ﮨداﯾت ﻧﺎﻣہ

 5ﻧوﻣﺑر ﺗوں ﻧﺋﯽ ﻗوﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں

ﻧﺋﯽ ﻗوﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں ﺑﺎرے ﺟﺎﻧﮑﺎری ،ﺟﮩدے وچ ﺷﺎﻣل اے ﭘﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﮐم ﮐرن
اﺗﮯ ﮐﺎروﺑﺎر ﺑﻧد ﮨون ﺑﺎرے اوﮨﻧﺎں وچ ﮐﯾﮩہ آﮐﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ اے ،اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐﯾوں ﻟﯾﺎﯾﺎ ﺟﺎ
رﮨﯾﺎ اے اﺗﮯ ﮐﯾﮩڑی ﻣﺎﻟﯽ ﻣدد دﺳﺗﯾﺎب اے۔
 31اﮐﺗوﺑر  2020ﻧوں ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ

اﺧﯾرﻟﯽ ﺗﺎزه ﮐﺎری  3ﻧوﻣﺑر  2020ﻧوں ﮐﯾﺗﯽ ﮔﺋﯽ — ﺳﺎرﯾﺎں ﺗﺎزه ﮐﺎرﯾﺎں وﯾﮑﮭو

ﺷﺎﺋﻊ ﮐرن آﻻ:

ﮐﺎﺑﯾﻧہ دﻓﺗر

ﻻﮔو ﮨون دا ﻋﻼﻗہ:

ﺑرطﺎﻧﯾہ

ﻣﻧدرﺟﺎت

 5ﻧوﻣﺑر ﺗوں ﻗوﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں
1.ﮔﮭر رﺋو
2.دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ﻣﻠﻧﺎ
3.ﺗﺳﯾں ﮐﺗﮭﮯ اﺗﮯ ﮐدوں وڈے ﮔروﮨﺎں وچ ﻣل ﺳﮑدے او
4.ﮐﺎروﺑﺎر اﺗﮯ ﺗﮭﺎواں
5.وﯾﺎه ،ﺳول ﭘﺎرﮢﻧرﺷﭘﺎں اﺗﮯ ﺟﻧﺎزے

6.ﮐم ﺗﮯ ﺟﺎﻧڑاں
7.ﺗﻌﻠﯾم ،اﺳﮑول ،ﮐﺎﻟﺞ اﺗﮯ ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯽ
8.ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل اﺗﮯ ﺑﺎﻻں دﯾﺎں ﺳرﮔرﻣﯾﺎں
9.اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﺑﭼﺎﻧﺎ ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں ﮐوروﻧﺎ واﺋرس دا ﺷﮑﺎر ﮨون دا ﺧطره ﺑوﮨﺗﺎ اے
10.دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﻣرﮐزاں وچ رﺷﺗﮯ داراں ﻧوں ﻣﻠﻧﺎ
11.ﺳﻔر ﮐرﻧﺎ
12.ﮔﮭر ﺗوں ﺑﺎﮨر راﺗﯾں ﮢﮭﮩرﻧﺎ
13.ﮐﺳﮯ ﮨور ﮔﮭر وچ ﻣﻧﺗﻘل ﮨوﻧﺎ
14.ﻣﺎﻟﯽ ﻣدد

اﯾﮩہ ﺻﻔﺣہ ﭘرﻧٹ ﮐرو

ﯾﺎد رﮐﮭو ' -ﮨﺗﮭ۔ ﻣﮑﮭ۔ ﻓﺎﺻﻠہ۔':

● ﮨﺗﮭ – اﭘﻧﮯ ﮨﺗﮭ ﺑﺎﻗﺎﻋدﮔﯽ ﻧﺎل اﺗﮯ  20ﺳﯾﮑﻧڈاں ﻟﺋﯽ دھوو
● ﻣﮑﮭ – ﭼﺎردﯾواری دے اﻧدر ﻣﻧہ ﮐﺞ ﮐﮯ رﮐﮭو ﺟﺗﮭﮯ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ رﮐﮭﻧﺎ اوﮐﮭﺎ ﮨووے
اﺗﮯ ﺟﺗﮭﮯ ﺗﮩﺎڈی ﻣﻼﻗﺎت اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل ﮨووے ﮔﯽ ﺟﻧﮩﺎں ﻧﺎل ﺗﺳﯾں ﻋﺎم طور ﺗﮯ ﻧﺋﯾں
ﻣﻠدے
● ﻓﺎﺻﻠہ – ﺟﺗﮭﮯ ﻣﻣﮑن ﮨووے اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﺗوں  2ﻣﯾﮢر دور رﺋو ﺟﻧﮩﺎں ﻧﺎل ﺗﺳﯾں ﻧﺋﯾں
رﮨﻧدے ،ﯾﺎ  1ﻣﯾﮢر دور رﺋو ﺟﮯ ﭼوﮐﮭﯾﺎں ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗدﺑﯾراں ﻻﮔو ﮐﯾﺗﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﮨون )ﺟﯾوﯾں
ﭼﺎردﯾواری دے اﻧدر ﻣﮑﮭ ﮐﺞ ﮐﮯ رﮐﮭﻧﺎ ﯾﺎ ﮨوا دا آﻧڑ ﺟﺎﻧڑ ﻧوں ودھﺎﻧڑاں(

 5ﻧوﻣﺑر ﺗوں ﻗوﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں
ﻻﮔو ﮨون دا ﻋﻼﻗہ :ﺑرطﺎﻧﯾہ )وﯾﻠز ،اﺳﮑﺎٹ ﻟﯾﻧڈ اﺗﮯ ﺷﻣﺎﻟﯽ آﺋرﻟﯾﻧڈ ﺑﺎرے ﮨداﯾت ﻧﺎﻣہ وﯾﮑﮭو(
ﺳﺎرے ﯾوﮐﮯ اﺗﮯ دوﺟﮯ ﻣﻠﮑﺎں وچ  COVID-19دے ﺷﮑﺎر ﻟوﮐﺎں دی ﺗﻌداد ﭼﮭﯾﺗﯽ ودھ رﮨﯽ اے۔
واﺋرس دے ﭘﮭﯾﻼؤ ﺗﮯ ﻗﺎﺑو ﭘﺎن ﻟﺋﯽ ﺳﺎﮨﻧوں ﮨن ﮐم ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔ ﮔﮭر ﺗﮯ رﮨﻧﺎ NHS ،دی ﺣﻔﺎظت
ﮐرﻧﺎ اﺗﮯ زﻧدﮔﯾﺎں ﺑﭼﺎﻧﺎ ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ﻧﺎل ﻟڑن دا اﮐو ای ﺳﺑﮭ ﺗوں اﮨم طرﯾﻘہ اے ﺟﮩدے ﺗﮯ اﺳﯾں
ﺳﺎرے ﻋﻣل ﮐر ﺳﮑﻧﮯ آں۔
ﺟدوں اﺳﯾں دوﺟﮯ ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل روز دا راﺑطہ ﮔﮭٹ ﮐراں ﮔﮯ ﺗﮯ وﺑﺎ دا ﭘﮭﯾﻼؤ ﮔﮭٹ ﮨو ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﯾﮩﯽ
وﺟہ اے ﭘﺋﯽ ﺟﻣﻌرات  5ﻧوﻣﺑر ﺗوں ﺑدھ  2دﺳﻣﺑر ﺗﯾﮑر ﺗواﻧوں ﭼﺎﮨﯾدا اے ﭘﺋﯽ:

 .1ﮔﮭر رﺋو اﺗﮯ ﺻرف ﺧﺎص ﻣﻘﺻداں ﮐﺎرن ﺑﺎﮨر ﺟﺎؤ۔
 .2اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل ﻧﺎ ﻣﻠو ﺟﻧﮩﺎں ﻧﺎل ﺗﺳﯾں ﻧﺋﯾں رﮨﻧدے ،ﺳوا ﺟدوں ﺧﺎص ﻣﻘﺻداں ﮐﺎرن ﻣﻠﻧﺎ
ﮨووے۔
 .3ﺧﺎص ﮐﺎروﺑﺎراں اﺗﮯ ﺗﮭﺎواں ﻧوں ﺑﻧد ﮐرو۔
اﯾﮩہ ﻧﺋﯽ ﺗدﺑﯾراں ﮐﺎرن واﺋرس ﭘﮭﯾﻠن دی ﺷرح ﮔﮭٹ ﮨو ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ،ﺟﮩدے ﮐﺎرن:
●  NHSﺗﮯ ﮐم دا ﺑوﺟﮭ ﮔﮭٹ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
● اﯾﮩہ ﭘﮏ ﮨوﺋﮯ ﮔﺎ ﭘﺋﯽ اﺳﮑول ،ﮐﺎﻟﺞ اﺗﮯ ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯾﺎں ﮐﮭﻠﯾﺎں ره ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں
● اﯾﮩہ ﭘﮏ ﮨوﺋﮯ ﮔﺎ ﭘﺋﯽ ﻣﻣﮑﻧہ ﺣد ﺗﯾﮑر ﺑوﮨﺗﮯ ﻟوک ﮐم ﺟﺎری رﮐﮭ ﺳﮑدے ﻧﯾں
ﺟﻣﻌرات  5ﻧوﻣﺑر راﺗﯾں  1وﺟﮯ ﺗﯾﮑر ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐووﯾڈ اﻧﺗﺑﺎه دے درﺟﮯ دﯾﺎں ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﺗدﺑﯾراں اوس
ﻋﻼﻗﮯ وچ ﻻﮔو رﮨن ﮔﯾﺎں ﺟﺗﮭﮯ ﺗﺳﯾں رﮨﻧدے او۔ ﺟﻣﻌرات  5ﻧوﻣﺑر راﺗﯾں  1وﺟﮯ ﺗوں ﺑﻌد اﯾﮩہ
ﻗوﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں ﺗﮩﺎڈے ﻋﻼﻗﮯ وچ ﻻﮔو ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں دی ﺗﮭﺎں ﻟﮯ ﻟﯾن ﮔﯾﺎں۔
ﻧوﯾﺎں ﺗدﺑﯾراں ﺑدھ  2دﺳﻣﺑر ﺗﯾﮑر ﭼﺎر ﮨﻔﺗﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﺳﺎرے ﻣﻠﮏ وچ ﻻﮔو ﮨون ﮔﯾﺎں۔ اﯾس ﻋرﺻﮯ ﺑﻌد
اﺳﯾں ﺗﺎزه ڈﯾﮢﺎ دی ﺑﻧﯾﺎد ﺗﮯ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ طرﯾﻘہ ﮐﺎر اﭘﻧﺎ ﻟواں ﮔﮯ۔
اﯾﮩﻧﺎں ﺗدﺑﯾراں ﻧوں ﻗﻧون دی ﺣﻣﺎﯾت ﺣﺎﺻل ﮨووے ﮔﯽ۔ ﭘوﻟﯾس اﺗﮯ دوﺟﮯ ﻣﺣﮑﻣﯾﺎں ﻧوں ﺟرﻣﺎﻧﮯ
ﮐرن اﺗﮯ اﮐﮢﮭ ﻧوں ﻣﻧﺗﺷر ﮐرن دا اﺧﺗﯾﺎر ﮨووے ﮔﺎ۔
ﺗﺳﯾں  NHS COVID-19اﯾپ اﭘﻧﮯ ﺑﯾﻠﯾﺎں اﺗﮯ ﮢﺑر دی ﺣﻔﺎظت ﮐرن وچ ﻣدد ﻟﺋﯽ ڈاؤن ﻟوڈ ﮐر
ﺳﮑدے او ﺗﺎں ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﺟﻣﻌرات  5ﻧوﻣﺑر ﺗوں ﺗﺎزه ﮨداﯾت ﻧﺎﻣﮯ ﺗوں آﮔﺎه رﮨو
ﮢﺑر ﺟﻧﮩﺎں وچ ﮐوروﻧﺎ وارس اﻧﻔﯾﮑﺷن دا اﻣﮑﺎن اے ﯾﺎ ﭘﮏ اے اوﮨﻧﺎں ﻟﺋﯽ وﮐﮭرا ﮨداﯾت ﻧﺎﻣہ اے۔

 .1ﮔﮭر رﺋو
ﺗواﻧوں اﭘﻧﮯ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﺋﯾں ﻧﮑﻠﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﺳوا ﺟدوں ﮐوﺋﯽ ﺧﺎص ﻣﻘﺻد ﮨوﺋﮯ۔ اﯾﮩﻧﺎں وچ ﺷﺎﻣل اے:
ﮐم اﺗﮯ رﺿﺎﮐﺎراﻧہ ﺧدﻣت

