د متحده ایاالتو د پوستي خدماتو د الرې په وړیا توګه د کوید-
 19د معاینې د وسایلو درخواست کول
وروستی کتنه جنوری 2022 ،28

د آنالین الرې د معاینې د وسایلو د غوښتنی لپاره ګامونه:
 .1دې ویب پاڼې ته والړ شئhttps://special.usps.com/testkits :
 .2فورمه ډکه کړئ چې یوازې ستاسو نوم او پته ،برښنالیک (که نه غواړئ د برښنالیک معلوماتو ورکولو ته اړتیا نشته) .تاسو
اړتیا نه لرئ چې نور شخصي معلومات ورکړئ.

فورم په الندې بڼه پیل کیږي:
په کور کې د کوید 19-معاینې لپاره وړیا آرډر ورکړئ
په متحده ایاالتو کې استوګنې کورنۍ کوالی شي د  USPS.comڅخه په کور کې د څلور وړیا معاینو د یو سیټ غوښتنی کړي .هغه
معلومات چې تاسو ورته د غوښتنې لپاره اړتیا لرئ:




د هرې استوګنې پته کې یو آرډر
په یو آرډر کې د څلورکسانو د چټک انټیجن کوید 19-معاینې شاملې دي
ستاسو آرډر د جنوري په وروستیو کې په وړیا لیږدول کیږي

په دې فورمه کې خپله اړیکه او پته ولیکئ او د کوید 19-د معاینې آرډر وکړئ.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and Migrants
(NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease Control and
Prevention to support health departments and community organizations
working with refugee, immigrant, and migrant communities that have
been disproportionately affected by COVID-19. Learn more at
nrcrim.org. Last update: 1/28/2022

The International Rescue
Committee helps people whose
lives and livelihoods are shattered
by conflict and disaster to survive,
recover and regain control of their
future.

لومړۍ مرحله :خیل د اړیکو معلومات ولیکئ



ستاسو نوم او تخلص.
د برښنالیک پته اختیاري ده .که غواړئ چې د درلیږلو خبر درکول شي نو ویې لیکئ.

دویمه مرحله :هغه پټه ولیکئ چبرته چې تاسې د معاینې د وسابلو درلیږل غواړئ






ستاسو نوم او تخلص.
پته :د سړک نوم ،د اپارتمان شمیره (که چیرې اپارتمان وي) ،ښار ،ایالت او زیبکوډ.
ستاسو لومړی او وروستی نوم بیا.
ستاسو د سړک نوم ،د اپارتمان شمیره که اړونده وي ،ښار ،ایالت او زیپکوډ.

دریمه مرحله :وروسته به تاسو د اسنادو د محرمیت بیان وګورئ




دلته تاسو هیڅ شی کولو ته اړتیا نه لرئ.
د محرمیت بیان تاسو ته څرګندوي چې ستاسو معلومات د معاینې د آرډر لیږلو لپاره کارول کیږي .دا معلومات به د دریمې
ډلې سره ستاسو د رضایت پرته شریک نشي.
که تاسو غواړئ د محرمیت بیان په بشپړ ډول ولولئ تاسو کوالی شئ په دې ویب پاڼه کې یې وکړئ.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and Migrants
(NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease Control and
Prevention to support health departments and community organizations
working with refugee, immigrant, and migrant communities that have
been disproportionately affected by COVID-19. Learn more at
nrcrim.org. Last update: 1/28/2022

The International Rescue
Committee helps people whose
lives and livelihoods are shattered
by conflict and disaster to survive,
recover and regain control of their
future.

څلورمه مرحله :بیا تاسو هغه شنه تڼۍ کیکاږئ چې "اوس چیک کړئ" یې پرې لیکلي دي

پنځمه مرحله :تاسو څخه به وغوښتل شي چې د خپل آرډر بیاکتنه وکړئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو پته سمه ده.




که تاسو ګورئ چې ستاسو کوم معلومات غلط دي ،تاسو کولی شئ په هغه نیلي لینک تڼۍ کیکاږئ چې "ایډیټ" یې پرې
لیکلی.
د بیاکتنې وروسته ،په شنه تڼۍ کلیک وکړئ چې پرې لیکلې یې دي "زما آرډر وکړئ".
یو پیغام به د کمویټر/ټیلفون پرمخ راشي چې تاییدوي چې ستاسو آرډر ولیږل شو.

د تلیفون له الرې د معاینې د آرډر کولو لپاره مراحل:
 .１که تاسو د آنالین فورمې په ډکولو کې ستونزه لرئ او یا غوره ګڼئ چې له یو استازي سره خبرې وکړئ نو
The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and Migrants
(NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease Control and
Prevention to support health departments and community organizations
working with refugee, immigrant, and migrant communities that have
been disproportionately affected by COVID-19. Learn more at
nrcrim.org. Last update: 1/28/2022

The International Rescue
Committee helps people whose
lives and livelihoods are shattered
by conflict and disaster to survive,
recover and regain control of their
future.

 بجو څخه تر نیمې شپې پورې د ختیځ زون پروخت فعاله8  دا شمیره هره ورځ د سهار له. ته زنګ ووهئ1-800-232-0233
. ژبو خدمات وړاندې کوي150  په.وي
" دوی به بیا ووایي... زنګ وهلو لپاره مننه19- کله چې تاسو زنګ ووهئ تاسو به یو پیغام په انګلیسي کی واورئ "د کوید.２
، ته فشار ورکړئ او وروسته به نورې ژبې هم لیست کړي (د مثال په توګه1 .که غواړي په انګلیسي ژبه دوام ورکړئ
. انتخاب کړئ7  تاسو کوالی شئ د نورو ژبو لپاره، که تاسو خپله ژبه وانه اوریده.) ټاګالو،هسپانوي
 دوی به په لیکه کې یو ترجمان، دوی ته تاسو ووایاست چې کومې ژبې ته اړتیا لرئ، کله چې استازی ځواب درکړي.３
.راوغواړی

The International Rescue
Committee helps people whose
lives and livelihoods are shattered
by conflict and disaster to survive,
recover and regain control of their
future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and Migrants
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