 MELBOURNEاور
MITCHELL SHIRE
گھر پر مقیم رہیں
گھر پر رہنے کی پابندیاں اب  Melbourneاور  Mitchell Shireمیں الگو ہیں۔
گھر سے باہرجانے کی صرف چار وجوہات ہیں۔
خوراک اور اشیائے ضرورت کی خریداری کے لیے
دیکھ بھال وصول اور فراہم کرنے کے لیے
ورزش

کام یا تعلیم کے لیے اگرآپ یہ گھر سے نہیں کرسکتے ہیں

MITCHELL
SHIRE

HUME
YARRA
RANGES

MELTON
MELBOURNE
WYNDHAM

CARDINIA
CASEY
MORNINGTON
PENINSULA

اور اگر آپ کو عالمات الحق ہیں ،تو ٹیسٹ کروائیں

تمام موجودہ پابندیوں کے لیے جائیں  coronavirus.vic.gov.au/urduپر
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

ریقہ
ہننےکا ط
پ ماسک پ
چہرے ر
How to wear a face mask – Urdu

There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of
washable fabric and can be re-used.
چہرےپرپہننےکے دو طرحکے ماس ک ہیں ،جسے آپپہنسکتے ہیں:کپڑےکے ماس ک اورسرجیکل ماس ک۔کپڑےکے ماس ک دھونےکے
قابلکپڑوںسےبنے ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہاستعمالکیا جاسکتا ہے
بجےبروزبدھ ��22ئی
۔مزید��عاتکےلیے��ظہکریں –  DHHS.vicچہرےکو ڈھانپنا – رات 11.59
><https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19

یعہکورونا
چہرےپر ماس کپہننےسے آپکی اور آپکیکمیونٹیکیحفاظتہوتی ہے ،جسکے ذر
فی جسمانی روکاوٹفراہم ہوتی ہے
وائرس(کووڈ )91-سے اضا
تعمالکی
سکارفیاتولیہ جیسی ڈھاکنےوالی دوسریچیزیںاس
اگر چہرےکا ماس کدستیابنہ ہو،تو ا
تی ہیں۔
جاسک
ماس کپہننےسےپہلےاپنے ہاتھوںکو دھوئیں۔

ینیبنائیںکہیہ آپکیناک اور منہکو ڈھانپلے اور آپکیتھوڑیکےنیچے ،آپکیناککے سرے
اسباتکویق
کے اوپر اور آپکے چہرےکے اطراففٹ ہوجائے۔

ماسککوپہنتے ہوئے اسکےسامنےکےحصےکونہ چھوئیں۔
ئیں اور سنیٹائزکریں۔
اگر آپ ماس ککو چھولیتے ہیں،توفوری طورپراپنے ہاتھوںکو دھو
ماسکو اپنےگردنکے اردگردلٹکنےنہ دیں۔
ماس ککوکھولنےکےلیےپہلےاپنے ہاتھوںکو دھوئیںیاسنیٹائزکریں۔
کانوںکےحلقےکوپکڑکریاٹائیکیگرہکھولکر احتیاطسےاپنے ماس ککو ہٹائیں۔ٹائیکے جوڑے والے ماس ک
ٹائیکوکھولیں۔
���
ہو،توپہلےنچلیٹائیکوکھولیں،پھر
لٹر ہو،تو انہیںال گکریں اورپھین ک دیں۔
اگر آپکے ماس ک میںف
��ری میںیا دھونےکےلیے ای کڈسپوزیبلیا دھوئے جانےکےقابلتھیلے
ماس ککوفولڈکریں اور اسےبراہ راست
کل ماس ککو ذمہ داریکے ساتھ ضائعکیا جانا چاہئے۔
میں ڈال دیں۔ واحداستعمالکے سرجی
ماس ککو ہٹانےکےبعد اپنے ہاتھوںکو دھوئیںیاسنیٹائزکریں

آپکوکیاکام کرتے رہناضروری ہے
• باقاعدگیسےاپنے ہاتھوںکو دھوئیں۔
• دوسروں سے  9.1میٹرکی دوریبرقرار رکھیں۔
ئیں۔
پنی جانچکروا
• خفیف عوارض ہونےپربھی ا
گھ پر ہی رہیں۔
• ناسازی محسوس ہوتو ر
To receive this document in another format email Public Health branch<public.health@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 24 July 2020.
>Available at DHHS.vic – Coronavirus (COVID-19)<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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یسٹ
اگرآپکا )coronavirus(COVID-19کاٹ
کیاکرنا ہے
گیا ہےتو
مثبت آ
اردو

بت آگیا ہے
ک کروناوائرس )coronavirus(COVID-19کاٹیسٹ مث
آپ ا
تو آپکو خودکوتنہاکرلینا چاہیےتاوقتیکہ )of Health and Human Services (DHHS

 Departmentآپکویہنہبتائےکہتنہائی

فوظ ہے۔قانون آپسے متقاضی ہےکہ آپ اس مشورےپر عملپیرا ہوں۔
ختمکرنا مح
فتے میں  7دن)۔ اگر آپکوکسی مترجمکی
مزید معلوماتکےلیے  coronavirusہاٹ�ئینسے  1800 675 398پر رابطہکریں (24گھنٹے ،ہ
ضرورت ہےتوکالکریں131 450پر۔

