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 از.ني دةَود يم و / وان  

و وة ودا مي مَري ورامي ط  ةَ   و ن كم و  ,مم  

     دم ردةوا و دا دم د ز دةررةي   َم  رامري ري ظي. 

 مط م وة  دةزام َ موم وم َ  رةرا   مط مو َ ما موردار و

ام ذم  ن رَن. َ زؤر   مي زؤر ش م طَل  ورمام زؤر زؤر ش 

 كم , ل وم  نا و َ  داوةر و  و مو روم  روة  ونَ  م

 .وام و دةرووم  

 َ ت   دةزا َ  .نَ  ون ردةوا  ة ةَ ما / اَل ر   َ

وا تدة َ  رة ريرام  روو دةدةن وش ردةوا  َلط يةم ي وةم  ن ن

وي  مو وي َن.   رووم رة طم  رَي ط  وو وموةي ظو روم و ووي َن 

    اوة َ  زؤري ان.

  نَ نرةَ   نَ َلط ون ردةوا  توان دة   م ,َوة دةدم   

 .ور و وةي  اوة درو  يم و دم ََ   ردةوادوورةوة و ومَ َر مَر

ي دا ك ن و ووي َن ت  و وةمطوة روة  ز دةَ ة د   ر

  رودؤ دم ورة  ط رومو وم ن ودةَ و َلط واو ريذط  اوة وو

َا ور ط روم مرذط ةيَطو وت. م م  

  ز دة ن و يم    د  نامَ و دم ََ  دة ردةوا َ

 دام ر  ردةوا دم    ةَ  ردةوا نم .روم وظ دم   نرة

 ممم ن ومَ َ رةك ن ووةكدة ََ  مممن وَ وم  ن

 . اوة   امدة َ   د  نم و ريرام  ش دةو  

 را ,و وة دا م  وةان ط كو دن ووةك ََ   ر  م وري

  را  ةي َ ر  دم ََ   ردةوا َ     كرةةك ذَود

  َن. وام وةك ارةوةن:

  ن م ن دا ت م ا ر ن َ روم و  ون وش يمو م رط َ

َ روو ظ يمم امَ وم  ك 

    َ َل  ت اَل م  وي وش  َلط وة يةم و  َن دةدة

. َ  ن 

   َ روم و  ون وش يمو م رط  ت ا -  و رط م َ 

  م ن  ك ممم-  , رةي دةرن دةر دارط َ ن م ن دا َو

  ر رة يَ ةمر .اوة ررة َ و َ  و 

  َت ودةدة  دةر وةروام امَ  ك   وةم  ن امَ و َ

 .َ زة  ر دةرط وةدم     ردةوا 



  
 

 2 

  ن دة  َ ت ما.وةم  يةموة وم َون ور ن 

  ر وةك) َ مَور   ون موو و  ا َلط دن (م و م   ورةط

  وري   دم طاوة دةت

 و  َر  م دم  و َ كَ    ت نا َلط دن ََ

 دة م ر وةك) وةي طاط و (م م ةيَط ) م وم   ر

.(م 

 َ مَور   ون م  ر دة  َو م  ين دة ت دةا 

  دور ي    (ر وةك مط رَ ودةروازةن ن َن دةوروري م) 2 وت 

 

  م  ,رةدام و رة طر زت  ر ز وذطري زَ  دةررةي ظو رو

https://www.gov.uk/coronavirus 
 
 

 ......... طَل رَا

 
 

 
 
 

   من                        ا طن       

 ط روم ريةَر                      رزامن وَ ريةَر

     
 


