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 2021آب/أغسطس  14السبت، 

لقاء الفحص والعزل، وتدابير امتثال جديدة   دعم الغرامات، دفعات رفع
 مكافحة نيو ساوث ويلز لمتحّورة دلتا  تُرافق

لقاء الخضوع    $ 320بقيمة  دعم  دفعات    واستحداث  دوالر،   5000إلى    لتصل   COVIDلقاء خرق قواعد   الغرامات   يتم رفع سوف  
دخول مناطق نيو ساوث اإلقليمية، باإلضافة إلى  يح ل ار سيتوجب الحصول على تص والعزل الذاتي، كما    COVID-19لفحوصات  
 مواصلة الكفاح ضد متحّورة دلتا.    بالتزامن مع ،  جد أفراد الشرطة على األرض تعزيز توا 

 
من صباح اإلثنين    12,01كيلومترات في سدني الكبرى ومناطق اإلغالق األخرى، ابتداًء من الساعة    10الـ مسافة    يتم تشديد قاعدة سوف    كذلك 
ضمن منطقة الحكومة )البلدية( المحلية  محصوراً    الخارجية   والنشاطات الترفيهية التريّض  ممارسة  التسّوق و   آب/أغسطس، بحيث يصبح   16في  

(LGA)  لقيام بذلك خارج منطقة بلديته إذا شاء ا   ، التي يتبع لها الفرد أو(LGA) من  ويظل هذا عن منزله.   كيلومترات  5بعد مسافة ت ، ضمن
 عن منازلهم فقط.    كيلومترات   5لق التريّض والتسّوق ضمن مسافة تبعد  المصنّفة مثار ق   (LGAs)على سكان مناطق البلديات  المتوجب  

 
 ولكن قلّة منهم  الصوابس يفعلون  إن األغلبية العظمى من النا  Gladys Berejiklianة حكومة الوالية السيدة  وقالت رئيس

   القواعد عمداً ويعّرضون سالمة بقية أفراد المجتمع للخطر.  خرقوني

 
ال يفعلون  هو لضمان ضبط الذين    تعزيز تواجد أفراد الشرطة على األرض و الغرامات  رفع  : "إن  Berejiklianوتابعت السيدة  

 ."  الصواب وإنزال العقاب المناسب بهم 

 
الصحة العامة، وسيتم تطبيق نظام تصاريح لدخول مناطق نيو ساوث ويلز    وامر أ   خرق التغييرات، سوف تزيد الغرامات لقاء    بموجب و 

 ثار قلق للمساعدة على خفض تفّشي متحّورة دلتا.   المصنَّفة م   (LGAs)على سكان مناطق البلديات    وفرض قواعد أشّد صرامًة اإلقليمية  
 

 آب/أغسطس(:   16من صباح اإلثنين في  12,01)ابتداًء من الساعة   الصحة العامة خرق أوامرالغرامات لقاء  رفع
 قواعد العزل الذاتي؛    خرق دوالر لقاء    5000غرامة فورية بقيمة   •

 (؛ جرماً  جنائياً   إضافةً إلى كونه تصريح ) دوالر لقاء الكذب بشأن    5000فورية بقيمة  غرامة   •

 ( جرماً  جنائياً   إضافةً إلى كونه )   (contact tracer)المخالطين    دوالر لقاء الكذب على متتبّعي   5000مة  غرامة فورية بقي  •

 فقط؛ وكذلك   مع شخص واحد   الخارجي   النشاط الترفيهي / ترّيض قاعدة ال   خرق دوالر لقاء    3000غرامة فورية بقيمة   •

لقيام بعمل لمناطق نيو ساوث ويلز اإلقليمية  القواعد المتعلقة بدخول خرققاء ر لدوال  3000فورية بقيمة غرامة   •

 مصّرح به ومعاينة العقارات السكنية والسفر إلى منزل ثاٍن.  

 
 آب/أغسطس(:   21سبت في من صباح ال  12,01)ابتداًء من الساعة   دخول مناطق نيو ساوث ويلز اإلقليميةتصاريح لنظام 

سوف يصبح متوفراً    تصريحا  السفر إلى مناطق نيو ساوث اإلقليمية ألحد األسباب التالية أن يحمل  ب على أي شخص يرغب   •
،   الموقع اإللكتروني   على     . (Service NSW)"مكتب خدمات نيو ساوث ويلز"  ـل

 authorised) المصنَّفة مثار قلق    (LGAs)مناطق البلديات    سكان   ال المصّرح لهم بالعمل من العمّ  (أ)
concern ofLGAs workers from  ) ؛ 

معاينة العقارات السكنية. على أي شخص يريد معاينة عقار سكني في المناطق اإلقليمية أن يكون اآلن   ( ب)
 لسكن فيه )وليس عقارات بقصد االستثمار(؛ وكذلكغرض ابحاجة حقيقية لمنزل ل

للعمل أو إذا كان    مكان إقامة. يُسمح بذلك اآلن فقط إذا كنت تستخدم المنزل الثاني كمنزل ثانٍ السفر إلى    )ج( 
 فقط المنزل الثاني يحتاج إلى صيانة وتصليحات عاجلة )إذا كان األمر كذلك، يُسمح لشخص واحد 

 (. المنزل الثانيبالسفر إلى 
 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers


 
 :  local government areas of concernقلق المصنّفة مثار  (LGAs)تغييرات لسكان مناطق البلديات  

  التريّض وإإلشراف على األطفال )تحظر ب   سوى آب/أغسطس: ال يُسمح    16من صباح اإلثنين في    12,01ابتداًء من الساعة   •

 ترفيهية في الخارج(؛  ال نشاطات  ال 

  زائر ال   هم رفيق   الذين يسكنون لوحدهم تسجيل )تسمية( لى  : ع آب/أغسطس   21من صباح السبت في    12,01ابتداًء من الساعة   •

   . nsw.gov.auيمكن إجراء هذا التسجيل على موقع  .  (singles bubble)"  الوحيدين "فقاعة    قاعدة   بموجب 

 

إن قوات شرطة نيو ساوث ويلز سوف تزيد أيضاً من أعداد أفراد الشرطة    David Elliottوقال وزير الشرطة وخدمات اإلسعاف السيد  
 فرد إضافي من قوات الدفاع األسترالية.    500المتواجدين على األرض في أنحاء سدني الكبرى، يساندها  

 
اً لن  من اآلن فصاعد  اضطررنا لتشديد أوامر الصحة العامة الحالية بسبب القلّة الذين يستغلّونها.: "لقد  Elliottوأضاف السيد  

لممارسة النشاطات الترفيهية، وهذا يعني أنه ال يُسمح بالتجّمع في الحدائق العامة أو خارج    يعود من المسموح به مغادرة المنزل
 غرامة مالية".   يتعّرض لتلقّي، سوف كّل من سيقوم بذلكأو المقاهي. كفى.  الجاهزةمحالت بيع المأكوالت 

 
عشوائية )طّيارة(    ن في جميع أنحاء سدني الكبرى ومناطق اإلغالق أن ينتظروا أيضاً مشاهدة حواجز تفتيش ا بإمكان السك : " وقال 

 ألفراد المجتمع."    بقواعد البقاء في المنزل حمايةً   التقّيد ضمان  على الطرقات، ل 

 
قوات شرطة نيو ساوث في المنزل" المشتركة ل  َ  "عملية ابقعن بدء    Mick Fullerمفّوض شرطة نيو ساوث ويلز    أعلن و

   آب/أغسطس.   16يوم اإلثنين في ويلز وقوات الدفاع األسترالية 
 

وهي العملية قوات شرطة نيو ساوث بأقوى الصالحيات التي ُمنحت لها حتى اآلن،    هذه  تزّودسوف  : "  Fullerالمفّوضوأضاف  
   ".وليس تعقّبها،  وقف تفشي متحّورة دلتالوبالتالي    ،األسابيع المقبلةستباق الفيروس في  جزء من اإلستراتيجية الحكومية الرامية ال

 
ونُغلق المحالت   كي أوامر الصحة العامه منتدوالر بحّق    5000  بقيمة"ابتداًء من هذا األسبوع سوف نصدر غرامات  وتابع قائالً:  

من يخرقون  قوات الشرطة على    التي ستفرضها  العقوباتتعّرضت لهذه  . فال تشتِك إذا  هذه األوامر  خرقالتجارية التي تستمر في  
 ." القوانين

 
  of LGAs  قلق المصنّفة مثار    (LGAs)مناطق البلديات  عاماً وما فوق الذين يسكنون في    17  ، سوف يتأهل العمال بسنّ من ناحية أخرى 

concern  19لديهم أعراض  ، ممن-COVID تبّيِن عدم إصابتهم بالفيروس،    نتيجًة   أن يتلقّوا لحين    الذاتي   لعزل ا ، ويخضعون للفحص و

 .  األجر فترة أربعة أسابيع لقاء الخسارة في    تشمل   دوالرًا   320سوف يتأهل هؤالء إلى دفعة واحدة بقيمة  

 
األجر  على تغطية الخسارة في  في األسبوع المقبل وسوف تساعد    " الذاتي   والعزل   COVID-19"دفعات دعم الخضوع لفحص  تبدأ  

با  ضيين  لعمّ التي تلحق  الع ر  المرضية أو إجاز   (casual workers)ال  إجازاتهم  استنفدوا  الذين قد يكونوا  مقدّم    ة كما ستساعد 

 في المنزل.    عزلهم الذاتي الرعاية التي تستحق لهم من أجل تنفيذ  

 
طلب  خالل ثالثة أيام من تقديمهم  ينتظرون نتائج فحصهم    للذيندوالراً في الحساب المصرفي    320الـ  سوف يتم إيداع مبلغو

 ( اإللكتروني. Service NSW"مكتب خدمات نيو ساوث ويلز" ) لدفعة على موقعل

 
 تسمى "دفعة الضائقة المعيشية"  (Red Cross)الصليب األحمر    جمعية  دوالر عبر   400دفعة جديدة بقيمة    تتوفركذلك سوف  

 حاملي التأشيرات المؤقتة وأفراد المجتمع اآلخرين غير المؤهلين للدعم المالي الحكومي.  ل

  
 سوف تتوفر معلومات عن األهلية وعن طريقة تقديم الطلبات على الموقع اإللكتروني التالي:و

19-nsw.gov.au/covid 
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Jo Elliott    مكتب الوزير |Elliot   |0477 397 019  
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