آپکو�زما ًگھرپر رہنا چاہیے

ئیں اور
پنے ہاتھوںکو دھو
ا
کتے ہوئے
ین
ستے وچھ
کھان
پیں
خودکو ڈھان

ستوںسے
پنے خاندان اور دو
ا
لیں
تیار کر
تنہائی اخ

اگر آپکو طبی امدادکی
کٹر یا ہاٹ
ضرورت ہے،تو ڈا
کریں
ئینکوکال
�

ئی کیوں اختیار کرنی چاہیے؟
مجھےتنہا
آپکاکروناوائرس )coronavirus(COVID-19کاٹیسٹ مثبت آگیا ہے۔ اسکا مطلبیہ ہےکہ آپکو�زما ًتنہائی اختیارکرلینی چاہیےکیونکہ اسبات
کاقوی امکان ہےکہ آپسے دوسروںکویہبیماریل گسکتی ہے۔
تنہائیکا مطلب ہے آپکوگھریا رہائشگاہکونہیں چھوڑنا چاہیے ،ماسوائے طبی دیکھبھالکےلیےیاکسی ہنگامیصورتحالکے دوران۔
اگرکسی اورکو جسے آپ جانتے ہو��مات�حق ہوںتو انہیںٹیسٹکروانا چاہیے اورگھرپر مقیم رہنا چاہیے۔
فتارکمکرنے اور دیگر وکٹورینزکو
تنہائی اختیارکرنا وہسبسے زیادہ اہم چیز جو آپکرسکتے ہیں ) coronavirus(COVID-19کےپھ�وکی ر
فوظ رکھنے میں مدد دینےکےلیے۔
مح

مجھےکہاںپرتنہائی اختیار کرنی چاہیے؟
آپکوفوراً اس جگہپر�زما ً چلے جانا چاہیے جہاں آپتنہائی اختیارکریںگے،بغیرکہیں رکے ہوئے۔
یہ عموما ً آپکااپناگھر ہوتا ہے،لیکن  DHHSآپکوکسی دوسری مناسب جگہپرتنہائی اختیارکرنےکی اجازت دےسکتا ہے۔
اگر آپکوتنہائیکے دوران خوراکیا ادویاتکےلیے مددکیضرورت ہو،تو ہم امداد میسرکرسکتے ہیں۔

What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19)– Urdu

کس کوبتانےکیضرورت ہے؟
مجھے
جب آپکواپنے مثبتٹیسٹنتیجےکےبارے میںبتا دیاگیا ہو ،تو آپکو�زما ًاپنےقریبی رابطوںکو آگاہکرنا چاہیے۔ ای ک 'قریبی رابطے'سے مراد وہ
لوگ ہیں جو آپکیساتھ رہتے ہیں ،ای کساتھکامکرتے ہیں،یاکسیسماجی اجتماع میں آپکیساتھتھے۔
جنلوگوںکیساتھ آپ رہتے ہیں انہیںبھیفوراًگھرپرقرنطینہ میں جانےکیضرورت ہےکیونکہ اسباتکاقوی امکان ہے انہیں
)coronavirus(COVID-19ل گ چکا ہو۔ اس میںبچےشامل ہیں۔

بعد کیا ہوتا ہے؟
سٹ کے
ای ک مثبتٹی
DHHSپبل ک ہیلتھٹیمسےکوئیشخص آپسے انلوگوںکےبارے میںباتکرےگا /گی جنسے آپ رابطے میں رہےتھےتاکہ وہ وائرسکےپھ�و
فتا رکو آہستہکرسکیں اور آپکے خاندان اورکمیونٹیکو اسسےبچاسکیں۔ وہیہنوٹکریںگےکہ آپنےکہاںتنہائی اختیارکی ہوئی ہے اور آپ
کی ر
کیساتھکون رہ رہا ہے۔
فوظ
فی مددکیضرورت ہویا مح
پبل ک ہیلتھٹیمباقاعدگیسےآپکیساتھ رابطے میں رہےگی۔ آپ انسے ہمیشہ رابطہکرسکتے ہیں اگر آپکوکسی اضا
اورتندرست رہنےکےلیے آپکےکوئی اورسوا�ت ہوں۔
آپکو اسوقتت کتنہائی میں رہنا چاہیے جبت ککہٹیم آپکوکلیئرنسنہیں دیتی ہے۔

فوظ رہنا ہے
کیسے مح
) Coronavirus (COVID-19انتہائی متعدی مرض ہے .آپکواپنی رہائشگاہکونہیں چھوڑنا چاہیے ،ماسوائے طبی دیکھبھالکےلیےیاکسی ہنگامی
فوظ رہنےکےلیے�زما ً مددکرنی چاہیے ۔
صورتحالکے دوران۔ آپ جنکیساتھ رہتے ہیں انکیبھی آپکو مح
• ای ک مختلفکمرے میںقیامپذیر ہوکر آپ خودکو دوسرےلوگوںسے علیحدہکرلیں۔ جہاں ممکن ہو وہاں دروازہبند رکھیں اورکھڑکیاںکھلی رکھیں۔
• اگر آپنے انلوگوںکےقریب جنکیساتھ آپ رہتے ہیں آنا ہی ہے،تو آپکو�زما ً انسے  1.5میٹرکی دوریپر رہنا چاہیے۔ جب آپ دیگرلوگوں
کیساتھ ای ک ہیکمرے میں ہوںتو آپکوسرجیکل ماس ک (ای ک مرتبہ استعمال ہونے وا�ماس ک)پہننا چاہیے۔
•