ﺗﺳﯾں ﮐم ﺗﮯ ﺟﺎن ﻟﺋﯽ ﯾﺎ رﺿﺎﮐﺎراﻧہ ﯾﺎ رﻓﺎﻋﯽ ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﮑل ﺳﮑدے او ﺟﮯ
ﺗﺳﯾں اﯾﮩہ ﮔﮭر ﺗﮯ ﻧﺎ ﮐر ﺳﮑو۔
ﺿروری ﺳرﮔرﻣﯾﺎں
ﺗﺳﯾں ﮐﮭﻠﯾﺎں دﮐﺎﻧﺎں ﺗوں ﺷﯾواں ﺧرﯾدن ﻟﺋﯽ ،ﺟﯾوﯾں ﺧوراک اﺗﮯ دواﺋﯽ ،ﯾﺎ 'ﮐﻠﮏ اﺗﮯ ﮐﻠﯾﮑٹ' ﯾﺎ ﮢﯾﮏ
اوے راﮨﯾں آرڈر ﮐﯾﺗﯽ ﮐوﺋﯽ ﺷﮯ ،ﺟﮩدے وچ ﮐﮭﺎن ﭘﯾن آﻟﯾﺎں ﺷﯾواں ﺷﺎﻣل ﻧﯾں ،ﻟﯾن ﺟﺎن ﻟﺋﯽ ،ﭘﯾﺳﮯ
ﮐڈان ﯾﺎ ﺟﻣﻊ ﮐران ﻟﺋﯽ ﯾﺎ ﮨﻧﮕﺎﻣﯽ ﻋواﻣﯽ ﺧدﻣﺗﺎں )ﺗﮭﻠڑا ﺣﺻہ وﯾﮑﮭو( ﺣﺎﺻل ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﮑل
ﺳﮑدے او۔
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذﻣہ دارﯾﺎں ﭘورﯾﺎں ﮐرﻧﺎ
ﺗﺳﯾں ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذﻣہ دارﯾﺎں ﭘورﯾﺎں ﮐرن ﻟﺋﯽ ﯾﺎ ﮐوﺋﯽ ﺟﺎﺋﯾداد ﺧرﯾدن ،ﻓروﺧت ﮐرن ،ﮐراﺋﮯ ﺗﮯ دﯾن ﯾﺎ
ﻟﯾن ﻟﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﮑل ﺳﮑدے او۔
ﺗﻌﻠﯾم اﺗﮯ ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل
ﺗﺳﯾں ﺗﻌﻠﯾم )ﺑﺎﻗﺎﻋده ﺗﻌﻠﯾم ،ﻧﺎ ﮐہ ﻏﯾر ﻧﺻﺎﺑﯽ ﮐﻼﺳﺎں ﺟﯾوﯾں ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ ڈراﻣﮯ دی ﮢﯾوﺷن( ،ﺗرﺑﯾت،
ﺑﺎﻻں دی اﻧدراج ﺷده دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل اﺗﮯ ﺑﺎﻻں دﯾﺎں ﺳرﮔرﻣﯾﺎں ﺟﯾﮩڑﯾﺎں ﻣﺎں ﭘﯾو ﯾﺎ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐرن آﻟﯾﺎں
ﻟﺋﯽ ﮐم ﮐرن ،ﮐم ﺗﻼش ﮐرن ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎ ﺗرﺑﯾت ﺣﺎﺻل ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺿروری ﻧﯾں ،ﻟﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﮑل
ﺳﮑدے او۔ ﻣﺎں ﭘﯾو اﺟﮯ وی اﭘﻧﮯ ﺑﺎﻻں ﻧوں اﺳﮑول ﻟﮯ ﺟﺎ ﺳﮑدے ﻧﯾں اﺗﮯ ﻟوک وﮐﮭ رﮨن آﻟﮯ ﻣﺎں
ﭘﯾو اﺗﮯ ﺑﺎﻻں وﺷﮑﺎر راﺑطﮯ ﻟﺋﯽ ﻣوﺟوده اﻧﺗظﺎﻣﺎں ﻧوں ﺟﺎری رﮐﮭ ﺳﮑدے ﻧﯾں۔
دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﻣﻠﻧﺎ اﺗﮯ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐرﻧﺎ
ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ وچ ﻣوﺟود ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﻣﻠن ﻟﺋﯽ ﯾﺎ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﮐﺳﮯ ﺣﻠﻘﮯ دے ﺣﺻﮯ
دے طور ﺗﮯ  13ﺳﺎل ﯾﺎ اوس ﺗوں ﻧﮑﮯ ﺑﺎﻻں ﻟﺋﯽ ﻏﯾر رﺳﻣﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ،ﺧطرے دے ﺷﮑﺎر ﻟوﮐﺎں
ﻟﺋﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ،ﮨﻧﮕﺎﻣﯽ ﻣدد ،ﮐﺳﮯ اﻣدادی ﮔروه ) 15ﺗﯾﮑر ﺑﻧدے( وچ ﺷرﮐت ﯾﺎ رﺳﭘﺎﺋٹ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل
ﺣﺎﺻل ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﮑل ﺳﮑدے او۔ ﻟوک ﮔﮭر ﺗوں ﺑﺎﮨر ورزش وی ﮐر ﺳﮑدے ﻧﯾں اﺗﮯ ﺑﺎﮨر
ﮐﺳﮯ ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎں ﺗﮯ وی ﺟﺎ ﺳﮑدے ﻧﯾں )ﺣﺻہ  3وﯾﮑﮭو(۔
طﺑﯽ ﺳﺑب ،ﻧﻘﺻﺎن اﺗﮯ ﭘُﭼﮭﻧڑ ﻟﺋﯽ ﺟﺎﻧڑاں

ﺗﺳﯾں ﮐﺳﮯ طﺑﯽ ﺳﺑب ﻟﺋﯽ ،ﺟﮩدے وچ  COVID-19دا ﮢﯾﺳٹ ﮐراﻧﺎ ،اﭘﺎﺋﻧﮢﻣﻧﮢﺎں اﺗﮯ ﮨﻧﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت
ﺷﺎﻣل ﻧﯾں ،ﮐﺳﮯ ﺣﺎﻣﻠہ زﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣرن ﻟﮕﮯ ﺑﻧدے ﻧوں ﻣﻠن ﺟﺎن ﻟﺋﯽ ،ﺳٹ ﯾﺎ ﻧﻘﺻﺎن )ﺟﯾوﯾں ﮔﮭرﯾﻠو
ﺗﺷدد( دے ﺧطرے ﺗوں ﺑﭼن ﻟﺋﯽ ،دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﻣرﮐزاں )ﺟﮯ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﻣرﮐز دے ﮨداﯾت ﻧﺎﻣﮯ وچ
اﺟﺎزت ﮨوﺋﮯ( ،ﻣرﯾض ﺧﺎﻧﮯ ﯾﺎ اﺳﭘﺗﺎل وچ ﮐﺳﮯ ﻧوں ﻣﻠن ﻟﺋﯽ ،اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل ﮐﺳﮯ طﺑﯽ اﭘﺎﺋﻧﮢﻣﻧٹ ﺗﮯ
ﺟﺎن ﻟﺋﯽ ﯾﺎ ڈﻧﮕر ڈاﮐﮢراں )ﯾﺎ ﺟﺎﻧوراں دی ﺑﮩﺗری دﯾﺎں دوﺟﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں( ﺗﮯ ﺟﺎن ﻟﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﮑل
ﺳﮑدے او۔
ﺗﻘرﯾﺑﺎں
ﺗﺳﯾں اﻧﻔرادی طور ﺗﮯ ﻋﺑﺎدت ﻟﺋﯽ ﮐﺳﮯ ﻋﺑﺎدت ﮔﺎه ،ﺟﯾﮩڑا ﺑﻧده ﻓوت ﮨو ﮔﯾﺎ اے اوﮨدے ﺟﻧﺎزے ﯾﺎ
ﮐﺳﮯ ﮨور ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﺗﻘرﯾب ،ﺗﮯ ﺟﺎن واﺳطﮯ ،ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺎغ ﺗﮯ ﺟﺎن ﻟﺋﯽ ﯾﺎ ﻣرن ﻟﮕﮯ ﮐﺳﮯ
ﺑﻧدے دے وﯾﺎه وچ ﺷﺎﻣل ﮨون ﻟﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﮑل ﺳﮑدے او۔ ﺗﺳﯾں ﺿﺎﺑطﯾﺎں وچ اﺟﺎزت ﯾﺎﻓﺗہ ﺷﯾواں دی
ﻣﮑﻣل ﻓﮩرﺳت وﯾﮑﮭ ﺳﮑدے او۔

 .2دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ﻣﻠﻧﺎ
ﻋﺎم طور ﺗﮯ ،ﺗواﻧوں ﺳﻣﺎﺟﯽ طور ﺗﮯ ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﻧﺋﯾں ﻣﻠﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا۔ ﭘر ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﺑﻧدﯾﺎں ﻧﺎل ﺟﻧﮩﺎں
ﻧﺎل ﺗﺳﯾں رﮨﻧدے او ﯾﺎ ﺟﯾﮩڑے ﺗﮩﺎڈے اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ )ﯾﺎ ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﺣﻠﻘﮯ( وچ ﺷﺎﻣل ﻧﯾں
ﯾﺎ ﮐﺳﮯ ﮨور اک ﺑﻧدے ﻧﺎل ﺑﺎﮨر ﮐﮭﻠﯽ ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ورزش ﮐر ﺳﮑدے ﯾﺎ ﻣل ﺳﮑدے او۔ ﺗواﻧوں
اﭘﻧﮯ ﮔﮭر ﺗوں ﺑﺎﮨر ﮔﮭٹ وﯾﻼ ﻟﻧﮕﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔ ﺟس وﯾﻠﮯ ﺗﺳﯾں دوﺟﮯ ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل ﮨوو ﺗﮯ ﮐﺳﮯ وی
اﯾﺳﮯ ﺑﻧدے ﺗوں  2ﻣﯾﮢر دور رﺋو ﺟﯾﮩڑا ﺗﮩﺎڈے ﮢﺑر ،ﯾﻌﻧﯽ اوه ﻟوک ﺟﻧﮩﺎں ﻧﺎل ﺗﺳﯾں رﮨﻧدے او ،ﯾﺎ
ﺗﮩﺎڈے اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ وچ ﺷﺎﻣل ﻧﺋﯾں۔ ﺟﺗﮭﮯ اﯾﮩہ ﻣﻣﮑن ﻧﺎ ﮨووے ،اﺿﺎﻓﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗدﺑﯾراں )ﺟﯾوﯾں ﻣﮑﮭ
ﻧوں ﮐﺞ ﮐﮯ رﮐﮭﻧﺎ( ورﺗدﯾﺎں ﮨوﯾﺎں  1ﻣﯾﮢر دا ﻓﺎﺻﻠہ رﮐﮭو۔
ﺗواﻧوں ﮐﺳﮯ ﮢﺑر ﯾﺎ ﺑﯾﻠﯾﺎں ﻧﺎل ﭼﺎردﯾواری دے اﻧدر ﺳﻣﺎﺟﯽ طور ﺗﮯ ﻧﺋﯾں ﻣﻠﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﺟدوں ﺗﯾﮑر اوه
ﺗﮩﺎڈے ﮢﺑر ﯾﺎ اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ دا ﺣﺻہ ﻧﺎ ﮨون۔
اﻣدادی ﺣﻠﻘہ اوه ﮨوﻧدا اے ﺟﺗﮭﮯ اک ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻧدے ﺗﮯ ﻣﺷﺗﻣل ﮢﺑر ﮐﺳﮯ ﮨور ﮢﺑر ﻧﺎل ﻣﻠدا اے۔ اوس
اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ وچ ﻣوﺟود ﮢﺑر اﺟﮯ وی اک دوﺟﮯ ول ﺟﺎ ﺳﮑدے ﻧﯾں ،اک دوﺟﮯ دے ﮔﮭراں وچ
راﺗﯾں ره ﺳﮑدے ﻧﯾں اﺗﮯ اک دوﺟﮯ ﻧﺎل ﭼﺎردﯾواری ﺗوں ﺑﺎﮨر ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎواں ﺗﮯ ﺟﺎ ﺳﮑدے ﻧﯾں۔
ﺗﺳﯾں اﯾﮩﻧﺎں ﻧﺎل ﭼﺎردﯾواری ﺗوں ﺑﺎﮨر ورزش ﮐر ﺳﮑدے ﯾﺎ ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎواں ﺗﮯ ﻣل ﺳﮑدے او:

