
 

   

 

 
 

 

۰به مدرسه ما خوش امدید  
 

وارد مدرسه بشویدراجب به  از طرف بیمه اجتماعی به ما دستور آمده که ما از شما این سوال ها را قبل از این که 
۰سالمتی شما بپرسیم   

کنیددهد وانیجا را لطفا امضاء میکنم جواب میمن فقط چند تا سواالت شما می . 
اید؟کامپیوتر به این سوالی ها جواب دادهتا حاال از طریق     

مهم نیست !!لطفا این سوال ها جواب بدهید به شما کاغذ میدهیم که جواب ها را کپی کنیداگر نه!!   
ها بله بودهدر کامپیوتر؟!! جواب همه این سؤال اگر بله  

ها را از نظر خود آرمایی شما سؤال ده و ها جوابش نه بوکنم اینجا را امضاء که همه سؤالخواهش می اگر نه !! متشکرم
ایدجواب داده   

کنیم وبه برنامه شما را عوض میاگربله!!در این صورت ما متاسفانه نی توانیم اجازه بدهیم که وارد این مدرسه شوید ،
  شما اطالع میدهیم
 

های کوچک را معلمان مواضبت کنند(مدرسه ) بچه اجازه بدهید که وارد  
 

باید خودتان را آزمایش کنیدوسیله که   ! 
ای شما این مشکالت رو داردآیا میدنید خودتان یا بچه . 

 
شودتب یا سر تان می -ا  . 

 
کنیمسرفه می . 

 
 .گلوی تان درد میانه
 
 .نفس تنگی دارید
 
 .مزه دهانتان عوض شده
 
 .آب از دماغتان میاد
 

کنمماهیچهایتان درد می . 
 
 .احساس صغف و خستگی دارید
 

شمتان مشگالت دارد ) تراکم (چ  . 
 
 . سر درد دارید
 
 .به بدنتان دانه های خارش آور دارید
 

گیجه دارید بی آشتها یا سر  . 
 



           
 روز اخیر با کسی تماس داشتهاید که کرویا داشته باشد؟ ۱۴آیا در این -۲
 
 کردی؟آیا در جایی که مثل آزمایشگاه باشه که آزمایش کرونا بکنند کار -۳
 
 اید که مثل اتوبوس هواپیما وجاهایی که عده زیادی آدم بوده؟روز گذشته جاهایی عمومی بوده ۱۴آیا در  -۴
 
 اید به غیر از کسانی که راننده اتوبوس تا راننده ماشینای کامیون؟روز گذشت از ایالت منیوبا بیرون رفته ۱۴آیا در -۵
 
 

 زنیداگرجواب شما بله هست بهاین شماره زنگ ب
 
 

 