��وہ دیگر�قاتیوںکو ملنےکی اجازت مت دیں۔
فرادکے
اپنےگھرکے ا

•

علیحدہ غسل خانہ استعمالکریں ،اگر دستیاب ہو۔

فرادسے علیحدہکرکے رکھیں۔
• اپنی عین ک،کراکری اوربرتنوںکوگھرکے دیگر ا
• باقاعدگیسےاپنے ہاتھوںکوکم ازکم 20سیکنڈوںت کصابن اورپانیکیساتھ دھوئیں ،یاکوئی ہینڈسینٹائیزر جس میں 60فیصد الکوحلشامل ہو
استعمالکریں۔
• کسیٹشو میںکھانسیں اور چھینکیںپھرٹشوکوفوراًتلفکردیں اوراپنے ہاتھوںکو دھولیں۔ اگر آپکےپاسٹشونہیں ہیں،تواپنیکہنییا اوپرکی
آستین میںکھانسیں۔
•

اپنیناکصافکرنے ،کھانسنے  ،چھینکنےیاٹوائلٹ استعمالکرنےبعداپنے ہاتھوںکو دھولیں۔

•

اپنےگھربارکیسطحوںکوباقاعدگیکیساتھ دھوئیں اور�نڈریکو اچھی طرح اورتیزترین درجہ حرارتپر دھوئیں ۔

• آلودہ اشیا جیساکہٹشوزکوقطار میں رکھے ہوئےکوڑے دان میںتلفکردیں۔
•

نجس اشیاءکو چھونےکے عملکے دوران ای کسرجیکل ماس ک اور ڈسپوزیبل دستانےپہنیں۔

• اگر آپکسیپرائیویٹگھریااپارٹمنٹ میں رہتے ہیںتو آپاپنےباغیااپنیبالکونی میں جاسکتے ہیں۔ جب آپاپنی رہائشگاہ میںسےگذر رہے ہوں
تو آپکو ای کسرجیکل ماس کپہننا چاہیے۔
اپنے دوستوںیا خاندانکے انلوگوںکو جنہیںتنہائی اختیارکرنےکیضرورتنہ ہوکہیںکہ وہ آپکےلیے خوراکیا دیگر اشیائےضرورت�ئیں۔
یہ چیزیں دیتے وقت انہیں آپکےگھر میں داخلنہیں ہونا چاہیے ،اسکےبجائے انہیںیہسامنے والے دروازےپرہی چھوڑ دینی چاہیں۔

نی کریں
اپنی ع�ات کینگرا
اگر آپکی ع�مات خرابتر ہوجائیں چاہےسیریسنہ ہوں،توآپ ڈاکٹرکوکالکریں۔ اگریہ میڈیکل ایمرجنسی ہو (مث�ً،سانسلینے میں دشواری)توٹرپل
فیسرکوبتائیںکہ آپکو) Coronavirus (COVID-19ہے۔
زیروکوکالکریں ( ) 000اور ای ک ایمبولینسکیگذارشکریں۔ ایمبولینس آ

اپنی خیریت مطلوبرکھیں
•

فون  ،ای میلیاسوشل میڈیاکے رابطے میں رہیں۔
اپنے خاندان اور دوستوںکیساتھ بذریعہٹیلی

• اپنے آجرکیساتھگھرسےکامکرنےکا اہتمامکریں۔
اگر آپ اسکا مقابلہنہیںکرپا رہے،تواپنے ڈاکٹرسےیایہاں رابطہکریں:
• )، Lifeline Australia (https://www.lifeline.org.auفون13 11 14 :
یہ ای کبحران میں مددکرنے والیسروس ہے جوکسیبھی وقت مددبہمپہنچاتی ہے۔

What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) – Urdu

•

)،Beyond Blue (https://www.beyondblue.org.auفون1300 22 4636 :
وہتنہائی میں رہنے والےلوگوںکےلیے ذہنیصحتکی خصوصی مددبہمپہنچا رہے ہیں۔

• )،Kids Helpline (https://www.kidshelpline.com.auفون1800 55 1800 :
فت اور رازداریپر مبنیسروس۔
نوجوانلوگوںکےلیے ای ک م
آپ Lifelineیا Beyond Blueسے رابطہکسی مترجمکی مددسے 131 450پرکالکرکےکرسکتے ہیں۔

یکیجز
ایمرجنسی امدادیپ
سپورٹ اور ایمرجنسی امدادیپیکیجزکےبارے میں معلوماتکےلیےیاگروسریلینے میں مددکےلیے  ،وزٹکریں
dhhs.vic.gov.au/self -quarantine-coronavirus-covid-19یاکالکریں کرونا وائرس ہاٹ�ئینکو 1800 675 398پر۔ اگر آپکوکسی
مترجمکیضرورت ہےتوکالکریں131 450پر۔

 COVID-19ورکرسپورٹپیمنٹ
آپ اہل ہوسکتے ہیں ای ک مرتبہ ملنے والی $1,500پر مشتمل  COVID-19ورکرسپورٹ ادائیگیکےلیے جو ان وکٹورینزکی مالی امدادکےلیےتیار
کیگئی ہے جنکو DHHSنے ہدایتکی ہےکہ وہتنہائی اختیارکرلیںیاگھرپرقرنطینہ ہو جائیںکیونکہ انکی )coronavirus (COVID-19کیساتھ
تشخیص ہوئی ہےیا وہکسیتصدیقشدہکیسکےقریبی رابطے والے ہیں۔
DHHSبراہ راستتمامتصدیقشدہکیسوں اور انکےقریبی روابطکیساتھ رابطہکرےگا۔ اس عملکے حصےکے طورپر ،اس ادائیگیکےلیے جانچ
پڑتالبذریعہفونکی جائےگی۔ اس ادائیگیت ک رسائیکاصرفیہی ای ک راستہ ہے۔

