
مزید تالش کرنے یا مدد کی درخواست کرنے کے لیے، اس پر جائیں:
www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-help

کورونا وائرس )COVID-19( آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے:
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اگر آپ کو COVID-19 کے بارے میں مزید ترجمہ شدہ 
 معلومات درکار ہوں تو براہ کرم مالحظہ کریں:

 www.sussexinterpreting.org.uk/service-users

کیا آپ کو
کیا آپ تعاون کے ضرورتمند کسی فرد کے 

بارے میں فکرمند ہیں؟

COVID-19 کی وجہ سے
سے اضافی تعاون درکار ہے؟

 اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو
 آپ کی مدد کر سکتا ہو تو، کونسل کا کمیونٹی

ہب ان امور میں آپ کی مدد کر سکتا ہے:

جمعہ 10 بجے صبح سے 
4.30 بجے شام تک دستیاب 

ہیں

یہ فون الئن کافی مصروف رہتی 
ہے لہذا اگر ہو سکے تو اس کی 

جگہ ویب سائٹ کی معرفت ہم 
سے رابطہ کریں۔

اگر آپ آن الئن نہیں ہو سکتے تو  
293117 01273 پر کال کریں 

)اختیار 2(

ترجمان اور SignLive پیر تا 

وائرس کے پھیالؤ کو کیسے روکیں اس بارے میں رہنمائی ملک بہ ملک مختلف ہے۔ 12 مئی2020 کو یہ
 مشورہ انگلینڈ کے لیے ہے۔

 اگر ہم سب چوکس رہیں تو ہم وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الزماً:
• ممکنہ حد تک گھر پر ہی رہنا چاہیے

• اگر ممکن ہو تو گھر سے کام کریں 
• دوسرے لوگوں سے رابطہ محدود کردیں 
 • جب آپ ورزش، کام، خریداری یا طبی ضرورت سے باہر جائیں تو دوسروں سے دور رہیں )ممکنہ حد تک 

دومیٹر کا فاصلہ(
• اپنے ہاتھوں کو برابر دھوتے رہیں 

اگر آپ یا آپ کے اہل خانہ میں سے کسی میں عالمات ظاہر ہوں تو خود علیحدہ ہو جائیں۔

 • خریداری کرنے، نسخے والے دوائیں النے میں مدد اور
دیگر تعاون تالش کرنا

• ہنگامی فوڈ بینک کے حوالے

 • فعال اور تندرست رہنے اور علیحدگی و تنہائی کے
احساسات کو کم کرنے کے لیے مشورہ