● ﺟﻧﮩﺎں ﺑﻧدﯾﺎں ﻧﺎل ﺗﺳﯾں رﮨﻧدے او
● ﺗﮩﺎڈا اﻣدادی ﺣﻠﻘہ
● ﯾﺎ ،ﺟدوں ﺗﺳﯾں ﮐﻠﮯ ﮨوو ،ﮐﺳﮯ ﮨور ﮢﺑر دا  1ﺑﻧده۔  5ﺳﺎل ﺗوں ﻧﮑﮯ ﺑﺎل اﺗﮯ اوه ﻣﻌذور
ﺑﻧدے ﺟﯾﮩڑے ﮨر وﯾﻠﮯ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﻣﺣﺗﺎج ﮨوﻧدے ﻧﯾں ﭼﺎردﯾواری دے ﺑﺎﮨر دو ﺑﻧدﯾﺎں
دے ﻣﻠن دی ﺣد وچ ﻧﺋﯾں ﮔﻧﮯ ﺟﺎﻧدے
اﯾس ﺑﺎرے ﻣزﯾد ﮨداﯾﺗﺎں وی ﻧﯾں ﭘﺋﯽ ﻗوﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں دے ﻋرﺻﮯ وچ ﮐس ﻗﺳم دی ورزش اﺗﮯ ﮨور
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳرﮔرﻣﯽ ﺟﺎری ره ﺳﮑدی اے۔
ﭼﺎردﯾواری دے ﺑﺎﮨر ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎواں وچ ﺷﺎﻣل ﻧﯾں:
● آﺳﮯ ﭘﺎﺳﮯ دﯾﺎں ﮔﻠﯾﺎں ،ﭘﺎرک ،ﺳﺎﺣل اﺗﮯ دﯾﮩﺎﺗﯽ ﻋﻼﻗہ
● ﻋواﻣﯽ ﺑﺎغ اﺗﮯ ﻣﯾدان )ﭘﺎوﯾں اوﮨﻧﺎں وچ وڑن ﻟﺋﯽ ﭘﯾﺳﮯ دﯾﻧﮯ ﭘﯾن ﯾﺎ ﻧﺋﯾں(
● اﻻﮢﻣﻧﮢﺎں
● ﭼﺎردﯾواری ﺗوں ﺑﺎﮨر ﮐﮭﯾڈاں دے ﻣﯾدان
ﺗﺳﯾں ﮐﺳﮯ ﻧﺟﯽ ﺑﺎغ وچ ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل ﻧﺋﯾں ﻣل ﺳﮑدے ،ﺳوا ﺗﺎں ﺟدوں ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل رﮨﻧدے او ﯾﺎ
اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل اﻣدادی ﺣﻠﻘہ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨوﯾﺎ اے۔
ﻗﻧون دا ﺗﻘﺎﺿہ اے ﭘﺋﯽ ﭼﺎردﯾواری دے اﻧدر اﮐﺛر ﺗﮭﺎواں وچ ﻣﮑﮭ ﻧوں ﮐﺞ ﮐﮯ رﮐﮭﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺟﯾوﯾں
دﮐﺎﻧﺎں ﯾﺎ ﻋﺑﺎدت ﮔﺎﮨﺎں وچ ﺟﮯ اوه ﮐﮭﻠﯾﺎں ﮨون اﺗﮯ ﻋواﻣﯽ ﮢراﻧﺳﭘورٹ ﺗﮯ ﺳﻔر ﮐردﯾﺎں ﮨوﯾﺎں۔

 .3ﺗﺳﯾں ﮐﺗﮭﮯ اﺗﮯ ﮐدوں وڈے ﮔروﮨﺎں وچ ﻣل ﺳﮑدے او
اﺟﮯ وی اﯾﮩو ﺟﺋﯽ ﺻورﺗﺎں ﮨﯾں ﻧﯾں ﺟﻧﮩﺎں وچ ﺗواﻧوں اﭘﻧﮯ ﮢﺑر ﯾﺎ اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ ﺗوں ﺑﺎﮨر دوﺟﯾﺎں ﻧﺎل
وڈے ﮔروﮨﺎں وچ ﻣﻠن دی اﺟﺎزت اے ،ﭘر اﯾﮩدا ﻣﻘﺻد ﮔﮭﻠﻧﺎ ﻣﻠﻧﺎ ﻧﺋﯾں ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا۔ ﺗﺳﯾں ﺿﺎﺑطﯾﺎں وچ
اﯾﮩﻧﺎں ﺻورﺗﺎں دی ﻣﮑﻣل ﻓﮩرﺳت وﯾﮑﮭ ﺳﮑدے او۔
● ﺑﻧﯾﺎدی ﺳﺑﺑﺎں وچ ﺷﺎﻣل اے ﮐم ،رﺿﺎﮐﺎراﻧہ ﯾﺎ ﺧﯾراﺗﯽ ﺧدﻣﺗﺎں اﺗﮯ رﺳﻣﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎ ﺗرﺑﯾت
)ﻏﯾر ﻧﺻﺎﺑﯽ ﮐﻼﺳﺎں دی ﺑﺟﺎﺋﮯ( ﻟﺋﯽ ﻣﻠﻧﺎ۔ اﯾﮩدے وچ اوه ﺻورﺗﺎں ﺷﺎﻣل ﻧﯾں ﺟﺗﮭﮯ ﺗﺳﯾں

ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذﻣہ دارﯾﺎں ﭘوری ﮐردے او۔ اﯾﮩدے وچ ﺟﺗﮭﮯ ﻟوڑ ﮨووے دوﺟﯾﺎں ﻟوﮐﺎں دے ﮔﮭراں
وچ ﮐم ﮐرﻧﺎ ﺷﺎﻣل اے ،ﺟﯾوﯾں ﺑﺎﻻں دا دھﯾﺎن رﮐﮭن آﻟﯾﺎں ،ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐرن آﻟﯾﺎں اﺗﮯ ﺗﺎﺟراں
ﻟﺋﯽ۔ ﺟﮯ ﮐم ﺑﺎرے ﮐوﺋﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺳﮯ ﻧﺟﯽ ﮔﮭر ﯾﺎ ﺑﺎغ وچ ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﻧﺎ ﮨوﺋﮯ ﺗﮯ
ﻧﺋﯾں ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ،ﺟﯾوﯾں اﯾﮩہ ﺻﺣﯾﺢ اے ﭘﺋﯽ ﺗﺳﯾں ﮐﺳﮯ ذاﺗﯽ ﮢرﯾﻧر ﻧوں ﻣل ﺳﮑدے او
ﭘر ﺗواﻧوں اوﮨدے ﻧﺎل ﭼﺎردﯾواری ﺗوں ﺑﺎﮨر ﮐﺳﮯ ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﻣﻠﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔
● اوه اﻣدادی ﮔروه ﺟﻧﮩﺎں وچ ﻟوﮐﺎں دا ذاﺗﯽ طور ﺗﮯ ﻣوﺟود ﮨوﻧﺎ ﺿروری اے ﺑﺎﮨﻣﯽ ﻣدد،
ﻋﻼج ﯾﺎ ﮐﺳﮯ ﮨور ﻗﺳم دی اﻣداد دﯾن ﻟﺋﯽ  15ﺗﯾﮑر ﺑﻧدﯾﺎں ﻧﺎل ﺟﺎری ره ﺳﮑدے ﻧﯾں ﺟﮯ
اوه ﺑﺎﺿﺎﺑطہ طور ﺗﮯ ﻣﻧﻌﻘد ﮐﯾﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﮨون۔ اﯾﮩدے وچ ﺑﻼ ﺗﺣدﯾد ﺷﺎﻣل اے ﮐﺳﮯ ﺟرم
ﺗوں ﻣﺗﺎﺛره ﺑﻧدﯾﺎں ،ﻣﻧﺷﯾﺎت اﺗﮯ ﺷراب ﭼﮭڈن دی ﮐوﺷش ﮐرن آﻟﮯ ﺑﻧدﯾﺎں ،ﻧوﯾں ﻣﺎں ﭘﯾو
ﺗﮯ ﺳرﭘرﺳﺗﺎں ،ﻟﻣﮯ ﭼر ﺗوں ﺑﯾﻣﺎر ﻟوﮐﺎں ،اﭘﻧﯽ ﺟﻧﺳﯾت ﯾﺎ ﻣرد/ﻋورت ﮨون ﺑﺎرے ﻣﺳﺋﻠﯾﺎں
دے ﺷﮑﺎر ﻟوﮐﺎں ،ﺟﻧﮩﺎں دا ﮐوﺋﯽ رﺷﺗﮯ دار ﻣر ﮔﯾﺎ ﮨووے اﺗﮯ ﺧطرے دے ﺷﮑﺎر
ﻧوﺟواﻧﺎں ،ﻟﺋﯽ اﻣداد ،ﺟﮩدے وچ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﻧوﺟوان ورﮐراں ﻧﺎل ﻣﻠن دی ﺳﮩوﻟت دﯾﻧﺎ ﺷﺎﻣل
اے۔
● ﻣﺎں ﭘﯾو اﺗﮯ ﺑﺎﻻں دے ﮔروه اوس ﺻورت وچ ﺟﺎری ره ﺳﮑدے ﻧﯾں ﺟﮯ اوه ﮐﺳﮯ ﻣﺎں ﯾﺎ
ﭘﯾو اﺗﮯ/ﯾﺎ ﺑﺎل دی ﻣدد ﮐردے ﮨون ،اﺗﮯ  5ﺳﺎل ﺗوں ﻧﮑﮯ ﺑﭼﮯ  15ﺑﻧدﯾﺎں دی ﺣد وچ ﻧﺋﯾں
ﮔﻧﮯ ﺟﺎن ﮔﮯ ،ﺟﮩدا ﻣطﻠب اﯾﮩہ اے ﭘﺋﯽ  15ﺗوں ﺑوﮨﺗﮯ ﻣﺎں ﭘﯾو اﺗﮯ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐرن آﻟﮯ
اﯾﮩﻧﺎں ﮔروﮨﺎں وچ ﺷرﯾﮏ ﮨو ﺳﮑدے ﻧﯾں۔
● ﺟﻧﺎزے اﺗﮯ ﮐﺟﮭ وﯾﺎه ﺟﺎری ره ﺳﮑدے ﻧﯾں ،ﺟﯾوﯾں ﺗﮭﻠﮯ دﺳﯾﺎ ﮔﯾﺎ اے۔

 .4ﮐﺎروﺑﺎر اﺗﮯ ﺗﮭﺎواں
ﮐﺎروﺑﺎر اﺗﮯ ﺗﮭﺎواں ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں ﺿرور ﺑﻧد ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے
ﺳﻣﺎﺟﯽ راﺑطہ ﮔﮭٹ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺣﮑوﻣت ﻧﮯ ﮐﺟﮭ ﺧﺎص ﮐﺎروﺑﺎراں اﺗﮯ ﺗﮭﺎواں ﻧوں ﺑﻧد ﮨون ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎن
اﺗﮯ ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐرن دا اﭘﻧﺎ طرﯾﻘہ ﻣﺣدود ﮐرن دا ﺣﮑم دﺗﺎ اے۔ اﯾﮩﻧﺎں وچ ﺷﺎﻣل اے:
● ﻏﯾر ﻻزم ﭘرﭼون ﺟﯾوﯾں ﮐﭘڑﯾﺎں اﺗﮯ ﮔﮭر دے ﺳﺎﻣﺎن دے اﺳﮢور ،ﮔڈﯾﺎں دے ﺷو روم
)ﮐراﺋﮯ ﺗﮯ دﯾن آﻟﮯ ﺷو روﻣﺎں ﺗوں ﻋﻼوه( ،ﺷرطﺎں ﻻن دﯾﺎں دﮐﺎﻧﺎں ،درزی ،ﺗﻣﺑﺎﮐو اﺗﮯ
وﯾپ دﯾﺎں دﮐﺎﻧﺎں ،اﻟﯾﮑﮢراﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن اﺗﮯ ﻣوﺑﺎﺋل ﻓون دﯾﺎں دﮐﺎﻧﺎں اﺗﮯ ﻣﺎرﮐﯾٹ اﺳﮢﺎﻟز
ﺟﯾﮩڑے اوه ﺷﯾواں وﯾﭼدے ﻧﯾں ﺟﯾﮩڑﯾﺎں ﻻزﻣﯽ ﻧﺋﯾں۔ اﯾﮩہ دﮐﺎﻧﺎں 'ﮐﻠﮏ اﺗﮯ ﮐﻠﯾﮑٹ' )ﺟﺗﮭﮯ

