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15  ،  2020مئی

 محترم احباب اور پڑوسی، 

موسم بہار ہمیشہ تجدید کا وقت رہا ہے۔   ۔ اس سال اس موسم 

کی خاص اہمیت ہے کیوں کہ ہم نیے طریقوں سے زندہ رہنا 

اور کام کرنا سیکھتے ہیں کیوں کہ ہمیں آنے والے کچھ 

عرصے کے لیے اس نوویل کورونا وائرس سے پیش آنے 

  سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی۔ والے نیے خطرے

، ہم درہام خےط میں وائرس ےک نسبتا کم معامالت  پچھےل ہفتے

۔  آج یک تاری    خ تک، کویڈ  رہے ہیں
ےک لتں لیکری    ج  19-دیکھتے

لوگ ٹھیک ہوکر گھر واپس لوٹ  109ہیلتھ میں داخل کتں گتں 

۔   اس دوران، ہم طویل میعادی نگہداشت اور ریٹائرمنٹ   آئی

 ےک لتں سسٹم ےک  ےک گھروں میں 
باشندگان اور عملہ یک مدد کرنے

، جو کوویڈ  رہے ہیں
کاء ےک ساتھ کام کرنے ےس متاثر ہونی  19-شر

 .ہیں 

 پر عائد پابندیوں کو آسان بنائے  19-کوویڈ
ی

، شواہد ےس اشارہ ملتا ہے کہ روز مرہ یک زندیک  ےک لتں
ےس کامیابی ےک ساتھ صحتیاب ہونے

 ۔ےک لتں آہستہ آہستہ اپنائیں 

 کمیونئی میں کوویڈ
، حکومت اونٹاریو ئے  ےک دوران صونی کو آہستہ آہستہ دوبارہ کھولتے یک   19-اس ہفتے

ےک پھیالؤ کو کم کرنے

 ےک لتں ہنگایم حالت میں 
جون تک یک توسیع کردی۔  اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عوایم اجتماعات اور  2کوششوں یک اعانت کرنے

۔  ہنگایم احکامات کو جاری رکھتے ےس معاشر شگریم کو جسمابے دوری پر حالیہ پاب ندیوں ےس وائرس یک منتقیل میں کیم آبے ہے

۔   حکومت ئے یہ اعالن بیھ کیا تھا کہ 
ی

، اور  19محفوظ تقویت مےل یک مئی ےس مخصوص اسٹور، موسیم کاروبار، کام یک جگہیں

طیکہ وہ صحت عامہ ےک رہن  ما خطوط کو پورا کریں۔شگرمیاں دوبارہ کھل سکئے ہیں بشر

 اس طویل ہفتے یک چھٹی میں محفوظ رہنا

. اس سال، ہم سب ےس درخواست یک   کا انتظار کررہے ہیں
بہت ےس لوگ وکٹوریا ڈے یک ہفتے یک چھئی میں ساتھ مل کر جشن منائے

، ان ےس فاصےل پر جش ، اور جو ہمارے گھر واےل نہیں ہیں ۔ امید ہے کہ ہم سب کو باہر جابے ہے کہ ہم یہ چھئی گھر پر منائیں ن منائیں

وبے   کرنا اور دیگر بیں
 ےک لتں کچھ وقت مےل گا۔  سماجی دوری ےک ساتھ ٹہلنا، باغبابے

نکلتے اور تازہ ہوا اور دھوپ ےس لطف اندوز ہونے

۔  شگرمیاں مکمل طور پر محفوظ ہیں

ے کا ماسک اضافے ق ی دم ہے جےس آپ خود اور دوشوں کو ان عالقوں میں عوام میں غیں طئی ماسک اور گھر میں تیار کردہ کی 

 ےک لتں اختیار کرسکتے ہیں جہاں سماجی دوری برقرار نہیں رکیھ جاسکئے ہے )جیےس عوایم آمد و رفت یا خریداری کرنے 
محفوظ رکھتے

 ےک دوران(۔  

 رسجری اور طریق کار کو دوبارہ ترتیب دینے یک منصوبہ بندی
، حکومت  19-کوویڈ ۔  پچھےل ہفتے  واےل لوگوں ےک لتں سخت رہا ہے

وبابی مرض خاص طور پر شجری اور طئی طریق کار کا انتظار کرنے
آنٹاریو ئے اس بات ےک لتں فریم ورک فراہم کیا ہے کہ ہسپتال کس طرح غیں ہنگایم شجری اور طریق کار کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا 