دیکھبھال کرنے والوں اور گھربار کے دیگراراکین کے لیے معلو مات
اگر آپ )coronavirus (COVID-19کےکسیتصدیقشدہکیسکےساتھ رہتے ہیں ،توآپکو خودکوقرنطینہکرلینا چاہیے اورگھرپر مقیم رہنا
چاہیے۔
اگر آپکو ان میںسےکوئ��مات�حق ہیں:بخار،سختسردییاپسینہ آنا،کھانسییاگلے میںسوزش،سانسکا اکھڑنا،بہتیناک،سونگھنےیا چھکنے
فارشکی جاتی ہےکہ آپاپناٹیسٹکروائیں۔ چند حا�ت میںسردرد ،پٹھوںکا درد،بندناک ،متلی،قے آنا اور ہیضہکو
کی �حیت ختم ہوجانا – تویہس
بھی اسی زمرے میں�یا جاسکتا ہے۔
فوظ رکھنےکےلیے
اگر آپ خاندانکےکسیبیمارشخصکی دیکھبھالکررہے ہیںتو چند ایسی اہم چیزیں ہیں جنہیں آپکواپنےگھر میں ہر ای ککو مح
کرنی چاہیں:
• یقینیبنائیںکہبیمارشخص ای ککمرے میں رہتا رہے ،دیگرلوگوںسے دور۔
•

انکا دروازہبند رکھیں اورکھڑکیاںکھلی رکھیں ،جہاں ممکن ہو۔

•

دیکھبھالکرنے والوںکیتعدادکوکمسےکم رکھیں۔

•

ہمیشہاپنے ہاتھوںکوصابن اورپانیسے دھوئیںیا ہینڈسینیٹائیزرکا استعمالکریںکمرے میں داخل ہونےسےپہلے اوربعد میں۔

• بیمارشخصکیکراکری اوربرتنوںکوگھربارکے دیگرلوگوںسے علیحدہ رکھیں۔
• اگر دستیاب ہوتو ،ای کسرجیکل ماس کپہنیں جب آپبیمارشخصکےکمرے میں موجود ہوں اور انسے  1.5میٹرکی دوریپر رہیں ،جہاں ممکن ہو۔
فائیکریں اور جراثیمسےپاک رکھیں انسطحوںکو جوکثرتسے استعمال ہوتی ہیں مث�ً میزکے اوپرکیسطح  ،دروازے ،کی
• باقاعدگیکیساتھص
بورڈز،پانیکےنل اور ہینڈلز۔
• ٹشوز اور ماس ککوکسیسیلشدہ�سٹ ککےتھیلے میں ڈالکرتلفکریں۔
•

�قاتیوںکونہ آنے دیں۔

اگر مذکورہشخصکی حالتبدتر ہورہی ہو،تو مشورےکےلیےکرونا وائرس  coronavirusہاٹ�ئینکوکالکریں 1800 675 398پر۔ اگر آپکو
اپنے جیپیکےپاس جانےکیضرورت ہو ،توپہلےکالکریںتاکہ وہتیار ہوجائیں۔

نی کریں
ع�ات کینگرا
اگر جسشخصکی آپ دیکھبھالکررہے اسےسیریس ع�ماتلگناشروع ہوجائیں  ،مث�ًسانسکا اکھڑنا،توکالکریںٹرپل زیرو()000پر اور ای ک
ایمبولینسکےلیےکہیں۔ انکوبتائیںکہیہشخص )coronavirus (COVID-19کا ای ک مصدقہکیس ہے۔
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سپورٹ تک کیسے رسائی حاصل کرنی ہے اگر آپ
غیرمحفوظ  ،دباومیں یا بےچینی محسوس کرتے ہیں
( coronavirus (COVID-19کے دوران
اگرآپ کے خیال میں آپ کو ( coronavirus (COVID-19ہے ،تو مہربانی کرکے کال کریں  coronavirusہآٹ الئین کو 1800 675 398
( 24گھنٹے) ۔
اگرآپ کو مترجم کی ضرورت ہے ،تو کال کریں  TIS Nationalکو  131 450پر اور انہیں کہیں کہ وہ آپ کا رابطہ درج ذیل خدمات
میں سے کسی سے کروائیں۔
ایمرجنسی کی صورت میں کال کریں  000پر۔
ایمرجنسی امدادی پیکیجز
ایمرجنسی ریلیف پیکجز ان غیر محفوظ لوگوں کے لیے دستیاب ہیں جنہوں نے ( coronavirus (COVID-19کے باعث خو د کوالزمی
تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ ان میں ضروری خوارک اورذاتی دیکھ بھال کی اشیا شامل ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کم یا نہ ہونے
کےبرابرخوراک ہو ،اورجن کی مددکرنے کے لیےخاندان اور دوستوں کا کوئی نیٹ ورک نہ ہو۔ اسکی درخواست دینے کے لیے آپ کوآسٹریلیا
کا رہائشی ہونا ضروری نہیں ہے۔
کال کریں  coronavirusہآٹ الئین کو  1800 675 398پر

