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8  ،  2020مئئ

 محترم احباب اور پڑوسی، 

� خالف لڑائئ مںی مسلسل  19-در�ام کا عالقہ کوو�ڈ
مستحکم تر�ت کرر�ا �� اور عوام الناس � درم�ان ہر دن 

۔   ل�کن  وائرس � کم تصدیق شدە معام� سام�ن آر�� ہںی
اس حوصلہ افزا خ�ب � ساتھ ساتھ کچھ ط��ل م�عادی 

� بھاڑ وا� ر�ا��ش ماحول مںی تباە نگہداشت اور د�گر  بھ�ی
۔  کمیونئ� � اندر اس �  �ں ب� آر� ہںی کن و�اء � خ�ب

، اور ط��ل م�عادی  پھ�الؤ کو مسلسل کمزور کر�ن
نگہداشت اور ر�ڻائرمنٹ � گھروں مںی ر��ن وا� لوگوں � 

مدد کر�ن � ل�ی مسلسل اور مستقل چوک� برت�ن � 
۔ ورت ��  �ن

 � منصو�ب منی ن�ا مرحلہ 19-کوو�ڈ  آنڻار�و �
۔ 19-اس ہف�ت کوو�ڈ

گ
 � ل�ی آنڻار�و � رد عمل مںی دو اہم تر�ت ہوں �

۔  اس کا مطلب یہ �� کہ موجودە  6 مئئ کو، حکومت آنڻار�و �ن وکڻور�ا ڈے � چھئ� � بعد تک ا�مرجن� � حالت بڑھا دی ��
 اور جسمائن (

گ
ئت اجتماع مںی پانچ � ز�ادە ا�مرجن� � احکام جاری ر�ںی � ) دوری کو �قیئن بنا�ن � ل�ی عوا� اور معا�ش ئت معا�ش

۔   
گ

 لوگوں � اجازت نہںی ہو�

ز کو اس  ۔  ۔ گارڈن سین�� وع کر�ن � ل�ی پہال قدم اڻھا�ا �� ، ص��ائئ حکومت �ن مع�شت کو آہستہ آہستہ دو�ارە �ش ، اس ہف�ت ن ن�ی
وع مںی � کھول�ن � ا وری" خوردە اسڻورز کو ہف�ت � �ش مئئ کو دو�ارە  11جازت مل گئئ ت� اور گلیوں مںی داخ� وا� "غ�ی �ن

۔
گ

 کھول�ن � اجازت م� �

ورت �� جنہںی ہم �ن مارچ �  ، ہمںی ان حکمت عملیوں کو جاری رکھ�ن � �ن کام�اب مرحلہ وار دو�ارە کھول�ن � اعانت کر�ن � ل�ی
وع ک�ا تھا۔ وسط مںی پھ�الؤ کو روک�ن �    ل�ی �ش

ئت ن�ٹ ورک � ساتھ عم� طور پر جڑنا، اور جب آپ باہر  ان مںی اپ�ن براە راست کنبہ � ساتھ ز�ادە � ز�ادە گھر پر رکنا، اپ�ن معا�ش
۔   ، تو اپ�ن جسمائن فاص� � بار� مںی مستعد ر�نا شامل ہںی وا� جب جسمائن فاصلہ برقرار رکھنا ممکن نہ ہو، جی� عجا�ت ہںی

� کا ماسک پہننا اضا�ن  � ، تو عوام مںی غ�ی طئب ماسک اور گھر مںی ت�ار کردە ک�پ راہداری پر �ا چھو�� چھو�� گرو�ی اسڻوروں مںی
وری کہ ماسک ہاتھ دھو�ن اور  ۔   اور، یہ جاننا �ن اقدام �� ج� آپ خود کو اور دو�وں کو محفوظ رکھ�ن � ل�ی اخت�ار کرسک�ت ہںی

، اور یہ کوو�ڈجسمائن فاص�   ۔  19-کا متبادل نہںی ��  کو روک�ن � ل�ی �ف اضا�ن ذر�عہ ��

 ، ، جب کہ معالج، نرس، اور نگہداشت � محاذ پر د�گر افراد قو� شناخت � دن اور ہفتوں کا جشن منا�ت ہںی اس موسم بہار مںی
 اظہار �شکر ک��ں۔آئ�ی ہم اس تباە کن وائرس � پھ�الؤ کو روک�ن مںی اپنا کردار ادا کر� 

 
 � جنگ � محاذ پر نرسنی  19-کوو�ڈ

  :
گ

چار�ائئ پر،   صحت � جانب دن�ا � ت�مارداری۔ی  –ر�نمائئ � آواز   ا�ال ہفتہ ہم نرسنگ � ہف�ت بطورموض�ع  نرسںی منائںی �
ن پر، نرسںی ا�سان�ت � سب � بڑ� چ�لنجوں � نمڻ�ن  ، اور ف�صلہ سازی � م�ی ۔   بہت سار� کمیونئ� مںی ۔ہںی مںی مدد کرئت ہںی

۔ 19-صحت � نگہداشت � تعلق رکھ�ن وا� رفقا�ئ کار � ساتھ، نرسںی کوو�ڈ  � ل�ی ہمار� رد عمل � ا�� محاذ پر ہںی
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�ن � ز�ادە نرسوں کو دل � شک��ہ کہنا چاہ�ت ہںی جو ہماری کمیونئ� � اندر لوگوں � خدمت کر 2,500ہم ل�ک��ــــج ہ�لتھ مںی 
� ل�ی بہ�ت اور ز�ادە مؤثر ڻ�م پر مبئن ط��قوں � ذر�عہ محفوظ اور مع�اری نگہداشت پ�ش کرئت ہںی اور ہمار� نظام صحت کو 