ﺳﺎﻣﺎن دا ﭘﮩﻼں ﺗوں آرڈر دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨووے اﺗﮯ دﮐﺎن دی ﺣداں ﺗوں ﺑﺎﮨر وﺻول ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ(
اﺗﮯ ڈﯾﻠﯾوری دﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں دﯾﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭ ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں۔
● ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ دے ﻣرﮐز ﺟﯾوﯾں ﮐﯾﻔﮯ ،رﯾﺳﮢورﻧٹ ،دارو دے ﻣرﮐز ،ﺷراب ﺧﺎﻧﮯ اﺗﮯ ﺳﻣﺎﺟﯽ
ﮐﻠب؛ ﭘر اوه ﮢﯾﮏ اوے )راﺗﯾں  10وﺟﮯ ﺗوں ﭘﮩﻼں ،اﺗﮯ ﺷراب ﺗوں ﺑﻐﯾر( ،ﮐﻠﮏ اﺗﮯ
ﮐﻠﯾﮑٹ ،ڈراﺋﯾو ﺗﮭرو ﯾﺎ ڈﯾﻠﯾوری راﮨﯾں ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭘﯾﻧﺎ ﻓراﮨم ﮐر ﺳﮑدے ﻧﯾں
● رﮨﺎﺋش ﮔﺎﮨﺎں ﺟﯾوﯾں ﮨوﮢل ،ﮨوﺳﮢل ،ﮔﯾﺳٹ ﮨﺎؤس اﺗﮯ ﮐﯾﻣپ ﺳﺎﺋﮢﺎں۔ ﻣﺧﺻوص ﺻورﺗﺎں دے
ﻋﻼوه ،ﺟﯾوﯾں ﺟدوں اﯾﮩہ ﮐﺳﮯ دﯾﺎں ﺑﻧﯾﺎدی رﮨﺎﺋﺷﺎں ﮨون ،ﺟﮯ اوه ﮔﮭر واﭘس ﻧﺎ ﺟﺎ ﺳﮑن،
ﺟﮯ اوﮨﻧﺎں دا ﮐوﺋﯽ ﮔﮭر ﻧﺎ ﮨووے ﯾﺎ ﺟﮯ ﮐم ﮐﺎج ﻟﺋﯽ اوﺗﮭﮯ ﮢﮭﮩرﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨووے
● ﻓرﺻت اﺗﮯ ﮐﮭﯾڈاں دﯾﺎں ﺗﮭﺎواں ﺟﯾوﯾں ﻓرﺻت دے ﻣرﮐز اﺗﮯ ﺟم ،ﺗﯾراﮐﯽ دے ﺗﺎﻻب،
ﮢﯾﻧس اﺗﮯ ﺑﺎﺳﮑٹ ﺑﺎل ﮐورٹ ،ﮔﺎﻟف ﮐورس ،ورزش اﺗﮯ رﻗص دے اﺳﮢوڈﯾو ،اﺗﮯ ﮐﻧدھﺎں
ﺗﮯ ﭼڑھﻧﺎ ،ﺗﯾر اﻧدازی ،ڈراﺋﯾوﻧﮓ اﺗﮯ ﺷوﮢﻧﮓ رﯾﻧﺟﺎں
● ﺗﻔرﯾﺢ دے ﻣرﮐز ﺟﯾوﯾں ﺗﮭﯾﺋﮢر ،ﮐﻧﺳرٹ ﮨﺎل ،ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻋﺟﺎﺋب ﮔﮭر اﺗﮯ ﮔﯾﻠرﯾﺎں ،ﺟوا ﺧﺎﻧﮯ،
ﺗﻔرﯾﺣﯽ آرﮐﯾڈ ،ﺑﻧﮕو ﮨﺎل ،ﺑﺎؤﻟﻧﮓ اﯾﻠﯽ ،اﺳﮑﯾﮢﻧﮓ رﻧﮏ ،ﮔو ﮐﺎرﮢﻧﮓ ﻣرﮐز ،ﺳﺎﻓٹ ﭘﻠﮯ
ﻣرﮐز اﺗﮯ اﯾرﯾﺎ ،ﺳرﮐس ،ﻓن ﻓﯾﺋر ،ﭼڑﯾﺎ ﮔﮭر اﺗﮯ ﺟﺎﻧوراں دے ﮨور ﻣن ﻣوﮨﻧﮯ ﻣرﮐز،
واﮢر ﭘﺎرک ،ﺗﮭﯾم ﭘﺎرک۔ ﻧﺑﺎﺗﺎﺗﯽ ﺑﺎﻏﺎں وچ ﭼﺎردﯾواری دے اﻧدر ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻣرﮐز ،وراﺛﺗﯽ
ﻣرﮐز اﺗﮯ ﻟﯾﻧڈ ﻣﺎرک وی ﺑﻧد رﮨﻧﮯ ﭼﺎﮨﯾدے ﻧﯾں ،ﭘر اﯾﮩﻧﺎں ﺗﮭﺎواں دے ﭼﺎردﯾواری ﺗوں
ﺑﺎﮨر ﻣﯾدان ﮐﮭﻠﮯ ره ﺳﮑدے ﻧﯾں
● ذاﺗﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﻣرﮐز ﺟﯾوﯾں واﻻں ،ﺳﻧﮕﮭﺎر ،ﭘﻧڈے دا رﻧﮓ ﺑﮭورا ﮐرن اﺗﮯ ﻧﮩوں دے
ﺳﯾﻠون۔ ﮢﯾﮢو ﭘﺎرﻟر ،اﺳﭘﺎ ،ﻣﺳﺎج ﭘﺎرﻟر ،ﭘﻧڈے اﺗﮯ ﺟﻠد وچ ﭼﮭﯾد ﮐرن دے ﮐﺎروﺑﺎر وی ﺑﻧد
رﮨﻧﮯ ﭼﺎﮨﯾدے ﻧﯾں۔ دوﺟﮯ ﻟوﮐﺎں دے ﮔﮭراں وچ وی اﯾﮩہ ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐرﻧﺎ ﻣﻧﻊ اے
● ﮐﻣﯾوﻧﮢﯽ ﻣرﮐز اﺗﮯ ﮨﺎل ﺑﻧد رﮨﻧﮯ ﭼﺎﮨﯾدے ﻧﯾں ﭘر ﮐﺟﮭ ﺳرﮔرﻣﯾﺎں ﺟﺎری ره ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں
ﺟﻧﮩﺎں دا ذﮐر ﺗﮭﻠﮯ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ اے۔ آﺋﯽ ﮢﯽ اﺗﮯ ڈﯾﺟﯾﮢل ﺧدﻣﺗﺎں ﺗﯾﮑر رﺳﺎﺋﯽ ﻓراﮨم ﮐرن ﻟﺋﯽ،
ﺟﯾوﯾں اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻟﺋﯽ ﺟﻧﮩﺎں دے ﮔﮭر وچ اﯾﮩہ ﻧﺋﯾں ﻧﯾں ،اﺗﮯ 'ﮐﻠﮏ اﺗﮯ ﮐﻠﯾﮑٹ' ﻟﺋﯽ
ﻻﺋﺑرﯾرﯾﺎں وی ﮐﮭﻠﯾﺎں ره ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں۔
● ﻋﺑﺎدت ﮔﺎﮨﺎں ،ﭘر اﻧﻔرادی ﻋﺑﺎدت ﻟﺋﯽ ﮐﮭﻠﯾﺎں ره ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں ،اﺗﮯ ﺳروس ﺑراڈﮐﺎﺳﮢﻧﮓ اﺗﮯ
ﺟﻧﺎزے
اﯾﮩہ ﮐﺎروﺑﺎراں اﺗﮯ ﺗﮭﺎواں ﻧوں وی ﮐﺟﮭ ﺳرﮔرﻣﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﮐﮭﻠن دی اﺟﺎزت ﮨووے ﮔﯽ ،ﺟﻧﮩﺎں وچ ﺷﺎﻣل
اے:

● ﺗﻌﻠﯾم اﺗﮯ ﺗرﺑﯾت )ﺳﻧﮯ اﯾس ﮔل دے ﭘﺋﯽ اﺳﮑول ﮐﮭﯾڈاں اﺗﮯ ﻓرﺻت دے ﻣرﮐز ورت ﺳﮑن
ﺟدوں اﯾﮩہ اوﮨﻧﺎں دے ﻣﻌﻣول دا ﺣﺻہ ﮨوﺋﮯ(
● ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل اﺗﮯ ﺑﺎﻻں دی ﻧﮕراﻧﯽ ﮐرده ﺳرﮔرﻣﯾﺎں ﻟﺋﯽ
● ﺧون دا ﻋطﯾہ اﺗﮯ ﺧوراک دے ﺑﯾﻧﮏ
● ﻋﻼج ﮐرن ﻟﺋﯽ
● وڈے ﻣﻘﺎﺑﻠﯾﺎں وچ ﺣﺻہ ﻟﯾن آﻟﮯ ﻟوﮐﺎں ﻟﺋﯽ )ﭼﺎردﯾواری دے اﻧدر اﺗﮯ ﺑﺎﮨر ﮐﮭﯾڈاں دی
ﺗﮭﺎواں وچ( ،ﭘﯾﺷہ ور رﻗﺎص اﺗﮯ ﮐورﯾوﮔراﻓراں ﻟﺋﯽ )ورزش اﺗﮯ رﻗص دے اﺳﮢوڈﯾوز
وچ(
● ﺗﻣﺎﺷﺎﺋﯾﺎں ﺑﻧﺎ ﺗرﺑﯾت اﺗﮯ رﯾﮩرﺳل ﻟﺋﯽ )ﺗﮭﯾﺋﮢراں اﺗﮯ ﮐﻧﺳرٹ ﭘﻧڈاﻻں وچ(
● ﻓﻠم اﺗﮯ ﮢﯽ وی واﺳطﮯ ﭘﯾﺷہ وراﻧہ ﻋﮑس ﺑﻧدی ﮐرن ﻟﺋﯽ
ﮐﺎروﺑﺎر اﺗﮯ ﺗﮭﺎواں ﺟﯾﮩڑﯾﺎں ﮐﮭﻠﯾﺎں ره ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں
دوﺟﮯ ﮐﺎروﺑﺎراں ﻧوں  COVID-19ﺗوں ﺑﭼن دﯾﺎں ﮨداﯾﺗﺎں ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐردﯾﺎں ﮨوﯾﺎں ﮐﮭﻠﮯ رﮨن دی
اﺟﺎزت اے۔ اﯾﮩدے وچ اوه ﮐﺎروﺑﺎر ﺷﺎﻣل ﻧﯾں ﺟﯾﮩڑے ﺿروری ﺷﯾواں اﺗﮯ ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐردے ﻧﯾں،
ﺳﻧﮯ:
● ﺿروری ﭘرﭼون ﺟﯾوﯾں ﮐﮭﺎن ﭘﯾن دﯾﺎں ﺷﯾواں وﯾﭼن آﻟﯾﺎں دﮐﺎﻧﺎں ،ﺳﭘرﻣﺎرﮐﯾﮢﺎں ،دوا ﺧﺎﻧﮯ،
ﺑﺎﻏﺎں دے ﻣرﮐز ،ﮨﺎرڈوﯾﺋر اﺳﮢور ،ﺗﻌﻣﯾراﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻧﺎن آﻟﮯ ﮐﺎروﺑﺎر اﺗﮯ ﺷراب دﯾﺎں آف
ﻻﺋﺳﻧس دﮐﺎﻧﺎں۔
● ﭘﮢرول اﺳﮢﯾﺷﻧز ،ﮔڈﯾﺎں دی ﻣرﻣت اﺗﮯ  MOTدﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں ،ﺳﺎﺋﯾﮑﻼں دﯾﺎں دﮐﺎﻧﺎں اﺗﮯ
ﮢﯾﮑﺳﯽ اﺗﮯ ﮔڈﯾﺎں ﮐراﺋﮯ ﺗﮯ دﯾن آﻟﮯ ﮐﺎروﺑﺎر۔
● ﺑﯾﻧﮑس ،ﺑﻠڈﻧﮓ ﺳوﺳﺎﺋﮢﯾﺎں ،ڈاک ﺧﺎﻧﮯ ،ﻗرﺿﮯ دﯾن آﻟﮯ اﺗﮯ ﭘﯾﺳہ ﻣﻧﺗﻘل ﮐرن آﻟﮯ
ﮐﺎروﺑﺎر
● ﮔورﮐن
● ﻻﻧڈرﯾﺎں اﺗﮯ ڈراﺋﯽ ﮐﻠﯾﻧرز
● طﺑﯽ اﺗﮯ دﻧداں دﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں
● ڈﻧﮕراں دے ﮐﻠﯾﻧﮏ اﺗﮯ ﭘﺎﻟﺗو ﺟﺎﻧوراں دﯾﺎں دﮐﺎﻧﺎں
● زرﻋﯽ ﺳﺎﻣﺎن دﯾﺎں دﮐﺎﻧﺎں
● ذﺧﯾره اﺗﮯ ﺗﻘﺳﯾم دے ﻣرﮐز
● ﮐﺎر ﭘﺎرﮐس ،ﻋواﻣﯽ ﻏﺳل ﺧﺎﻧﮯ اﺗﮯ ﻣوﮢروے ﺧدﻣت دﯾﺎں ﺗﮭﺎواں۔