اگرآپ خؤد کو گھرمیں غیرمحفوظ محسوس کرتے ہیں تو ایک حفاظتی منصوبہ تیارکریں
گھرمیں تشدد یا جنسی حملہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔آپ کی مدد کے لیے اس ( coronavirus (COVID-19کی وبا کے تمام
دورانیے میں گھریلو تشدد
اور جنسی حملےکے سلسلے میں خدمات دستیاب ہیں
جب ایسا کرنا محفوظ ہو ،تو رابطہ کریں یا کسی جاننے والے کو کہیں کہ وہ رابطہ کریں  safe stepsکیساتھ  1800 015 188پر( دن
میں  24گھنٹے ،ہفتے میں  7دن) یا بذریعہ ای میلsafesteps@safesteps.org.au :
سپورٹ سروسز کیساتھ حفاظتی منصوبہ تیارکرنے کے لیے رابطہ کریں۔
ایک ایمرجنسی تھیلے میں سامان رکھیں ،بشمول اہم کاغذات ،جیسا کہ پاسپورٹس اور کپڑے ،اگرآپکو جلدی میں جگہ چھوڑنی ہے۔
اسے آپ کو کسی دوست کی جگہ پر چھوڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
آپ کو اجازت ہے کہ آپ مدد حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ پر جرمانہ نہیں لگے گا یا حکام کیساتھ کوئی مسئلہ درپیش
نہیں آئے گا۔ اگرآپ کو پولیس روکتی ہے ،تو مہربانی کرکے انہیں بتائیں کہ آپ گھرمیں غیرمحفوظ محسوس کررہے ہیں۔
آپ کورابطے میں رہنا چاہیے ان کیساتھ جن پر آپ کوبھروسہ ہے اپنی پریشانیوں اور خدشات کے بارے میں بات چیت کرکے۔ اپنے قریبی
دوستوں یا خاندان کیساتھ استعمال کرنے کے لیے ایک 'محفوظ لفظ' یا اشارہ طے کرلیں ۔ جب آپ یہ لفظ استعمال کریں ،تو وہ جان
جائیں گے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ پولیس یا ایمرجنسی سروسز کو کال کرسکتے ہیں۔

دباو اور بے چینی کی بڑھی ہوئی سطحیں

ان دنوں میں بے چینی اور پریشانی محسوس کرنا ایک نارمل رد عمل ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں
اچھے طور طریقوں پر عمل پیرا ہو کر ،جس میں صحت مند غذا ،ورزش اور نیند شامل ہیں۔
 Beyond Blueعملی مشورے اور ریسورسز پیش کرتے ہیں  beyondblue.org.auپر اور قلیل مدتی مشورے دیتے اور ریفر کرتے
ہیں بذریعہ فون اور ویب چیٹ  1300 22 4636پر۔
 .: Lifelineپیش کرتے ہیں ریسورسز اور مشورہ ،بشمول بحران میں مدد اور خود کشی سے بچنا۔ فون13 11 14 :

معذورں کے لیے قابل رسائی شکل میں اس اشاعت کے حصول کے لیےای میل کریں
.Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au<
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, March 2020.
ISBN 978-1-76069-381-7 (pdf/online/MS word(
پردستیاب ہے
About Coronavirus (COVID-19) < https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-response-and-support-during-coronavirus>
How to get family violence support during coronavirus (COVID-19) – Urdu

) 4 Coronavirus (COVID-19ﻟ 67ﭨ9ﺴ;ﻨﮓ
ا#ﺮ آپ ; : (COVID-19) coronavirusﺎر> ﻣ @Aﮐﻮ DEﺳﻮال ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﭼﺎ MNLﮨ @Aﺗﻮ  1800 675 398ﭘﺮ  24ﮔﮭﻨ[ Zﮐﮭ\  coronavirusﮨﺎٹ ﻻﺋﻦ
ﮐﻮ ﻓﻮن ﮐdcﮟ۔
ﯾﮧ ﺟﺎﻧ : Zkﻟ ZAﮐﮧ آپ m coronavirusﺎ ﭨoﺴﭧ ﮐﮩﺎں  tﮐﺮوا ﺳﮑ ZNﮨ 1800 675 398 ،@Aﭘﺮ  24ﮔﮭﻨ[ Zﮐﮭ\  coronavirusﮨﺎٹ ﻻﺋﻦ ﮐﻮ ﻓﻮن
ﮐdcﮟ xﺎ ﯾﮩﺎں دxﮑﮭhttps://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19 @A
ا#ﺮ آپ ﮐﻮ اﻧ[„…) „[dcز‡ﺎ Dkﻣ„Nﺟﻢ( Šk ‰ورت Lﻮ ﺗﻮ  131 450ﭘﺮ ﻓﻮن ﮐdcﮟ ،ﭘﮭﺮ  coronavirusﮨﺎٹ ﻻﺋﻦ m tﺎل ﻣﻼ k
• ﮐﻮ ﮐﮩx @Aﺎ ان t
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐdcﮟ ﮐﮧ وە وdﺐ ﺳﺎﺋoﭧ دxﮑﮫ ﮐﺮ آپ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﮟ۔
آپ ﯾﮩﺎں ﻣ•dﺪ وﺳﺎﺋﻞ  :ﺗﺮاﺟﻢ دxﮑﮫ ﺳﮑ ZNﮨhttps://www.coronavirus.vic.gov.au/translations @A

 * Coronavirusﭨ-ﺴ/ﻨﮓ وﮐﭩﻮر7ﺎ ﻣ; :ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں  Aﻟ; Bﻣﻔﺖ  EFﺟﻦ ﻣ; :اﻧKLﻧ-ﺸﻨﻞ ﻃﺎﻟPﻌﻠﻢ ،ﭘﻨﺎە
 Aدرﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰار Zﺎ دو[\ ﻣﻠ]ﻮں ^ آ a
` وا bﻣﻼﻗﺎ efﺷﺎﻣﻞ ﮨ;:
m coronavirusﺎ ﭨoﺴﭧ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں  :ﻟ ZAﻣﻔﺖ ›š۔ ان ﻣ @Aوە ﻟﻮگ ﺑ žﺷﺎﻣﻞ ﮨ @Aﺟﻦ  :ﺎس m Medicareﺎرڈ ﻧﮩ š› @Aﺟ ¥¤دو¦>
ﻣﻠ§ﻮں  tآ k
• وا¨ ﻣﻼﻗﺎ ،DNاﻧ[„ﻧoﺸﻨﻞ ﻃﺎﻟ¬ﻌﻠﻢ ،ﺗﺎرﮐ k A
@ وﻃﻦ ورﮐﺮز اور ﭘﻨﺎە  :درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰار۔
ا#ﺮ آپ ﮐﻮ ﻋﻼﻣﺎت ﭘoﺶ Lﻮں ﺗﻮ آپ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذxﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣ t @Aﮐﮩ @Aﺑ žﻣﻔﺖ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮوا ﺳﮑ ZNﮨ:@A
•
•

