
اِحم صحتك أنت 
وعائلتك ومجتمعك.

سُیطلب منك إبراز بطاقة الھویة وبطاقة التأمین 
الخاصة بك، لكنھما غیر مطلوبتین إلجراء 

االختبار. لن یتم سؤالك عن حالة الھجرة الخاصة 
 (COVID-19) بك. ال یعد إجراء اختبار مرض

والحصول على خدمات الرعایة الخاصة بھ منفعة 
عامة بموجب قاعدة العبأ العام. لن تتم مشاركة أي 
من معلوماتك مع الشرطة أو ضباط إدارة الھجرة 

الفیدرالیة.

بعد ظھور نتائج االختبار الخاص بك، سیقوم 
مستكشف الموارد بمساعدتك على العنایة بنفسك 
وبأسرتك بأمان. كما سیتم سؤالك عن األشخاص 

الذین كنت على اتصال وثیق بھم حتى یمكن 
اختبارھم أیًضا.

إذا كنت أنت أو شخص تعیش معھ، تم اختبار 
إصابتھ بمرض (COVID-19)، قد تكون مؤھالً 
لإلقامة مجاًنا في غرفة فندقیة خالل فترة التعافى.

 (H + H) موقع اختبار
4006 3rd Avenue, Bronx, N Y 10457

(East 174th Street عند ناصیة شارع)
اإلثنین - األحد: 9 صباحاً - 7 مساًء

كنیسة القدیس سیمون ستوك 
2191 Valentine Avenue, Bronx, N Y 10457

(Ryer Avenue وطریق East 182nd Street عند تقاطع شارع)
اإلثنین - السبت: 11 صباحاً - 8 مساًء

األحد: 9 صباحاً - 8 مساًء
سیكون االختبار في ھذا الموقع متاحاً في الفترة من 8 إلى 22 یولیو/ تموز.

ستكون نتائج االختبار متاحة في غضون 15 دقیقة.*
* یرجى مالحظة أن النتائج قد تستغرق وقًتا أطول.

توفر بلدیة مدینة نیویورك اختباراً مجانیاً في المواقع التالیة:

مواقع اختبار مجانیة متنقلة:
مسجد آدم 

2263 Crotona Avenue
(East 183rd Street عند ناصیة شارع)

األربعاء والخمیس: 11 صباحاً - 4 بعد الظھر
سیكون االختبار في ھذا الموقع متاحاً یومي 15 و16 یولیو/ تموز.

منتزه تریمونت بارك
(East Tremont مدخل)

الخمیس: 11 صباحاً - 4 بعد الظھر
سیكون االختبار في ھذا الموقع متاحاً یوم 16 یولیو/ تموز.

 ،(SOMOS) ومؤسسة (Bronx Care) یمكنك أیًضا االختبار لدى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أو في مواقع أخرى، بما في ذلك مستشفیات
و(St. Barnabas Health System). یرجى زیارة الرابط nyc.gov/covidtest للعثور على موقع لالختبار.

یمكن لجمیع سكان مدینة نیویورك إجراء االختبار 
التشخیصي لمرض (COVID-19) ویجب أن یقوموا 

بإجراءه اآلن، سواء كانت لدیھم أعراض أو كانوا في 
خطر متزاید أم ال.

 nyc.gov/health/coronavirus لالطالع على مزید من المعلومات، یرجى زیارة الرابط
أو االتصال بالرقم 311.


