English
Free COVID-19 testing facilities
21 June 2020
The ACT’s Respiratory Assessment Clinics at Weston Creek
Walk-in Centre and the drive through COVID-19 testing facility at
EPIC are busier than ever during this year’s cold and flu season.
However, there are other free and easily accessible testing
facilities available for Canberrans.

Arabic
 المجانيةCOVID-19 منشآت فحوص
2020 يونيو/ حزيران21
) لمقاطعة العاصمةRespiratory Assessment Clinics( إن عيادة تقييم الجهاز التنفسي
COVID-19  ومنشأة فحوصWeston Creek Walk-in Centre ) فيACT( األسترالية
 أكثر ازدحا ًما من أي وقت مضى خالل موسم نزالت البردEPIC التي تت ّم وأنت في سيارتك في
.واإلنفلونزا هذا العام
.إالّ أن هناك مرافق فحص مجانية أخرى ويسهل الوصول إليها متاحة لسكان كنبرا

If you think you have COVID-19, please call your GP or visit a
Respiratory Assessment Clinic. You can book into a free
appointment at:

 يرجى االتصال بطبيبك العام أو زيارة عيادة تقييمCOVID-19 إذا كنت تعتقد أنك مصاب بـ
: يمكنك حجز موعد مجاني في.)Respiratory Assessment Clinic( الجهاز التنفسي

YourGPCrace – 1/5 Baratta Street, Crace. Book online
at yourgpcrace.com.au or call 6109 0000.

 احجز موعدك عبر اإلنترنت في.1/5 Baratta Street, Crace – YourGPCrace
.6109 0000  أو اتصل على الرقمyourgpcrace.com.au الموقع

Lakeview Medical Practice – 1/216 Cowlishaw Street, Greenway.
Call 6185 1986 to book an appointment or book
online lakeviewrespiratoryclinic.com.au

.1/216 Cowlishaw Street, Greenway - Lakeview Medical Practice
 لحجز موعد أو احجز على اإلنترنت في6185 1986 اتصل على الرقم
lakeviewrespiratoryclinic.com.au الموقع

Winnunga Nimmityjah Aboriginal Health Service – 63 Boolimba
Crescent, Narrabundah, provides a free and culturally appropriate
assessment and testing for Aboriginal and Torres Strait Islander
people and existing clients. Before visiting, call ahead on (02) 6284
6222.

63 Boolimba - Winnunga Nimmityjah Aboriginal Health Service
صا مجانيًا ومناسبًا من الناحية الثقافية ألفراد
ً  توفر تقيي ًما وفح،Crescent, Narrabundah
(02)  اتصل قبل الزيارة على الرقم.السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريز والزبائن الحاليين
.6284 6222

For details on testing, locations and opening times visit
the COVID-19 website.

COVID-19  قم بزيارة،للحصول على تفاصيل حول الفحوص والمواقع وأوقات العمل
.website

