
 

CITY OF BOISE COVID-19 (CORONAVIRUS) RESOURCE GUIDE 

 

 
 ) ويروس كرونا ( شهر بويسي ١٩-منبع راهنماي كوويد

 

برای جامعه ما سخت بوده است. زندگی هایمان واژگون شده است . ما از آنچه در   ١٩-كوويدمن می دانم که همه گیری 
نیستیم ، چگونه زندگی مان روز به روز تغییر خواهد كرد و با چه چالش های جدیدی  آینده اتفاق خواهد افتاد مطمئن 

 روبرو خواهیم بود.  لطفاً بدانید که ما ، در شهر بویسي ، سالمت و امنیت جامعه خود را بسیار جدی می گیریم.
 

مارستانهای ما دچار مشکل نشوند مهم این است که همه ما وظیفه خود را برای کند کردن شیوع ویروس انجام دهیم ، تا بی
 و آسیب پذیرترین ساکنان ما محافظت شوند.

 
 من مطمئن هستم که ما به عنوان یک جامعه قوی تر ظاهر خواهیم شد و بهبود می یابیم.  بویسي ، ما با هم هستیم.

 
 

 از سي دي سي  ١٩-به روز رساني هاي كوويد
ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 

 https://coronavirus.idaho.govبه روزرساني هاي ايالت آيداهو 

 

 https://www.cityofboise.org/covid19شهر بويسي   ١٩-به روز رساني هاي كوويد

 

 

 به روز رساني هاي ايالت آيداهو
 

 است.  دستور در خانه بمانيد توسط استاندار ليتل به سرتا سر استان صادر شده •
 

روز قابل اجرا است.  ملت آیداهو باید در خانه بمانند مگر اینکه  21ارس ، به مدت م 25این دستور ، در تاریخ 
 ارائه دهنده خدمات أساسي ) فهرست خدمات أساسي را ببینید(  و یا به دنبال خدمات اساسی هستند.

o براي اطالعات بيشتر به www.coronavirus.idaho.gov    شامل خدمات أساسي. ,مراجعه كنيد 
o یرید.  اطالعات تماس را می توانید در اینجا برای سؤاالت بیشتر با بهداشت عمومی منطقه خود تماس بگ

 بیابید:
https://coronavirus.idaho.gov/contact / 

 
 

 به روز رساني شهر بويسي

 

 امکانات زیر شهر بویسي در حال حاضر برای عموم بسته شده است:
o سالن شهر 
o  سالن شهر غربي 
o  .كتابخانه هاي عمومي بويسي، از جمله كتابخانه هاي اصلي و كتابخانه هاي شعبه أي 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.idaho.gov/
https://www.cityofboise.org/covid19
file:///C:/Users/lodintsova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V1XG15XX/www.coronavirus.idaho.gov
https://coronavirus.idaho.gov/contact/
https://coronavirus.idaho.gov/contact/
https://coronavirus.idaho.gov/contact/
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o  فورت بويسي، از جملهDick Eardley Senior وعده هاي غذايي هنوز از طريق خدمات كنار (

 خياباني براي بردن ارائه ميشود( 
o مراكز ارتباطات در مدارس 

o Idaho IceWorld  )دنياي يخ آيداهو( 

o Boise Zoo  )باغ وحش بويسي( 

o Quail Hollow  )زمين گلف كوال هالو( 

o Warm Springs Golf Course  )زين گلف وارم سپرينگز( 

o Boise WaterShed  ) بويسي واترِشد( 

o James Castle House  )قلعه جيمز ( 
o قرار ميگيرند( تمام توالت هاي پارك ها ) توالت هاي موقت در پارك هاي پر استفاده 
o تمام توالت هاي بين راهي 
o تمام پارك هاي اسكيت 
o ثيري تمام پارك هاي حفاظت شده براي سگ ها ) ساعات مناطق حفاظت شده و پارك هاي حفاظت شده تا

 ندارد( 
o ِجي -پارك دوچرخه بنياد خانوادگي كاترين البرسون و اِي  
o ِجي -پارك وايت واتر بنياد خانوادگي كاترين البرسون و اِي 
o تمام زمين هاي بازي پارك ها بسته است 