● ﭼﺎردﯾواری ﺗوں ﺑﺎﮨر ﮐﮭﯾڈاں دے ﻣﯾدان
ﭘوﻟﯾس ﺧدﻣﺗﺎں
ﺑوﮨﺗﯾﺎں ﻋواﻣﯽ ﺧدﻣﺗﺎں ﺟﺎری رﮨن ﮔﯾﺎں اﺗﮯ ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﺗﮯ ﺟﺎون ﻟﺋﯽ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﮑل ﺳﮑو ﮔﮯ۔
اﯾﮩﻧﺎں وچ ﺷﺎﻣل اے:
●  NHSاﺗﮯ طﺑﯽ ﺧدﻣﺗﺎں ﺟﯾوﯾں  GPsاﺗﮯ دﻧداں دے ڈاﮐﮢر۔ اﺳﯾں  NHSدی ﻓوری اﺗﮯ
ﻏﯾر ﻓوری ﺧدﻣﺗﺎں اﻧﺟﺎم دﯾن ﻟﺋﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرﻧﮯ آں اﺗﮯ اﯾﮩہ ﺑوﮨت ﺿروری اے ﭘﺋﯽ ﺟو
ﮐوﺋﯽ وی ﺳﻣﺟﮭدا اے ﭘﺋﯽ اوﮨﻧوں ﮐﺳﮯ ﻗﺳم دی طﺑﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دی ﻟوڑ اے او ﻣدد ﻟﺋﯽ
اﮔﮯ ودھﮯ
● ﺟﺎب ﺳﯾﻧﮢر ﭘﻠس ﺳﺎﺋﮢﺎں
● ﻋداﻟﺗﺎں اﺗﮯ ﭘروﺑﯾﺷن دﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں
● ﺳول رﺟﺳﮢرﯾﺷﻧز آﻓﺳز
● ﭘﺎﺳﭘورٹ اﺗﮯ وﯾزے دﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں
● ﻣﺗﺎﺛره ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﻓراﮨم ﮐﯾﺗﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں
● ﮐوڑے ﯾﺎ ری ﺳﺎﺋﯾﮑﻠﻧﮓ دے ﻣرﮐز

 .5وﯾﺎه ،ﺳول ﭘﺎرﮢﻧرﺷﭘﺎں اﺗﮯ ﺟﻧﺎزے
ﺟﻧﺎزﯾﺎں وچ ودھ ﺗوں ودھ  30ﺑﻧدے ﺷرﯾﮏ ﮨو ﺳﮑدے ﻧﯾں۔ ﻣﺗﻌﻠﻘہ رﺳﻣﺎں ﺟﯾوﯾں ﻗﺑر دﯾﺎں ﺗﺧﺗﯾﺎں ﻻﻧﺎ
اﺗﮯ ﺳوا ﺑﮑﮭﯾرﻧﺎ  15ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل ﺟﺎری ره ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں۔  15ﯾﺎ  30دی ﺣد وچ ﮐم ﮐرن آﻻ ﺑﻧده ﻧﺋﯾں
ﮔﻧﯾﺎ ﺟﺎﻧدا۔ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں وﺷﮑﺎر رﮐﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے ﺟﯾﮩڑے اﮐﮢﮭﮯ ﻧﺋﯾں رﮨﻧدے ﯾﺎ اﮐو
اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ وچ ﻧﺋﯾں۔
وﯾﺎه اﺗﮯ ﺳول ﭘﺎرﮢﻧرﺷپ دﯾﺎں رﺳﻣﺎں دی اﺟﺎزت ﺻرف ﺗﺎں ﮨووے ﮔﯽ ﺟﮯ ﻻڑے ﯾﺎ ووﮢﯽ وﭼوں
ﮐوﺋﯽ ڈاڈا ﺑﯾﻣﺎر ﮨووے اﺗﮯ اوﮨدے ﮢﮭﯾﮏ ﮨون دی ﺗوﻗﻊ ﻧﺎ ﮨوﺋﮯ )'ﻣرن وﯾﻠﮯ دا وﯾﺎه'(۔ اﯾﮩﻧﺎں وﯾﺎﮨواں
وچ  6ﺗﯾﮑر ﺑﻧدے ﺷﺎﻣل ﮨو ﺳﮑدے ﻧﯾں۔

 .6ﮐم ﺗﮯ ﺟﺎﻧڑاں

واﺋرس ﺗﮯ ﻗﺎﺑو ﭘﺎن ﻟﺋﯽ ﮨر اوس ﺑﻧدے ﻧوں ﮔﮭر ﺗوں ﮐم ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے ﺟﯾﮩڑا ﭼﻧﮕﯽ طرح اﯾﮩہ ﮐر
ﺳﮑدا ﮨووے۔ ﺟﯾﮩڑے ﻟوک اﯾﮩہ ﻧﺎ ﮐر ﺳﮑن ،ﺳﻧﮯ ﺑﻼ ﺗﺣدﯾد اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں دے ﺟﯾﮩڑے ﺿروری ﻗوﻣﯽ
ڈھﺎﻧﭼﮯ ،ﺗﻌﻣﯾر ﯾﺎ ﻣﯾﻧوﻓﯾﮑﭼرﻧﮓ وچ ﮐم ﮐردے ﻧﯾں ،اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐم دی ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯾدا اے۔ اﯾﮩہ ﻣﻠﮏ ﻧوں ﭼﻼن اﺗﮯ ﺷﻌﺑﯾﺎں اﺗﮯ ﻣﻼزﻣﺎں دی ﻣدد ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺿروری اے۔
ﻋواﻣﯽ ﺷﻌﺑﯾﺎں دے ﻣﻼزﻣﺎں ﻧوں ﺟﯾﮩڑے ﺿروری ﺧدﻣﺗﺎں ،ﺟﮩدے وچ ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾم
ﺷﺎﻣل اے ،ﮐر رﺋﮯ ﻧﯾں ﮐم ﺗﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔
ﺗﺳﯾں دوﺟﯾﺎں ﻟوﮐﺎں دے ﮔﮭراں وچ ﮐم ﮐر ﺳﮑدے او ﺟﮯ اﯾﮩہ ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﮨووے ،ﺟﯾوﯾں ﺑﺎﻻں دا
دھﯾﺎن رﮐﮭن آﻟﯾﺎں ،ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐرن آﻟﯾﺎں ﯾﺎ ﺗﺎﺟراں ﻟﺋﯽ۔
ﺟﮯ  COVID-19ﺗوں ﺑﭼن دﯾﺎں ﮨداﯾﺗﺎں ﺗﮯ ﭼﻧﮕﯽ طرح ﻋﻣل ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﮯ وﺑﺎ ﭘﮭﯾﻠن دا ﺧطره ﺑڑا
ﮔﮭٹ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا اے۔ اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﺗﮯ ﭼوﮐﮭﯽ ﺗوﺟہ دﯾﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی اے ﺟﯾﮩڑے ﺑوﮨﺗﮯ ﺧطرے دا
ﺷﮑﺎر ﻧﯾں۔

 .7ﺗﻌﻠﯾم ،اﺳﮑول ،ﮐﺎﻟﺞ اﺗﮯ ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯽ
اﺳﮑول ،ﮐﺎﻟﺞ اﺗﮯ ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯾﺎں ﮐﮭﻠﯾﺎں رﮨن ﮔﯾﺎں۔ ﺣﮑوﻣت ﻧوﺟواﻧﺎں دی ﺑﮩﺗری اﺗﮯ ﻟﻣﯽ ﻣدت دے
ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧوں ﺗرﺟﯾﺢ دﯾﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﮯ ﮔﯽ اﺗﮯ ﺑﻧﯾﺎدی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارے ﺟﯾوﯾں اﺑﺗداﺋﯽ ﺳﺎﻻں دﯾﺎں
ﺳﯾﮢﻧﮕﺎں ﯾﻌﻧﯽ ادارے ،اﺳﮑول ،ﮐﺎﻟﺞ ،ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯾﺎں اﺗﮯ ووﮐﯾﺷﻧل ﮢرﯾﻧﻧﮓ ﻣرﮐز ﺑﻧد ﻧﺋﯾں ﮨون ﮔﮯ۔ اﯾﮩہ
ﺑڑا اﮨم اے ﭘﺋﯽ ﺑﺎل اﺗﮯ ﻧوﺟوان ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارﯾﺎں وچ ﺣﺎﺿر ﮨون ،اوﮨﻧﺎں دی ﺑﮩﺗری اﺗﮯ ﺗﻌﻠﯾم دی
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎﺋﮯ اﺗﮯ ﻧوﮐری ﭘﯾﺷہ ﻣﺎں ﭘﯾو اﺗﮯ ﺳرﭘرﺳﺗﺎں دی ﻣدد ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺳﯾﻧﺋر طﺑﯽ ﻣﺎﮨر
اﺟﮯ وی ﺻﻼح دﯾﻧدے ﻧﯾں ﭘﺋﯽ ﺑﺎﻻں ﻟﺋﯽ اﺳﮑول ﺳﺑﮭ ﺗوں ودھﯾﺎ ﺗﮭﺎں اے ،اﯾس ﻟﺋﯽ اوﮨﻧﺎں ﻧوں
اﺳﮑول ﺟﺎﻧدﯾﺎں رﮨﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔ اﺳﮑوﻻں ﻧﮯ اﭘﻧﯽ ﺣﻔﺎظت ﻟﺋﯽ ﮐﺋﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗدﺑﯾراں ﮐﯾﺗﯾﺎں ﻧﯾں۔
ﺟﯾﮩڑے ﺑﻧدے ﮔﮭر وچ ﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﺻل ﮐر رﺋﮯ ﻧﯾں اوه اﺟﮯ وی ﻟوڑ ﭘﯾن ﺗﮯ ﮐﻣﯾوﻧﮢﯽ ﺳﯾﮢﻧﮕﺎں وچ ﺗﻌﻠﯾم
اﺗﮯ ﺗرﺑﯾت ﺗﮯ رﺳﺎﺋﯽ ﮐر ﺳﮑدے ﻧﯾں ﺗﺎں ﺟﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﮐل وﻗﺗﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﺻل ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺣﮑوﻣت دا ﭘﮑﺎ اراده اے ﭘﺋﯽ اﻣﺗﺣﺎن اﮔﻠﯽ ﮔرﻣﯾﺎں وچ ﮨون ﮔﮯ ،ﮐﯾوں ﺟﮯ اوه ﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﺻل ﮐرن آﻟﯾﺎں
دی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺗرﻗﯽ دی ﺟﺎﻧﭻ ﮐرن دا ﺳﺑﮭ ﺗوں ﺷﻔﺎف اﺗﮯ درﺳت طرﯾﻘہ ﮨﯾﮕﺎ۔ اﯾس ﮐر ﮐﮯ ﺳﺎﮨﻧوں
اﺳﮑول اﺗﮯ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮭﻠﮯ رﮐﮭن دی ﻟوڑ اے ﺗﺎں ﺟﮯ ﺑﺎل اﻣﺗﺣﺎﻧﺎں اﺗﮯ ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎ ﻣﻼزﻣت دے اﮔﻠﮯ
درﺟﮯ ول ودھدے رﮨن۔ ﮨن طﺎﻟب ﻋﻠﻣﺎں ﮐول اﭘﻧﮯ اﮔﻠﮯ ﺳﺎل دے اﻣﺗﺣﺎﻧﺎں دی ﺗﯾﺎری ﮐرن دا ﺑوﮨﺗﺎ