ّ
وﮐﭩﻮرdﺎ  :ﮐL ³ﺴ´ﺘﺎل ﻣm coronavirus @Aﺎ ) Acute Respiratory Assessment Clinicﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﺲ  :ﺷﺪxﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ‰ﺟﺎﻧﭻ mﺎ
mﻠﯿﻨﮏ(
ّ
m) Community Health Centre Respiratory Assessment Clinicﻤﯿﻮﻧ[ÄL Ãﻠﺘﮫ ﺳﻨ[„ ﻣ @Aﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﺲ  :ﻣﺴﺎﺋﻞ  ‰ﺟﺎﻧﭻ mﺎ

mﻠﯿﻨﮏ(
•

ﺷﺎﭘﻨﮓ ﺳﻨ[„وں  :ڈراﺋﯿﻮ ﺗﮭﺮو mﻠﯿﻨﮏ

•

رdﺠﻨﻞ وا Çﺗﮭﺮو mﻠﯿﻨﮏ

ﮐﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ j coronavirusﺎ ﭨ-ﺴﭧ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎo;n؟

ا#ﺮ آپ ﮐﻮ ان ﻣ t @Aﮐﻮ DEﻋﻼﻣﺎت ﭘoﺶ Lﻮں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ m coronavirusﺎ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎ:MAL
•

;ﺨﺎر

•

ﮐÉﮑÃÊ

•

ﮐﮭﺎ³Ë

•

 ÍÌﻣ @Aدرد xﺎ ﺧﺮاش
ﺳﺎËﺲ ﻟﯿ Mkﻣ @AﻣﺸÏﻞ

•
•
•

ﻧﺎ Çﺑﮩﻨﺎ
ﺳﻮﻧﮕﮭ ‰ Mkﺣ ّ
ﺲ ﺧﺘﻢ Lﻮ ﺟﺎﻧﺎ

ﭼﺎ› šآپ  ‰ﻋﻼﻣﺎت ﮨﻠL Òﻮں ،آپ ﮐﻮ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎMAL۔

Coronavirus (COVID-19) testing - Urdu

ﺟﺐ آپ ﭨ-ﺴﭧ ﮐﺮوا rfﮨ; :ﺗﻮ ﮐtﺎ nﻮﺗﺎ EF؟

ﺟﺐ آپ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮوا ÓNﮨ@ ﺗﻮ آپ  tﮐ ³ﻗﺴﻢ mﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﮧ اور اﭘ Ãkرا;ﻄﮧ ﺗﻔﺼÄﻼت ﭘoﺶ ﮐﺮ Ókﮐﻮ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ E
• Ìﺎ۔ ا#ﺮ آپ  :ﺎس Medicare
A
ً
mﺎرڈ ﻧﮩ š› @Aﺗﻮ ﺑﺮاە ﻣﮩ‡cﺎ Dkﮐﻮ DEﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﺜﻼ اﭘﻨﺎ ڈراﺋﯿﻮﻧﮓ ﻻØﺴÙﺲ ،ﺎﺳﭙﻮرٹ ،ﭨﺮاËﺴﭙﻮرٹ ﮐÙﺴoﺸﻦ mﺎرڈ xﺎ ﺳﭩﻮڈﻧﭧ آ DEڈی ﺳﺎﺗﮫ Ü
آﺋ@A۔ ﭨoﺴÝﻨﮓ mﻠﯿﻨﮏ ﮐﻮ آپ  :وdﺰ>  :ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺎﻧŠk ‰ Zkورت ﻧﮩš› @A۔

ä
mcoronavirusﺎ ﭨoﺴﭧ ﻧﺮس ،ڈاx „[ßﺎ ﮐﻮ DEدو¦ا ﻃm Ãàﺎرﮐﻦ ﮐﺮﺗﺎ ›š۔ وە آپ  : ÍÌ :ﭽﮭ âﺣ ãاور ﻧﺎ Çﻣ @Aﺳﻼ DEﭘﮭ „Aﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﮧ ﻟ: @A۔ اس
ﭨoﺴﭧ ﻣ @Aاxﮏ ﻣﻨﭧ  :ﻗdcﺐ وﻗﺖ ﻟåﺘﺎ ›š۔

ﮐtﺎ j coronavirusﺎ ﭨ-ﺴﭧ ﮐﺮواu A raﻌﺪ ﻣﺠﮭ yﺧﻮد ﮐﻮ دو[وں ^ اﻟ zرﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎo;n؟