 

 
، از تلفن خدماتی که بطور سنتی از طریق تعامل حضوری ارائه میشدند ازاین به بعد ازطریق تصویر )در صورت امکان(  

 ، از طریق پست ارائه می شوند و یا تا زمان ترمیم خدمات عمومی به تأخیر مي افتند.
 عالوه بر این ، تغییرات خدمات زیر موجود است:

 

 کلیه برنامه نویسی عمومی و دسترسی عمومی تا اطالع ثانوی لغو می شود. •

 بسته است.     Joplin Roadو   Botanical Gardensوانت کمپوست در باغ  •

 رها كردن شیشه براي بازیافت بسته است. •

 جمع آوری زباله های پرخطر خانگی متوقف شده است •

 جمع اوري موارد بزرگ به حالت تعلیق در خواهد آمد مگر اینکه از قبل برنامه ریزی شده باشد. •

نگه دارید تا در غیر این صورت گفته شود.   بازگرداندن كتاب به کتابخانه امكان پذیر نیست. لطفاً مطالب خود را •

 ( تمدید شده است.  ٢٠٢٠ژوئن  ١)  June 1, 2020کلیه موعد مقرر تا 

بازرسي پارکینگ و رعایت کد )به جز بازرسی های مربوط به مراقبت از کودکان( به مدت سفارش "در خانه   •
 بمانید" استاندار متوقف شده است.

 خانه بمانید" استاندار متوقف شده است. اجراي حیوانات به مدت حكم "در •

بازرسی ساختمان و آتش سوزی برای ساخت و ساز ادامه خواهد یافت ، اما به صورت محدود و با کاهش پرسنل.   •

 رعایت شود. CDCبرای کمک به حفظ سالمت و ایمنی کارکنان ، باید دستورالعمل های 
 

 Whittierتفریح  اردوگاه هاي رایگان روزانه در  با همكاري مدرسه منطقه بویسي، پارك شهر بویسي و

Elementary  وایتیرالمنتري( و(Morley Nelson Elementary    ارائه مي)مورلي نلسن المنتري (
 دهند.   

  ekovarik@cityofboise.org -)اِمیلي كووارك( Emily Kovarikتماس بگیرید:  •

 

 
 به روز رساني محدوده مدرسه

 

mailto:ekovarik@cityofboise.org
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( بسته  ٢٠٢٠آوریل  ٢٠) April 20,2020)غرب ادا(  تا  West Adaمنطقه مدرسه بویسي و منطقه مدرسه  •
 می باشند.

برو ارائه می دهد.  کودکان   -و-ی رایگان بگیر( وعده های غذای١٨تا  ١مدرسه منطقه بویسي به کودکان )سنین  •
صبح دریافت كنند. هیچ گونه اشناسایي و یا اثبات ثبت  ١٠ –صبح  ٩می توانند وعده های غذایی را بین ساعت 

 نام در مدرسه الزم نیست ، اما کودک باید حضور داشته باشد.  مکان های وعده های غذایی رایگان عبارتند از:

o Morley Nelson Elementary (7701 W Northview St) 

o Whitney Elementary (1609 a Owyhee St)  

o Grace Jordan Elementary (6411 W Fairfield Ave) 

o St) thWhittier Elementary (301 N 29 

بعد از   ١صبح تا  ١١سال از ساعت  ١٨-١)غرب ادا( از سن   West Adaمدرسه منطقه  ▪
ظهر صبحانه و وعده های غذایی بصورت رایگان برای بچه ها ارائه می دهد.  وعده های 
غذایی در خطوط اتوبوس مدرسه و یک منطقه مشخص در مقابل مدرسه ارائه می شود.  مکان 

 ها عبارتند از: 

o Meridian Middle  

o Lewis And Clark Middle 

o Frontier Elementary  

o Chief Joseph Elementary  

o Spalding Elementary  

o Renaissance High School 

o Ustick Elementary  

o Desert Sage Elementary  

o Peregrine Elementary  

o McMillan Elementary  

o Barbara Morgan 

o Mary McPherson  

o Chaparral Elementary  

 