 ےک لتں کام کیا تھا۔ سکتے ہیں جنہیں اس د
 وائرس کو قابو میں رکھتے

 وران ملتوی کردیا گیا ہے جب کہ ہم ئے
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۔  اےس   ےک لتں فکرمند منصوبہ تیار کرریہ ہے جن میں تاخیں ہوبی ہے
لیکری    ج ہیلتھ حالیہ بہت ساری شجریز کا دوبارہ منصوبہ بنائے
 ےک لتں کئی مہیتے میں مر 

 کیوں کہ ہم اس نتں نمونے ہر شخص یک حفاظت کو یقیئے بنائے
ی

ورت پڑے یک حلہ وار طریقے ےس کرنے یک ضے
۔  ہیں

 میں نگہداشت اور عالج فراہم کرنے
 

 گا، لیکن ہم صحیح سمت میں بڑھ  19-جب تک کہ ہم ماقبل کوویڈ
ی
، اس میں وقت لگ خدمت یک سطحوں تک نہیں پہنچ جائے

۔  براہ کرم مزید معلومات ےک لتں لیکری    ج ہیلتھ   ۔رہے ہیں  یک ویب سائٹ دیکھیں
 

 کمیونٹی میں نگہداشت النا
صحت کے عملی حل، جن میں وبائی مرض کے دوران توسیع کی گئی ہے، درہام خطے میں ہمارے نظام صحت کے لیے دیرپا 

حقیقی رابطوں سے لیکریج ہیلتھ خصوصیات اور مریضوں اور کنبوں کے لیے خیر مقدمی اختیارات ہوں گے۔  آج کی تاریخ تک، 
مالقاتوں کو مدد ملی ہے۔   ہمارا ورچؤل وارڈ پروگرام گھر پر  700میں مریضوں اور ان کے رشتے داروں کے درمیان تقریبا 

مریضوں کی نگرانی اور اعانت کررہا ہےاس ہفتے ہم نے مینٹل ہیلتھ اینڈ ایڈیکشنز کلینک کی شروعات  19-کوویڈ 106دوسرے 

کسی بھی شخص کو ٹیلیفون پر مبنی پیشہ ورانہ صالح مشورہ اور اعانت فراہم کی ہے جو دماغی صحت کی ضروریات والے 
 پر کال کریں۔ 7363-392-833 1کرتی ہے۔  اس کلینک تک پہنچنے کے لیے، 

 
 میں پیش 

اک ےس آرچرڈ والء میں وبابی بیماری کو حل کرنے لیکری    ج ہیلتھ طویل مدبے سہولت یک ٹیم اور کینیڈا یک مسلح افواج ےک اشیے

 ، ین عمل موجود ہے ول ےک لتں بہیے
۔   عمےل یک فراہیم یک سطحیں لگاتار مستحکم ہیں اور انفیکشن پر کنیی رفت جاری رکھے ہونی ہے

۔  لیکری    ج ہیلتھ اب  اور گھر پر کام کرنے واال ہر شخص صحت عامہ ےک رہنما خطوط ےک مطابق ب  ب  ای کا استعمال کرتا ہے

ول ےک اعمال او  ۔   16ر دیگر مہارت ےک ساتھ درہام میں انفیکشن پر کنیی  طویل مدبے نگہداشت ےک گھروں یک مدد کرریہ ہے

، لہذا ہم   19کو قویم نرسنگ ہفتہ اور مئی   17-11چوں کہ ہم مئی   ہیں
کو پرسنل سپورٹ ورکر )ب  ایس ڈبلیو( ڈے کا جشن منائے

 کرنا چاہتے ہیں جےس وہ ہر دن مريضوں، منفرد مہارتوں اور مریض پر مرتکز نقطہ نظر ےک لتں ٹیم ےک ان انمو 
ے یک قدر افزابی ل اراکیں

۔  ہیں
 باشندگان اور کنبوں تک پہنچائے

۔  اور،  ورت ہے  ےک لتں وقت نکالیں جنہیں کچھ اضافے مدد یک ضے
ے یک مدد کرنے اس طویل ہفتے یک چھئی ےک دوران، کمیونئی ےک ان اراکیں

۔براہ کرم اپنا اور اپتے عزیزوں کا خیال رکھ ، تو براہ کرم اپتے معالج کو کال کریں اور   یں اگر آپ اپئے عالمات ےک بارے میں فکرمند ہیں

www.lakeridgehealth.on.ca   

 ےک لتں 
ہم آپ کا ایک بار پھر ےس ہماری کمیونئی اور نگہداشت صحت یک ٹیم کو محفوظ رکھتے ےک سلسےل میں اپنا کردار ادا کرنے

۔  ہیں
 شکریہ ادا کرنے

،  ہیں
 آپ یک اچیھ صحت یک تمنا کرنے

Susan deRyk       Dr .Tony Stone 

 چیف آف اسٹاف      عبوری صدر اور ش ای او

http://www.lakeridgehealth.on.ca/
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