي ستاسو د خپل ایالت یا سیمې روغتیایی
ترڅو  COVIDSafeاپ
د
چارواکي به ستاسو رسه اړیکه ونیيس
لخوا راټول شوي مالوماتو ته د الرسيس لپاره ستاسواجازه وغواړئ.
ده؟”
د اپ څخه “ایا د روغتيا چارواکو ستاسو رسه اړیکه نیويل
Has a health offcial
?contacted you

غوره کړي.

تایید کړئ چې یو روغتیایی چارواکيله تاسو څخه د معلوماتو د پورته
کولوغوښتنه کوي

د “هو“

Yes

غوره

کړي.

که چیرې یو روغتیایی چارواکي له تاسو رسه اړیکه نوی نیويل “نه”
No

غوره

کړئ

تاسو اړتیا لرئ د خپل مالوماتو اپلودولو رسه رضایت ورکړئ .غیر لدې چې تاسو رضایت ورکړئ ،ستاسو نږدې اړیکې مالومات به اپلوډ
نيش .که تاسو رضایت ورکړئ ،نو ستاسو د نږدې اړیکې مالومات به اپلوډ يش او د ایالت یا سیمې روغتیايي چارواکو رسه به رشیک يش ترڅو
له خلکو رسه اړیکه ونیيس چې ممکن د ویروس رسه مخشوي وي.
تاسو کولی شئ د نورو جزیاتو لپاره د کویدسیف دمحرمیت تګالره
www.health.gov.au/covidsafe-privacyدلته ولولئ
که تاسو د خپلو مالوماتو په داوطلبي اپلوډولوموافقه کوئ ،چي وايي “زهموافق یم”
بیا “دوام”

Continue

I agree

ټیک

غوره کړي

روغتیایی مسؤل به ستاسو د مالوماتو د اپلودولو لپاره یو  PINدرواستوي.
دا

 PINدرج کړي ،بیا “زما مالومات اپلود کړي”

Upload my information

غوره کړئ.

Continue

د پروسې د بشپړولو لپاره “دوام”
غوره کړئ .یوځل چې تاسو دا پروسه
بشپړه کړئ ،مالومات په لوړه کچه خوندي ذخیره سیسټم کې زیرمه کیژي.
ستاسو د ایالت یا سیمې څخه یو روغتیایی چارواکي به په اپ کې مالوماتو ته الرسسی
ومومي ترڅو هغه خلک وپیژني چې تاسو رسه د  1.5مرت په واټن کي او د  15دقیقو
څخه ډیر اړیکې درلوديل وي.
دا به د روغتیا چارواکو رسه مرسته وکړي چې ژر تر ژره هغه خلکو ته خرب ورکړي
څوک چې ستاسو رسه نږدې وي او ممکن کورونا ویروس رسه مخ شوي وي.
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 .12روغتیایی چارواکي ممکن تاسو رسه هم اړیکه ونیيس که تاسو دبل  COVIDSafeاپ کاروونکي رسه نږدې اړیکې په توګه پیژندل شوي
یاست او دا کس کورونا ویروس ولري .پدې حالت کې ،روغتیایی چارواکي ممکن تاسو ته مشوره درکړي چې تاسو اړتیا لرئ د ویروس لپاره
معاینه وکړئ.
 .13تاسو کولی شئ په هر وخت کې د خپل تیلفونڅخه  COVIDSafeاپ حذف کړئ .دا به ستاسو د تیلفون څخهټول  COVIDSafeاپ
معلومات حذف کړي .د خوندي مالوماتو ذخیره کولو سیسټم کې مالومات به سمدالسه حذف نه يش .دا به هغه وخت له منځه الړ يش کله چې
د روغتیا وزیر د وبا ناروغی ختم اعالن کړي .که تاسو غواړئ خپل مالومات ژر له ذخیره کولو سیسټم څخه حذف کړئ  ،تاسو کولی شئ
زموږ  COVIDSafeداتا حذفکولو فورمه  https://covidsafe-form.service.gov.au/بشپړکړئ.
د

 .14ستاسو مالومات او محرمیت د قانون لخوا په کلکه خوندي دی .په خپله ژبه کې د محرمیتتګالره دلته
 www.health.gov.au/covidsafe-privacyولولئ.
د نورو مالوماتو اومالتړ لپاره 1800 020 080 ،تهزنګ ووهئ.
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