 Morley Nelson)وایتیر( و  Whittierریحات شهر بویسي اردوگاه هاي روزانه را در مدارس دپارتمان پارك و تف

Elementary  .مورلي نلسن( برگزار میكنند( 
 
 

 به روز رساني بيمارستان
 

 )سينت لوكس( St. Luke’sبيمارستان 

)ِمِردیئن(  Meridian)بویسي( و   Boiseدر فضاي باز و در داخل أوتومبیل در  ١٩-هم اكنون ازمایش كووید •
 در دسترس است. 

 9500-381(208)هم اكنون در دسترس است  ١٩-خط تلفن مستقیم كووید •

 

 ادرس وبسایت اطالعات  •
 

-and-lukes/notes-https://www.stlukesonline.org/blogs/st

announcement-coronavirus-19-covid-lukes-announcements/2020/mar/st 

 
 

https://www.stlukesonline.org/blogs/st-lukes/notes-and-announcements/2020/mar/st-lukes-covid-19-coronavirus-announcement
https://www.stlukesonline.org/blogs/st-lukes/notes-and-announcements/2020/mar/st-lukes-covid-19-coronavirus-announcement
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 )سينت الفانِسس( Saint Alphonsusبيمارستان 

 

 Meridian Health Plaza (3025در فضاي باز و در داخل أوتومبیل در  ١٩-كوویدهم اكنون ازمایش  •

West Cherry Lane)  .در دسترس است 

 2683-302(208)در دسترس است  ١٩-خط تلفن مستقیم غیر ظروري كووید •

 وبسایت اطالعات  •
https://www.saintalphonsus.org/coronavirus / 

 
 

)سالتِزر(  Saltzer Medical      
 

 )نمپا( در دسترس است.  Nampaدر كنار خیابان در شعبه  ١٩-ازمایش كووید •

 ext.7 3000 -463 (208)خط تلفن مستقیم در دسترس است  •

 وبسایت اطالعات  •
https://saltzerhealth.com/coronavirus / 

 
 

 ١٩-عالمت هاي هشدار دهنده كوويد
 

پزشک مراجعه کنید.  این عالئم شامل موارد زیر  شدید، فوراً به  ١٩-اگر دچار عالئم اضطراري و هشداردهنده كووید
 است:

  

 سختي تنفس و یا تنگي نفس •

 درد مداوم و یا فشار در سینه  •

 سر در گمي جدید  و یا عدم توانایي بر انگیختن  •

 لب ها و یا صورت مایل به آبي  •
 

 

 ه ، با پزشک خود مشورت کنید.*این لیست همه چیز را شامل نمی شود.  لطفاً درمورد سایر عالئم وخیم یا نگران کنند
 

https://www.saintalphonsus.org/coronavirus/
https://www.saintalphonsus.org/coronavirus/
https://www.saintalphonsus.org/coronavirus/
https://saltzerhealth.com/coronavirus/
https://saltzerhealth.com/coronavirus/
https://saltzerhealth.com/coronavirus/


 (PRIMARY HEALTH) هی اول بهداشت
  قرار  ((COVID-19 ١٩-كووید معرض در است ممکن  دیکن یم فکر اگر 

     ١٩- كووید یاحتمال عفونت یابیارز  به ازین ای و دیباش داشته
(COVID-19) از یکی به روزه کی مالقات قرار  یبرا لطفا   ، دی دار  

 (Primary Health’s Respiratory) هی اول بهداشت ی تنفس یها کین یکل

 مانید.ب خود هینقل  لهی وس در دنیرس هنگام و دیکن راجعهم
  

Primary Health, Garden City (5601 W. Chinden Blvd.): 
208-809-2865 

Primary Health, Meridian Crossroads (3280 E. Lanark 
Dr.): 208-895-8670 

Primary Health, Nampa (700 Caldwell Blvd): 208-466-
6567 

  
 موجود میباشد.  (Primary Health)طریق بهداشت اولیه از ترجمه  