۔  بہ�ت بنا�ن مںی اعانت کرئت ہںی

 م��ضوں اور ہماری کمیونیٹ � ل�ی خدمات
خدمات کو بڑھا�ن � ل�ی �گر� � ساتھ منص��ہ ص��ائئ حکومت � منصو�ب ساتھ، ل�ک��ــــج ہ�لتھ غ�ی ہنگا� �ج��ز اور د�گر 

 اور �ج��ز � اوقات � تقس�م س�چ 
گ

بنا ر� �� جب کہ ا�سا کرنا محفوظ ہو۔ توقع �� کہ بڑھا�ن مںی کئئ ہف�ت لگ جائںی �
، تاہم ہمںی معلوم �� کہ یہ تق��با ا� وقت ہوگا جب کہ ہم ماقبل کوو�ڈ

گ
طحوں تک وا�س خدمت � س 19-سمجھ کر � جا�ئ �

، تو ر�ف��نگ کلینک � پوچھںی اور م��د معلومات � ل�ی ل�ک��ــــج  ۔   ا�ر آپ � پاس اپئن �جری � بار� مںی سواالت ہںی
گ

آجائںی �
۔  ہ�لتھ � و�ب سائٹ د�کھںی

 
م��ضوں � نگرائن کر�ن � مثبت  19-ہم �ن م��ضوں � اعانت � ل�ی عم� خدمات مںی توسیع ب� � �� جس مںی گھر پر کوو�ڈ

وع ہو�ن وا�  � ل�ی عم� وارڈ کو عمل مںی النا، آنکولو�ب اور د�گر م��ضوں � ل�ی حق��ت مالقاتوں � حما�ت کرنا اور جلد � �ش
۔  حق��ت دما�ن صحت اور منش�ات � لت � کلینک ب� شامل ہںی

 
، پکرنگ � آرچرڈ وال مںی و�اء � ل�ی ط��ل م�عادی نگہداشت � سہولت � ڻ�م اور کین�ڈا � مسلح ا ف�ج � ساتھ ق��ئب تعاون مںی

۔ ورت � نگہداشت  رد عمل � ر�نمائئ جاری رک� �� ہماری بن�ادی توجہ اس بات کو �قیئن بنا�ن پر �� کہ باشندگان کو ان � �ن
۔۔ ۔ اس بات کو �قیئن بنانا ہمار� کام کا اور اعانت مل ر� ہںی اور ا� ط�ح و�اء کو جڑ � ا�ھاڑ پھینک�ن پر ب� ہماری تو  جہ ��

، ذائت حفاظئت آالت کو حفاظت �  ول � مناسب اعمال کو استعمال کرر�ا �� حصہ �� کہ ہر شخص انف�کشن � روک تھام اور کن��
�ن اعمال � متعلق تعل�م اور ت���ت کو �قیئن بنا  ۔  ساتھ استعمال کرر�ا �� اور و�اء � روک تھام مںی بہ�ت  ر�ا ��

 
ہمںی یہ اطالع دی�ت ہو�ئ خو�ش ہور� �� کہ عملہ مہ�ا کر�ن کا عمل مستحم ک�ا جاچکا �� اور تمام شناخت کردە کنبہ � راب� 
، ان � ل�ک��ــــج ہ�لتھ � م��ض � تجر�ب � ڻ�م �ن  (جی� پاور آف اڻارئن �ا متبادل ف�صلہ ساز)، جو مالقات کر�ن � قا� ہںی

۔رابطہ ک�ا ��  ، انہںی ان � ع��زوں � بار� مںی انفرادی تازە جانکاری مل ر� ��  ، اور جن لوگوں � رابطہ ک�ا گ�ا ��

۔  م��د معلومات حاصل کر�ن � ل�ی ل�ک��ــــج  ہ�لتھ � و�ب سائٹ پر آرچرڈ وال � و�اء � پھ�الؤ � رد عمل کا صفحہ د�کھںی

 مدد کر�ن � دو اہم ط���ق 
�  COVID19GIVING@lh.caعطیہ دی�ن � ل�ی کا جو ڻ�م � فالح و بہبود � اعانت کرئت ہںی  ساز و سامان، خدمات �ا وە اش�اء 

 رابطہ ک��ں ۔ 

آپ کا عطیہ ہماری ڻ�م � ل�ی   covid19.cawww.durhamfights -مہم کو براە کرم ما� عطیہ دیں  19-در�ام فائٹس کوو�ڈ
، طئب ساز و سامان اور نگہداشت � اش�اء کو بہ�ت بنا�ن � وسائل � ل�ی آپ � مقا� ہسپتال مںی بھ�جا جاسکتا  م��ض � تجر�ب

۔   �� 

، ہم اس � ل�ی آپ � شکر گزار ہ ! ہماری کمیونئ� کو صحت مند رکھ�ن � ل�ی آپ �ن جو کچھ ب� ک�ا �� ۔  محفوظ ر�ںی  ںی

،  آپ � اچ� صحت � تمنا کر�ت ہںی
 

Susan deRyk       Dr. Tony Stone 
 چ�ف آف اسڻاف      عبوری صدر اور � ای او
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