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On 19 December, the UK government introduced a new tier in response to the 
coronavirus pandemic. 
Tier 4 comes with increased restrictions. 
 

د انون الثا   19  ة المتحدة مستوى جد وس كورونا. المستوى لمجابهة  ا ، قدمت حكومة الممل اء ف  4و
دة ا  أ مع قيود م

 
If you break the rules 
The police can take action against you if you meet in larger groups. You can be 
given a Fixed Penalty Notice of £200 for the first offence, doubling for further 
offences up to a maximum of £6,400.  
 
If you hold, or are involved in holding, an illegal gathering of over 30 people, the 
police can issue fines of £10,000. 
 

مإذا خالفت ال تعال  
مكن أن يتم إعطاؤك إخطار   . ت  مجموعات أ طة اتخاذ إجراءات ضدك إذا التق الغرامة ا مكن لل

مة  ق لي  200الثابتة  ه إس م جن التعال د  األخرى  ضاعفة المخالفات، وم المرة األو  حال عدم التق
لي  6400حد أق  ه إس  .جن

شارك  عقد ، تجمع غ قانو أل من  م ، أو  طة ا شخص 30إذا كنت تق مكن لل غرامات فرض ، ف
لي  10000قدرها  ه إس  .جن

 

TIER 4 RULES م المستوى الرابع                                               تعال  

 

 

 

 

 

    

ARABIC



Stay at home – only leave for work, 
college or essential trips. 

Essential trips include shopping for 
food and seeking medical help. 

ل  ة أو  -ابق  الم ل غادر فقط للعمل أو ال
ورة  الرحالت ال

اء الطعام  سوق ل ة ال شمل الرحالت األساس
ة  وطلب المساعدة الطب

 
 

 

 

 

 

Do not visit other people’s homes or 

gardens or invite friends to yours. 

You may exercise outside with one 

person from a different household. 

ن أو حدائقهم وال تدعو  ال تزور منازل اآلخ
 أصدقاءك

 

اضة  الخارج مع شخص واحد مكنك ممارسة  ال
ل مختلف  من م

 

 

 

 

 

Do not travel unless absolutely 

necessary. 

You must not travel into areas in a 

different tier. 

Keep your distance at all times. 

ورة القصوى- سافر إال لل  ال 

سافر إ مناطق  مس-  مختلف توىجب أال 

 

ك  جميع األوقات  حافظ ع المسافة الخاصة 

 

     

    



 

 

 

 

 

Wash your hands often. Wear a mask in public indoor spaces. 

ا ك كث د ن العامة ا ا ارتِد قناع  اغسل  لمغلقة األما  

 

    