وﯾﻼ اے ﮐﯾوں ﺟﮯ اﮐﺛر  AS، Aﻟﯾوﻟز اﺗﮯ  GCSEsﺗن ﮨﻔﺗﯾﺎں ﺑﻌد ﮨون ﮔﮯ ﺗﺎں ﺟﮯ وﺑﺎ ﮐﺎرن ﮨون
آﻟﮯ اﻧﺗﺷﺎر ﺗوں ﻧﻣﮢﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯾﺎں ﻧﮯ طﺎﻟب ﻋﻠﻣﺎں ﻧوں واﭘس آن ﺗﮯ ﺟﯽ آﯾﺎں ﻧوں آﮐﮭﯾﺎ اے اﺗﮯ اﺳﯾں ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯾﺎں ﻧوں
ﻓﯾر ﮐﮭﻠن ﺑﺎرے ﺻﻼح دﯾن ﻟﺋﯽ ﮨداﯾت ﻧﺎﻣہ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯾﺗﺎ اے ﺗﺎں ﺟﮯ ﭘﮏ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﺋﯽ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ
واﺋرس دا ﭘﮭﯾﻼؤ ﮔﮭٹ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗدﺑﯾراں ﮐﯾﺗﯾﺎں ﮨوﺋﯾﺎں ﻧﯾں۔ ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯾﺎں اﺗﮯ ﺑﺎﻟﻐﺎں دی ﺗﻌﻠﯾم
دﯾﺎں ﻣرﮐزاں ﻧوں ﺟﺗﮭﮯ ﻣﻣﮑن ﮨوﺋﮯ آن ﻻﺋن ﭘڑھﺎﺋﯽ دے ودھ درﺟﯾﺎں ﺗﮯ ﺟﺎن ﺑﺎرے ﺳوﭼﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا
اے۔
ﮨور ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں وی ﻻﮔو ﻧﯾں:
● ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯽ وچ رﮨﻧدے او ﺗﮯ ﺗواﻧوں ﮢرم دے دوران اﭘﻧﮯ ﭘﮑﮯ ﮔﮭر اﺗﮯ
ﯾوﻧﯾورﺳﮢﯽ دے ﮔﮭر وار وار آﻧﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻧﺋﯾں ﭼﺎﮨﯾدا۔ ﺗواﻧوں ﮢرم ﻣﮑن ﻣﮕروں ای ﮔﮭر واﭘس
آﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔ اﺳﯾں ﺟﻠد ای اﯾس ﺑﺎرے ﮨور ﮨداﯾت ﻧﺎﻣہ ﺷﺎﺋﻊ ﮐراں ﮔﮯ ﭘﺋﯽ طﺎﻟب ﻋﻠم ﮐﯾوﯾں
ﮢرم ﻣﮑن ﻣﮕروں ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ﮔﮭر ﺟﺎ ﺳﮑدے ﻧﯾں۔
● ﻏﯾر ﻧﺻﺎﺑﯽ ﻣﻘﺻداں ﻟﺋﯽ ﺗرﺑﯾت ،ﺟﯾوﯾں ﮐﻠﺑﺎں دے ﺣﺻﮯ دے طور ﺗﮯ ،ﻣﻧﻌﻘد ﻧﺋﯾں ﮐﯾﺗﯽ
ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی۔ ﺑﺎﻻں ﻟﺋﯽ ﺳﮩوﻟت دﯾن آﻟﯽ ﺳرﮔرﻣﯾﺎں ﺟﺗﮭﮯ اﯾﮩہ ﻧوﮐری ﭘﯾﺷہ ﻣﺎں ﭘﯾو ﻟﺋﯽ
ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دی ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐردﯾﺎں ﮨون ﻧوں ﺟﺎری رﮨن دی اﺟﺎزت اے

 .8ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل اﺗﮯ ﺑﺎﻻں دﯾﺎں ﺳرﮔرﻣﯾﺎں
ﻣﺎں ﭘﯾو اﺗﮯ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐرن آﻟﮯ ﮐﺋﯽ طرﯾﻘﯾﺎں راﮨﯾں ﻗوﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں دے دوران ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل
ﺗﯾﮑر رﺳﺎﺋﯽ ﮐرﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭ ﺳﮑدے ﻧﯾں:
● اﺑﺗداﺋﯽ ﺳﺎﻻں دی ﺳﯾﮢﻧﮕﺎں ﯾﻌﻧﯽ ادارے اﺗﮯ ﺑﺎﻻں دی ذﮨﻧﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐرن دﯾﺎں ﺳﮩوﻟﺗﺎں
ﮐﮭﻠﯾﺎں رﮨن ﮔﯾﺎں اﺗﮯ ﺗﺳﯾں ﻣﻌﻣول دے ﻣطﺎﺑﻖ اﯾﮩﻧﺎں ﺳﯾﮢﻧﮕﺎں ﻧوں ورﺗﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭ
ﺳﮑدے او
● ﺗﺳﯾں ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دﯾﺎں دوﺟﯾﺎں ﺳرﮔرﻣﯾﺎں )ﺳﻧﮯ ﺑﺎﻻں دی اﺳﮑول ﮢﺎﺋم دے ﻋﻼوه
دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل( ﺗﮯ رﺳﺎﺋﯽ ﮐر ﺳﮑدے او ﺟدوں اﯾﮩہ ﻣﺎں ﭘﯾو ﻧوں ﮐم ﮐرن ،ﮐم ﺗﻼش ﮐرن ،ﺗﻌﻠﯾم
ﯾﺎ ﺗرﺑﯾت ﺣﺎﺻل ﮐرن دے ﻗﺎﺑل ﺑﻧﺎن ﻟﺋﯽ ﯾﺎ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐرن آﻟﯾﺎں ﻧوں رﺳﭘﺎﺋﯾٹ ﮐﯾﺋر دﯾن ﻟﺋﯽ
ﻣﻌﻘول ﺣد ﺗﯾﮑر ﺿروری ﮨووے

● ﺑﺎﻻں دی وﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐرن آﻟﯾﺎں اﭘﻧﺎ ﮐم ﮐرﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭن ﮔﯾﺎں ،ﮔﮭر دے اﻧدر وی
● ﻣﺎں ﭘﯾو ﺑﺎﻻں دی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﻟﺋﯽ اک ﮨور ﮢﺑر ﻧﺎل ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دا ﺣﻠﻘہ
ﺑﻧﺎ ﺳﮑدے ﻧﯾں ،ﺟﺗﮭﮯ ﺑﺎل  13ﺳﺎل ﯾﺎ اوس ﺗوں ﻧﮑﺎ ﮨووے
● ﮐﺟﮭ ﮢﺑر اﮐو ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻧدے آﻟﮯ ﮢﺑراں ﻧوں ﮐﺳﮯ ﮨور ﮢﺑر ﻧﺎل ﺟڑن دی اﺟﺎزت دﯾن آﻟﮯ اﻣدادی
ﺣﻠﻘہ وچ وی ﺷﺎﻣل ﮨو ﺳﮑن ﮔﮯ
ﻧوﺟواﻧﺎں دﯾﺎں ﮐﺟﮭ ﺧدﻣﺗﺎں ﮐم ﮐرﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭ ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں ،ﺟﯾوﯾں ﻧوﺟواﻧﺎں ﻧوں اﻧﻔرادی طور ﺗﮯ
اﻣداد ﻓراﮨم ﮐرن آﻟﮯ ﮔروه ،ﭘر ﻧوﺟواﻧﺎں دے ﺑوﮨﺗﮯ ﮐﻠﺑﺎں اﺗﮯ ﮔروﮨﺎں ﻧوں اﯾس ﻋرﺻﮯ وچ ﮐم ﮐرﻧﺎ
ﺑﻧد ﮐرﻧﺎ ﮨوﺋﮯ ﮔﺎ۔

 .9اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﺑﭼﺎﻧﺎ ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں ﮐوروﻧﺎ واﺋرس دا ﺷﮑﺎر ﮨون دا
ﺧطره ﺑوﮨﺗﺎ اے
ﺟﮯ ﺗﮩﺎڈی ﻋﻣر  60ﺳﺎﻻں ﺗوں ودھ اے ﯾﺎ طﺑﯽ طور ﺗﮯ ﮐﻣزور او ﺗﮯ ﺗواﻧوں ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ﮐﺎرن
ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎر ﮨون دا ﺑوﮨﺗﺎ ﺧطره ﮨو ﺳﮑدا اے۔ ﺗواﻧوں:
● ﺿﺎﺑطﯾﺎں دی ﭘﯾروی ﮐرن اﺗﮯ دوﺟﯾﺎں ﻧﺎل اﭘﻧﺎ راﺑطہ ﮔﮭٹ ﮐرن ﺑﺎرے ﺧﺎص ﮐر ﮐﮯ
ﻣﺣﺗﺎط ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے
● اﺣﺗﯾﺎط ﻧﺎل اﺗﮯ ﻣﻌﻣول ﺗوں ودھ ﺗﻌداد وچ اﭘﻧﮯ ﮨﺗﮭ دھوﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے اﺗﮯ اﭘﻧﮯ
ﮔﮭر اﺗﮯ/ﯾﺎ ﮐم دی ﺗﮭﺎں ﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﺗﮭﺎواں دی ﻣﮑﻣل ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی اے ﺟﺗﮭﮯ
ﺑوﮨﺗﮯ ﮨﺗﮭ ﻟﮕدے ﻧﯾں
طﺑﯽ طور ﺗﮯ ﮐﻣزور ﻟوک اوه ﻧﯾں ﺟﯾﮩڑے:
●  70ﺳﺎل ﯾﺎ اوس ﺗوں وڈے ﻧﯾں )ﭘوﯾں اوﮨﻧﺎں دی طﺑﯽ ﺣﺎﻟت ﺟو وی ﮨووے(
●  70ﺳﺎل ﺗوں ﻧﮑﮯ ﻧﯾں اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺗﮭﻠﮯ ذﮐر ﮐﯾﺗﯾﺎں ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں وﭼوں ﮐوﺋﯽ ﺑﯾﻣﺎری
ﻟﮕﯽ ﮨوﺋﯽ اے )ﯾﻌﻧﯽ ﮐوﺋﯽ وی ﺟﻧﮩوں طﺑﯽ ﺳﺳﺑﺎں ﮐﺎرن ﮨر ﺳﺎل ﻧزﻟﮯ دا ﮢﯾﮑہ ﻟوان دا
آﮐﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨووے(:

○ ﭘراﻧﯽ )ﻟﻣﯽ ﻣدت واﻟﯽ( ﺗﮭوڑے ﺗوں درﻣﯾﺎﻧﮯ درﺟﮯ دﯾﺎں ﺳﺎه دﯾﺎں ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں،
ﺟﯾوﯾں دﻣہ ،ﭘ ِﮭﭘﮭرﯾﺎں دﯾﺎں ﭘراﻧﯾﺎں ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ) ،(COPDاﯾﻣﻔﯽ ﺳﯾﻣﺎ ﯾﺎ ﮔﻠﮯ دی
ﺳوﺟن