• Ìﺎ ﮐﮧ ﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ آ k
ا#ﺮ آپ ﮐﻮ ﻋﻼﻣﺎت ﭘoﺶ Lﻮں ﺗﻮ ڈاx „[ßﺎ ﻃm Ãﺎرﮐﻦ آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ E
• ﺗﮏ آپ ﮐﻮ دو¦> ﻟﻮﮔﻮں  tاﻟ çرèﻨﺎ ﭼﺎMAL۔ اس mﺎ
à é
ﻣﻄﻠﺐ › šﮐﮧ اﭘ Mkﭨoﺴﭧ ; :ﻌﺪ آپ ﻓﻮرا ﮔﮭﺮ ﭼ âﺟﺎﺋ @Aاور اﭘ Mkﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ ﻣﻌﻠﻮم Lﻮ Ókﺗﮏ ﮔﮭﺮ ﻣ ê @Aر@Aë۔
آپ mﺎ ڈاx „[ßﺎ آپ mﺎ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮ Ókواﻻ mﻠﯿﻨﮏ آپ  tرا;ﻄﮧ ﮐﺮ  :ﺑﺘﺎ E
• Ìﺎ ﮐﮧ آپ  coronavirus :ﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ ﻣﺜ¬ﺖ ›x šﺎ ﻣﻨìk۔

ﭨ-ﺴﭧ jﺎ ﻧ{tﺠﮧ آ a
` ﻣ; :ﮐﺘﻨﺎ وﻗﺖ ﻟ~ﺘﺎ EF؟

• ﻣ@ ;ﺎﻟﻌﻤﻮم  3-1دن ﻟ ZNåﮨ@۔ ا#ﺮ ﺑﮩﺖ  tﻟﻮگ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮوا رL íﻮں ﺗﻮ آپ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ آ k
k
k
• ﻣ 5 @Aدن ﺗﮏ ﻟ çﺳﮑZN
A
ﭨoﺴﭧ ﮐﺮوا; : Óﻌﺪ ﻧÄæﺠﮧ آ A
›
ﮨ@A۔
ا#ﺮ آپ اﭘ Mkﻧæﯿ; : îàﺎر> ﻣ @Aﮐﻮ DEﺳﻮال ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﭼﺎ MNLﮨ @Aﺗﻮ اس mﻠﯿﻨﮏ xﺎ Lﺴ´ﺘﺎل  tرا;ﻄﮧ ﮐdcﮟ ﺟﮩﺎں آپ mﺎ ﭨoﺴﭧ Lﻮا ﺗﮭﺎ۔
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) 4 Coronavirus (COVID-19ﻟ 67ﭨ9ﺴ;ﻨﮓ
ا#ﺮ آپ ; : (COVID-19) coronavirusﺎر> ﻣ @Aﮐﻮ DEﺳﻮال ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﭼﺎ MNLﮨ @Aﺗﻮ  1800 675 398ﭘﺮ  24ﮔﮭﻨ[ Zﮐﮭ\  coronavirusﮨﺎٹ ﻻﺋﻦ
ﮐﻮ ﻓﻮن ﮐdcﮟ۔
ﯾﮧ ﺟﺎﻧ : Zkﻟ ZAﮐﮧ آپ m coronavirusﺎ ﭨoﺴﭧ ﮐﮩﺎں  tﮐﺮوا ﺳﮑ ZNﮨ 1800 675 398 ،@Aﭘﺮ  24ﮔﮭﻨ[ Zﮐﮭ\  coronavirusﮨﺎٹ ﻻﺋﻦ ﮐﻮ ﻓﻮن
ﮐdcﮟ xﺎ ﯾﮩﺎں دxﮑﮭhttps://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19 @A
ا#ﺮ آپ ﮐﻮ اﻧ[„…) „[dcز‡ﺎ Dkﻣ„Nﺟﻢ( Šk ‰ورت Lﻮ ﺗﻮ  131 450ﭘﺮ ﻓﻮن ﮐdcﮟ ،ﭘﮭﺮ  coronavirusﮨﺎٹ ﻻﺋﻦ m tﺎل ﻣﻼ k
• ﮐﻮ ﮐﮩx @Aﺎ ان t
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐdcﮟ ﮐﮧ وە وdﺐ ﺳﺎﺋoﭧ دxﮑﮫ ﮐﺮ آپ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﮟ۔
آپ ﯾﮩﺎں ﻣ•dﺪ وﺳﺎﺋﻞ  :ﺗﺮاﺟﻢ دxﮑﮫ ﺳﮑ ZNﮨhttps://www.coronavirus.vic.gov.au/translations @A

 * Coronavirusﭨ-ﺴ/ﻨﮓ وﮐﭩﻮر7ﺎ ﻣ; :ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں  Aﻟ; Bﻣﻔﺖ  EFﺟﻦ ﻣ; :اﻧKLﻧ-ﺸﻨﻞ ﻃﺎﻟPﻌﻠﻢ ،ﭘﻨﺎە
 Aدرﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰار Zﺎ دو[\ ﻣﻠ]ﻮں ^ آ a
` وا bﻣﻼﻗﺎ efﺷﺎﻣﻞ ﮨ;:
m coronavirusﺎ ﭨoﺴﭧ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں  :ﻟ ZAﻣﻔﺖ ›š۔ ان ﻣ @Aوە ﻟﻮگ ﺑ žﺷﺎﻣﻞ ﮨ @Aﺟﻦ  :ﺎس m Medicareﺎرڈ ﻧﮩ š› @Aﺟ ¥¤دو¦>
ﻣﻠ§ﻮں  tآ k
• وا¨ ﻣﻼﻗﺎ ،DNاﻧ[„ﻧoﺸﻨﻞ ﻃﺎﻟ¬ﻌﻠﻢ ،ﺗﺎرﮐ k A
@ وﻃﻦ ورﮐﺮز اور ﭘﻨﺎە  :درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰار۔
ا#ﺮ آپ ﮐﻮ ﻋﻼﻣﺎت ﭘoﺶ Lﻮں ﺗﻮ آپ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذxﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣ t @Aﮐﮩ @Aﺑ žﻣﻔﺖ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮوا ﺳﮑ ZNﮨ:@A
•
•