○ دل دی ﭘراﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎری ،ﺟﯾوﯾں دل دا ﻓﯾل ﮨوﺟﺎﻧﺎ
○ ﮔردﯾﺎں دی ﭘراﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎری
○ ﺟﮕر دی ﭘراﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎری ،ﺟﯾوﯾں ﯾرﻗﺎن
○ ﭘراﻧﯽ اﻋﺻﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ،ﺟﯾوﯾں ﭘﺎرﮐﻧﺳﻧز دی ﺑﯾﻣﺎری ،اﻋﺻﺎب ﺗﮯ ﻗﺎﺑو ﻧﺎ رﮨن
دی ﺑﯾﻣﺎری ،ﻣﻠﮢﯽ ﭘل ﺳﮑﻠﯾروﺳس ) (MSﯾﺎ دﻣﺎﻏﯽ ﻓﺎﻟﺞ
○ ﺷوﮔر
○ ﮐﺟﮭ ﻣﺧﺻوص ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ﯾﺎ دواﺋﯾﺎں ﮐﺎرن ﺟﯾﮩڑﯾﺎں ﺑﻧده ﻟﮯ رﮨﯾﺎ اے )ﺟﯾوﯾں
اﺳﮢﯾراﺋﯾڈ دواﺋﯾﺎں( ﮐﻣزور ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻧظﺎم
○ ﺑوﮨت زﯾﺎده وزن ﮨوﻧﺎ )ﺑﺎڈی ﻣﺎس اﻧڈﯾﮑس )ﺑﯽ اﯾم آﺋﯽ(  40ﯾﺎ زﯾﺎده ﮨوﻧﺎ(
● ﺣﻣل
ﻟوﮐﺎں دا اک ﮨور ﮔروه وی اے ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں طﺑﯽ ﺳﺑﺑﺎں ﮐﺎرن ای ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ﻟﮕن دے ﺷدﯾد ﺧطرے
دا ﺷﮑﺎر ﻗرار دﺗﺎ ﮔﯾﺎ اے ،ﯾﻌﻧﯽ اوه ﻟوک ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں ﻣﺧﺻوص ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ﻟﮕﯾﺎں ﮨوﯾﺎں ﻧﯾں۔ اس
ﻋرﺻﮯ دے دوران اﺳﯾں طﺑﯽ طور ﺗﮯ ﺷدﯾد ﺧطرے دے ﺷﮑﺎر ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﮔﮭر ﺗوں ﮐم ﮐرن دی
ﺻﻼح دﯾﻧﮯ آں۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﮔﮭر ﺗوں ﮐم ﻧﺋﯾں ﮐر ﺳﮑدے ﺗﮯ ﺗواﻧوں ﮐم ﺗﮯ ﻧﺎ ﺟﺎن دی ﺻﻼح دﺗﯽ
ﺟﺎﻧدی اے اﺗﮯ ﮨو ﺳﮑدا اے ﺗﺳﯾں ﺑﯾﻣﺎری دی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻧﺧواه ) (SSPﯾﺎ اﻣﭘﻼﺋﻧﻣﻧٹ اﺳﭘورٹ اﻻؤﻧس
) (ESAدے اﮨل ﮨوو۔ ﺗواﻧوں ﺟﻧﺎ ﮨو ﺳﮑﮯ ﮔﮭر ﺗﮯ رﮨن دی ﺻﻼح دﺗﯽ ﺟﺎﻧدی اے ،ﭘر اﯾﮩہ ﺻﻼح
وی دﺗﯽ ﺟﺎﻧدی اے ﭘﺋﯽ ورزش ﻟﺋﯽ ﺑﺎﮨر ﺟﺎؤ۔ ﻣﮑﻣل ﮨداﯾت ﻧﺎﻣہ دﺳﺗﯾﺎب اے اﺗﮯ ﺣﮑوﻣت ﻧوﯾﺎں
ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں ﻻﮔو ﮨون دے دوران ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺻﻼح دﯾن ﻟﺋﯽ ﮨر اوس ﺑﻧدے ﻧوں ﺗﺣرﯾری ﮨداﯾﺗﺎں ﮔﮭﻠﮯ ﮔﯽ
ﺟﯾﮩڑا طﺑﯽ طور ﺗﮯ ﺷدﯾد ﺧطرے دا ﺷﮑﺎر اے۔

 .10دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﻣرﮐزاں وچ رﺷﺗﮯ داراں ﻧوں ﻣﻠﻧﺎ
دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﻣرﮐزاں ﺑﺎرے ﺟﺎﻧڑن ﻟﺋﯽ ﮨداﯾت ﻧﺎﻣہ ﺟﻣﻌرات ﺗوں ﭘﮩﻼں ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﺟﮯ
ﺗواﻧوں ﻣوﺟوده ﮨداﯾت ﻧﺎﻣﮯ دی ﭘﯾروی ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی اے۔

 .11ﺳﻔر ﮐرﻧﺎ

ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﺑرطﺎﻧﯾہ وچ رﮨﻧدے او ﺗﮯ ﺗﺳﯾں ﯾوﮐﮯ دے اﻧدر ﯾﺎ ﺑﺎﮨر ﺳﻔر ﻧﺋﯾں ﮐر ﺳﮑدے ،ﭘر ﮐم ،ﺗﻌﻠﯾم
ﯾﺎ ﻗﻧوﻧﯽ طور ﺗﮯ اﺟﺎزت دﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﮨور ﺳﺑﺑﺎں ﮐﺎرن ﺳﻔر ﮐر ﺳﮑدے او اﺗﮯ ﺗواﻧوں اﭘﻧﮯ ﺳﻔراں دی
ﺗﻌداد ﮔﮭٹ ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی اے۔ ﭘر ﺗﺳﯾں اﺟﮯ وی ﮐﺟﮭ ﺳﺑﺑﺎں ﮐﺎرن ﺳﻔر ﮐر ﺳﮑدے او ،ﺟﻧﮩﺎں وچ ﺷﺎﻣل
اے:
● ﮐم ﺗﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﮯ اﯾﮩہ ﮔﮭر ﺗوں ﻧﺎ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ
● ﺗﻌﻠﯾم ﻟﺋﯽ اﺗﮯ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺟﺎﻧﺎ
● اﭘﻧﮯ اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ وچ ﯾﺎ ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﻟﺋﯽ ﺑﺎﻻں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے اﭘﻧﮯ ﺣﻠﻘﮯ وچ
ﻣوﺟود ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﻣﻠن ﺟﺎﻧﺎ
● اﺳﭘﺗﺎل ،ﺟﯽ ﭘﯽ ﯾﻌﻧﯽ ڈاﮐﮢر اﺗﮯ ﮨور طﺑﯽ اﭘﺎﻧﮢﻣﻧﮢﺎں ﯾﺎ دورے ﺟﮯ ﺗﮩﺎڈا اﯾﮑﺳﯾڈﻧٹ ﮨوﯾﺎ
ﮨووے ﯾﺎ ﺗﺳﯾں اﭘﻧﯽ ﺻﺣت ﺑﺎرے ﭘرﯾﺷﺎن او
● اوﮨﻧﺎں ﺗﮭﺎواں ﺗوں ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﺧدﻣﺗﺎں ﺧرﯾدن ﻟﺋﯽ ﺟﯾﮩڑﯾﺎں ﮐﮭﻠﯾﺎں ﮨوﯾﺎں ﻧﯾں ،ﺟﮩدے وچ
ﺿروری ﭘرﭼون ﺷﺎﻣل اے
● ﭼﺎردﯾواری ﺗوں ﺑﺎﮨر وﯾﻼ ﻟﻧﮕﮭﺎن ﯾﺎ ورزش ﮐرن ﻟﺋﯽ ،ﺟﺗﮭﮯ ﻣﻣﮑن ﮨووے اﯾﮩہ ﮐم ﻣﻘﺎﻣﯽ
طور ﺗﮯ ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے ،ﭘر ﺟﮯ ﺿروری ﮨوﺋﮯ ﺗﮯ ﺗﺳﯾں اﯾﮩﻧﺎں ﻟﺋﯽ ﺳﻔر وی ﮐر ﺳﮑدے
او )ﺟﯾوﯾں ﮐﺳﮯ ﮐﮭﻠﯽ ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﺟﺎن ﻟﺋﯽ(
● ﮐﺳﮯ ﭘﺎﻟﺗو ﺟﺎﻧور دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل اﺗﮯ اوﮨﻧوں ورزش ﮐران ﻟﺋﯽ ﯾﺎ ڈﻧﮕر ڈاﮐﮢراں ﮐول ﻟﮯ
ﮐﮯ ﺟﺎن ﻟﺋﯽ
ﺟﮯ ﺗواﻧوں ﺳﻔر ﮐرن دی ﻟوڑ ﭘﯾﻧدی اے ﺗﮯ اﺳﯾں ﺻﻼح دﯾﺎں ﮔﮯ ﭘﺋﯽ ﺟﺗﮭﮯ ﻣﻣﮑن ﮨوﺋﮯ ﭘﯾدل ﮢرو
ﯾﺎ ﺳﺎﺋﯾﮑل ﺗﮯ ﺟﺎؤ ،ﻧﺎﻟﮯ ﭘﮩﻼں ﺗوں ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧﺎؤ اﺗﮯ ﭘﺑﻠﮏ ﮢراﻧﺳﭘورٹ ﺗﮯ ﺳﻔر ﮐردﯾﺎں ﮨوﯾﺎں رش
آﻟﮯ وﯾﻠﮯ اﺗﮯ رﺳﺗﯾﺎں ﺗوں دور رﮨو۔ اﯾس ﮐﺎرن ﺗﺳﯾں ﺳﻔر ﮐردﯾﺎں ﮨوﯾﺎں ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ رﮐﮭ ﺳﮑو
ﮔﮯ۔
ﺟﮯ ﺗﮩﺎڈے وچ ﮐوروﻧﺎ واﺋرس دی ﮐوﺋﯽ ﻋﻼﻣت اے ،ﮐوروﻧﺎ واﺋرس دﯾﺎں ﻋﻼﻣﺗﺎں ﮐﺎرن دوﺟﯾﺎں ﺗوں
وﮐﮭ ره رﺋﮯ او ،ﻋﻼﻣﺗﺎں دا ﺷﮑﺎر ﮐوﺋﯽ ﺑﻧدا ﺗﮩﺎڈے ﮢﺑر ﯾﺎ اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ وچ ﺷﺎﻣل اے ﯾﺎ ﺗواﻧوں
 NHSﮢﯾﺳٹ ﺗﮯ ﮢرﯾس وﻟوں راﺑطہ ﮐرن دے ﺑﻌد دوﺟﯾﺎں ﺗوں وﮐﮭ رﮨن دا آﮐﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ اے ،ﺗﮯ ﺗواﻧوں
ﺳﻔر ﻧﺋﯾں ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا۔ دوﺟﯾﺎں ﺗوں وﮐﮭ رﮨن دے اﺻوﻻں دی ﺧﻼف ورزی دا ﺟرﻣﺎﻧہ  1,000£ﺗوں
ﺷروع ﮨوﻧدا اے۔ وار وار ﮐﯾﺗﮯ ﺟرﻣﺎں اﺗﮯ ﺑوﮨﺗﯽ ﺷدﯾد ﺧﻼف ورزﯾﺎں ،ﺟﻧﮩﺎں وچ اوه ﺷﺎﻣل ﻧﯾں
ﺟﯾﮩڑﯾﺎں دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﻋﻠﯾﺣده رﮨن ﺗوں ﺑﭼﺎﻧدﯾﺎں ﻧﯾں ،ﻟﺋﯽ اﯾﮩہ ﺟرﻣﺎﻧہ  10,000£ﺗﯾﮑر ودھ ﺳﮑدا اے۔

ﺟﮯ ﺗواﻧوں ﭘﺑﻠﮏ ﮢراﻧﺳﭘورٹ ورﺗن دی ﻟوڑ ﭘﯾﻧدی اے ،ﺟﯾوﯾں ﮐم ﺗﮯ ﺟﺎن ﻟﺋﯽ ،ﺗﮯ ﺗواﻧوں ﻣﺣﻔوظ
ﺳﻔر دے ﮨداﯾت ﻧﺎﻣﮯ ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔ اﯾﮩدے وچ ﻣﮑﮭ ﻧوں ﮐﺟﻧﮯ ﺑﺎرے اﺻول اﺗﮯ ﮔڈی دی
وﻧڈ ﺑﺎرے ﺻﻼح ﺷﺎﻣل اے۔
اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﺟﯾﮩڑے ﺑرطﺎﻧﯾہ وچ ﺳﻔر ﮐرن دا ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧﺎ رﺋﮯ ﮨون ﻣوﺟوده ﺳﻔری ﮐﺎرﯾڈور دی
ﻓﮩرﺳت ﭼﯾﮏ ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی اے ﺗﺎں ﺟﮯ وﯾﮑﮭﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﺋﯽ ﺗواﻧوں  14دﯾﮩﺎڑﯾﺎں ﻟﺋﯽ دوﺟﯾﺎں ﺗوں وﮐﮭ
رﮨن دی ﻟوڑ ﺗﮯ ﻧﺋﯾں۔ ﺗواﻧوں اﺟﮯ وی اﯾﺗﮭﮯ دﺗﯾﺎں ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐرﻧﺎ ﮨووے ﮔﺎ ﭘوﯾں ﺗواﻧوں
دوﺟﯾﺎں ﺗوں وﮐﮭ ﮨون دی ﻟوڑ ﻧﺎ وی ﮨووے۔ ﺟﮯ ﺗواﻧوں  2دﺳﻣﺑر ﺗوں ﭘﮩﻼں ﺑرطﺎﻧﯾہ ﺗوں ﺑﺎﮨر ﺳﻔر
ﮐرﻧﺎ ﭘﺋﮯ )اﺗﮯ ﺗواﻧوں ﻗﻧوﻧﯽ طور ﺗﮯ اﯾﮩہ ﮐرن دی اﺟﺎزت ﮨوے ،ﺟﯾوﯾں ﮐﺎروﺑﺎر/ﻧوﮐری ﻟﺋﯽ( ،ﭘوﯾں
ﺗﺳﯾں اﯾﺳﮯ ﻋﻼﻗﮯ وچ واﭘس ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨوو ﺟﺗﮭﮯ ﺗﺳﯾں ﭘﮩﻼں وی ﮔﺋﮯ او ،ﺗﮯ ﺗواﻧوں اﭘﻧﯽ ﻣﻧزل ﺗﮯ
ﻻﮔو اﺻوﻻں اﺗﮯ ﻓﺎرن ،ﮐﺎﻣن وﯾﻠﺗﮭ اﯾﻧڈ ڈﯾوﻟﭘﻣﻧٹ آﻓس ) (FCDOدی ﺳﻔر ﺑﺎرے ﺻﻼح ﻧوں وﯾﮑﮭﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯾدآ اے۔
ﯾوﮐﮯ دے وﺳﯾب ﺟﯾﮩڑے اﯾس وﯾﻠﮯ ﻣﻠﮏ ﺗوں ﺑﺎﮨر ﻧﯾں ﻧوں ﻓوری طور ﺗﮯ ﮔﮭر واﭘس آن دی ﻟوڑ
ﻧﺋﯾں۔ ﭘر ﺗواﻧوں واﭘس آن دے اﻧﺗظﺎﻣﺎں ﺑﺎرے ﮨواﺋﯽ ﺳﻔر دی اﭘﻧﯽ ﮐﻣﭘﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻔر دا اﻧﺗظﺎم ﮐرن آﻟﮯ
ﻧوں ﭘﭼﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔

 .12ﮔﮭر ﺗوں ﺑﺎﮨر راﺗﯾں ﮢﮭﮩرﻧﺎ
ﺑﻧﯾﺎدی رﮨﺎﺋش ﮔﺎﮨﺎں ﺗوں دور راﺗﯾں ﮢﮭﮩرن اﺗﮯ ﭼﮭﮢﯾﺎں ﻣﻧﺎن ،ﺟﮩدے وچ ﯾوﮐﮯ وچ اﺗﮯ ﺑﺎﮨر ﭼﮭﮢﯾﺎں
ﻣﻧﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣل اے ،دی اﺟﺎزت ﻧﺋﯾں ﮨووے ﮔﯽ۔ اﯾﮩدے وچ ﮐﺳﮯ دوﺟﮯ ﮔﮭر ﯾﺎ وڈی ﮔڈی ،ﺟﮯ ﺗﮩﺎڈے
ﮐول اﭘﻧﯽ ﮨووے ،وچ ﮢﮭﮩرﻧﺎ ﯾﺎ ﮐﺳﮯ اﯾﺳﮯ ﺑﻧدے ﻧﺎل ﮢﮭﮩرﻧﺎ ﺷﺎﻣل اے ﺟﮩدے ﻧﺎل ﺗﺳﯾں ﻧﺋﯾں رﮨﻧدے ﯾﺎ
ﺟو ﺗﮩﺎڈے اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ وچ ﺷﺎﻣل ﻧﺋﯾں۔
ﺗواﻧوں اﭘﻧﮯ ﮔﮭر ﺗوں دور ﮢﮭﮩرن دی اﺟﺎزت اے ﺟﮯ:
● ﺗﺳﯾں اﭘﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎدی رﮨﺎﺋش ﮔﺎه ﺗﮯ واﭘس ﻧﺎ ﺟﺎ ﺳﮑو
● ﺗواﻧوں ﮐﺳﮯ ﮨور ﮔﮭر وچ ﻣﻧﺗﻘل ﮨوﻧدﯾﺎں ﮨوﯾﺎں رﮨﺎﺋش دی ﻟوڑ ﮨووے
● ﺗواﻧوں ﺟﻧﺎزے ﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﯾﺎدﮔﺎری ﺗﻘرﯾب وچ ﺷرﮐت ﻟﺋﯽ رﮨﺎﺋش دی ﻟوڑ ﮨووے
● ﺗواﻧوں ﮐم ﻟﺋﯽ ﯾﺎ رﺿﺎﮐﺎراﻧہ ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐرن ﻟﺋﯽ رﮨﺎﺋش ﭼﺎﮨﯾدی ﮨووے
● ﺗﺳﯾں ﺑﺎل او ﺟﻧﮩوں اﺳﮑول ﯾﺎ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﻟﺋﯽ رﮨﺎﺋش ﭼﺎﮨﯾدی ﮨووے

● ﺗﮩﺎڈے ﮐول ﮔﮭر ﻧﺋﯾں ،ﯾوﮐﮯ وچ ﭘﻧﺎه ﭼﺎﮨﻧدے او ﯾﺎ ﺧطرے دا ﺷﮑﺎر ﺑﻧدے او ﺟﻧﮩوں ﭘﻧﺎه
ﭼﺎﮨﯾدی اے
● ﺗﺳﯾں وڈے ﻣﻘﺎﺑﻠﯾﺎں وچ ﺣﺻہ ﻟﯾن آﻟﮯ ﮐﮭﻼڑی او ﯾﺎ اوﮨدے اﻣدادی ﻋﻣﻠﮯ دے رﮐن ﯾﺎ
ﻣﺎں/ﭘﯾو ﮨو اﺗﮯ اوﮨدی ﻋﻣر  18ﺗوں ﮔﮭٹ اے
ﮨووے اﭘﻧﮯ ﮔﮭر
ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﭘﮩﻼں ﺗوں ای ﭼﮭﮢﯽ ﺗﮯ ﺳﯽ ﺗﮯ ﺗواﻧوں ﺟدوں اﺗﮯ ﺟﻧﯽ ﭼﮭﯾﺗﯽ ﻣﻣﮑن ً
واﭘس آ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے اﺗﮯ ﺟﺗﮭﮯ ﺗﺳﯾں ﭼﮭﮢﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﮢﮭﮩرے ﮨوﺋﮯ او اوﺗﮭﮯ 'ﮔﮭر رﮨن' دے ﺗﻘﺎﺿﯾﺎں
ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔
ﻣﮩﻣﺎن ﺧﺎﻧﮯ ﺟﯾوﯾں ﮨوﮢل B&B ،اﺗﮯ ﮐﺎروان ﭘﺎرک ﻗﺎﻧون وچ دﺳﮯ ﮔﺋﮯ ﻣﺧﺻوص ﺳﺑﺑﺎں ﮐﺎرن
ﮐﮭﻠﮯ ره ﺳﮑدے ﻧﯾں ،ﺟﯾوﯾں ﺟدوں ﻣﮩﻣﺎن اﭘﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎدی رﮨﺎﺋش ﮔﺎه ﺗﮯ واﭘس ﻧﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدے ﮨون ،ﻣﮩﻣﺎن
ﺧﺎﻧﮯ ﻧوں اﭘﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎدی رﮨﺎﺋش ﮔﺎه دے طور ﺗﮯ ورﺗدے ﮨون ﯾﺎ ﻓﯾر رﮨﺎﺋش ﮔﺎه ﺑﻧد ﮨون ﮐﺎرن ﺑﮯ ﮔﮭر
ﮨو ﮔﺋﮯ ﮨون۔ اﺳﯾں رﮨﺎﺋﺷﺎں ﻓراﮨم ﮐرن آﻟﯾﺎں دا ﺣوﺻﻠہ ودھﺎﻧﮯآں ﭘﺋﯽ اوه ﮐﻣزور ﮔروﮨﺎں ،ﺟﯾوﯾں ﺑﮯ
ﮔﮭر ﻟوﮐﺎں ،ﻧوں ﻗوﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں دے اﯾس ﻋرﺻﮯ وچ رﮨﺎﺋش ﻓراﮨم ﮐرن ﻟﺋﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺣﮑﻣﯾﺎں ﻧﺎل رل
ﻣل ﮐﮯ ﮐم وی ﮐرن۔

 .13ﮐﺳﮯ ﮨور ﮔﮭر وچ ﻣﻧﺗﻘل ﮨوﻧﺎ
ﺗﺳﯾں اﺟﮯ وی ﮐﺳﮯ ﮨور ﮔﮭر وچ ﻣﻧﺗﻘل ﮨو ﺳﮑدے او۔ ﺗﮩﺎڈے ﮢﺑر ﯾﺎ اﻣدادی ﺣﻠﻘﮯ ﺗوں ﺑﺎﮨر دے
ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﮔﮭر ﺗوں ﻣﻧﺗﻘل ﮨون وچ ﻣدد ﻧﺋﯾں ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﺟدوں ﺗﯾﮑر ﺑﺋوں ﺿروری ﻧﺎ ﮨووے۔
ﺟﺎﺋﯾداد اﺗﮯ ﮐراﯾہ اﯾﺟﻧٹ اﺗﮯ ﺳﺎﻣﺎن ڈھون آﻟﯾﺎں ﮐﻣﭘﻧﯾﺎں اﺟﮯ وی ﮐم ﮐر ﺳﮑدﯾﺎں ﻧﯾں اﺗﮯ ﻟوک
ﺟﯾﮩڑے ﮐﺳﮯ ﮨور ﮔﮭر وچ ﻣﻧﺗﻘل ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﻧدے ﻧﯾں ﻧوﯾں ﮔﮭر وﯾﮑﮭ ﺳﮑدے ﻧﯾں۔
ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ﮐﺳﮯ ﮨور ﮔﮭر وچ ﻣﻧﺗﻘل ﮨون ﺑﺎرے ﮨداﯾت ﻧﺎﻣﮯ ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐرو ﺟﮩدے وچ ﺳﻣﺎﺟﯽ
ﻓﺎﺻﻠﮯ اﺗﮯ ﻣﮑﮭ ﻧوں ﮐﺞ ﮐﮯ رﮐﮭن ﺑﺎرے ﺻﻼح ﺷﺎﻣل اے۔

 .14ﻣﺎﻟﯽ ﻣدد

ﯾوﮐﮯ دے ﮐﺳﮯ وی ﺣﺻﮯ وچ ﻣوﺟود ﮐﺎرﮐن اﭘﻧﯽ ﻧوﮐری ﺟﺎری رﮐﮭ ﺳﮑدے ﻧﯾں ،ﭘوﯾں اوﮨﻧﺎں ﻧوں
ﻧوﮐری دﯾن آﻻ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺗﻧﺧواه ﻧﺎ وی دے ﺳﮑدا ﮨووے ،اﺗﮯ  2500£ﻓﯽ ﻣﮩﯾﻧﮯ ﺗﯾﮑر اﭘﻧﯽ ﺗﻧﺧواه
دا ﮔﮭٹ ﺗوں ﮔﮭٹ  %80ﺣﺎﺻل ﮐر ﺳﮑدے ﻧﯾں۔
ﻣوﺟوده  CJRSدی ﻟﭼﮏ ﺑرﻗرار رﮐﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﺎں ﺟﮯ ﻣﻼزﻣﺎں ﻧوں ﮐم ﺟﺎری رﮐﮭن دی
اﺟﺎزت دﺗﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺗﮭﮯ اوه ﮐم ﮐرﺳدے ﮨون۔ ﻧﮑﮯ ﯾﺎ وڈے ،ﺧﯾراﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺧش آﺟر اﮨل ﻧﯾں،
اﺗﮯ ﭼوﻧﮑہ ﮨور ﮐﺎروﺑﺎراں ﻧوں ﺑﻧد ﮨوﻧﺎ ﭘﺋﮯ ﮔﺎ ،اﯾس ﻟﺋﯽ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮨن ﻧوﻣﺑر دے دوران اﭘﻧﮯ
ﻋﻣﻠﮯ ﻟﺋﯽ ﺻرف ﻗوﻣﯽ ﺑﯾﻣہ اﺗﮯ ﭘﯾﻧﺷﻧﺎں دی اداﺋﯾﮕﯽ ﮐرن دا آﮐﮭﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ،ﺟﮩدے ﮐﺎرن اﯾﮩہ اوس
اﻣداد ﺗوں ودھ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﯾﮩڑی اﯾس وﯾﻠﮯ ﭘﯾش ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎ رﺋﯽ اے۔
ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ﺟﺎب رﯾﮢﯾﻧﺷن اﺳﮑﯾم ﻣﮑن ﺗﯾﮑر ﺟﺎب اﺳﭘورٹ اﺳﮑﯾم ﻟﯾﺎﺋﯽ ﻧﺋﯾں ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﮨو ﺳﮑدا اے ﺗواﻧوں اﯾﮩﻧﺎں راﮨﯾں ﻣﺎﻟﯽ ﻣدد ﺣﺎﺻل ﮨو ﺟﺎﺋﮯ ،ﭘﺎوﯾں ﺗﺳﯾں ﺟﺗﮭﮯ وی رﮨﻧدے او:
● ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ﺟﺎب رﯾﮢﯾﻧﺷن اﺳﮑﯾم
● ﺟﺎب اﺳﭘورٹ اﺳﮑﯾم ) 1ﻧوﻣﺑر ﺗوں(
● ﻧﯾو اﺳﮢﺎﺋل اﻣﭘﻼﺋﻣﻧٹ اﺗﮯ اﺳﭘورٹ اﻻؤﻧس