ّ
وﮐﭩﻮرdﺎ  :ﮐL ³ﺴ´ﺘﺎل ﻣm coronavirus @Aﺎ ) Acute Respiratory Assessment Clinicﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﺲ  :ﺷﺪxﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ‰ﺟﺎﻧﭻ mﺎ
mﻠﯿﻨﮏ(
ّ
m) Community Health Centre Respiratory Assessment Clinicﻤﯿﻮﻧ[ÄL Ãﻠﺘﮫ ﺳﻨ[„ ﻣ @Aﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﺲ  :ﻣﺴﺎﺋﻞ  ‰ﺟﺎﻧﭻ mﺎ

mﻠﯿﻨﮏ(
•

ﺷﺎﭘﻨﮓ ﺳﻨ[„وں  :ڈراﺋﯿﻮ ﺗﮭﺮو mﻠﯿﻨﮏ

•

رdﺠﻨﻞ وا Çﺗﮭﺮو mﻠﯿﻨﮏ

ﮐﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ j coronavirusﺎ ﭨ-ﺴﭧ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎo;n؟

ا#ﺮ آپ ﮐﻮ ان ﻣ t @Aﮐﻮ DEﻋﻼﻣﺎت ﭘoﺶ Lﻮں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ m coronavirusﺎ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎ:MAL
•

;ﺨﺎر

•

ﮐÉﮑÃÊ

•

ﮐﮭﺎ³Ë

•

 ÍÌﻣ @Aدرد xﺎ ﺧﺮاش
ﺳﺎËﺲ ﻟﯿ Mkﻣ @AﻣﺸÏﻞ

•
•
•

ﻧﺎ Çﺑﮩﻨﺎ
ﺳﻮﻧﮕﮭ ‰ Mkﺣ ّ
ﺲ ﺧﺘﻢ Lﻮ ﺟﺎﻧﺎ

ﭼﺎ› šآپ  ‰ﻋﻼﻣﺎت ﮨﻠL Òﻮں ،آپ ﮐﻮ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎMAL۔
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ﺟﺐ آپ ﭨ-ﺴﭧ ﮐﺮوا rfﮨ; :ﺗﻮ ﮐtﺎ nﻮﺗﺎ EF؟

ﺟﺐ آپ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮوا ÓNﮨ@ ﺗﻮ آپ  tﮐ ³ﻗﺴﻢ mﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﮧ اور اﭘ Ãkرا;ﻄﮧ ﺗﻔﺼÄﻼت ﭘoﺶ ﮐﺮ Ókﮐﻮ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ E
• Ìﺎ۔ ا#ﺮ آپ  :ﺎس Medicare
A
ً
mﺎرڈ ﻧﮩ š› @Aﺗﻮ ﺑﺮاە ﻣﮩ‡cﺎ Dkﮐﻮ DEﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﺜﻼ اﭘﻨﺎ ڈراﺋﯿﻮﻧﮓ ﻻØﺴÙﺲ ،ﺎﺳﭙﻮرٹ ،ﭨﺮاËﺴﭙﻮرٹ ﮐÙﺴoﺸﻦ mﺎرڈ xﺎ ﺳﭩﻮڈﻧﭧ آ DEڈی ﺳﺎﺗﮫ Ü
آﺋ@A۔ ﭨoﺴÝﻨﮓ mﻠﯿﻨﮏ ﮐﻮ آپ  :وdﺰ>  :ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺎﻧŠk ‰ Zkورت ﻧﮩš› @A۔

ä
mcoronavirusﺎ ﭨoﺴﭧ ﻧﺮس ،ڈاx „[ßﺎ ﮐﻮ DEدو¦ا ﻃm Ãàﺎرﮐﻦ ﮐﺮﺗﺎ ›š۔ وە آپ  : ÍÌ :ﭽﮭ âﺣ ãاور ﻧﺎ Çﻣ @Aﺳﻼ DEﭘﮭ „Aﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﮧ ﻟ: @A۔ اس
ﭨoﺴﭧ ﻣ @Aاxﮏ ﻣﻨﭧ  :ﻗdcﺐ وﻗﺖ ﻟåﺘﺎ ›š۔

ﮐtﺎ j coronavirusﺎ ﭨ-ﺴﭧ ﮐﺮواu A raﻌﺪ ﻣﺠﮭ yﺧﻮد ﮐﻮ دو[وں ^ اﻟ zرﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎo;n؟

• Ìﺎ ﮐﮧ ﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ آ k
ا#ﺮ آپ ﮐﻮ ﻋﻼﻣﺎت ﭘoﺶ Lﻮں ﺗﻮ ڈاx „[ßﺎ ﻃm Ãﺎرﮐﻦ آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ E
• ﺗﮏ آپ ﮐﻮ دو¦> ﻟﻮﮔﻮں  tاﻟ çرèﻨﺎ ﭼﺎMAL۔ اس mﺎ
à é
ﻣﻄﻠﺐ › šﮐﮧ اﭘ Mkﭨoﺴﭧ ; :ﻌﺪ آپ ﻓﻮرا ﮔﮭﺮ ﭼ âﺟﺎﺋ @Aاور اﭘ Mkﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ ﻣﻌﻠﻮم Lﻮ Ókﺗﮏ ﮔﮭﺮ ﻣ ê @Aر@Aë۔
آپ mﺎ ڈاx „[ßﺎ آپ mﺎ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮ Ókواﻻ mﻠﯿﻨﮏ آپ  tرا;ﻄﮧ ﮐﺮ  :ﺑﺘﺎ E
• Ìﺎ ﮐﮧ آپ  coronavirus :ﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ ﻣﺜ¬ﺖ ›x šﺎ ﻣﻨìk۔

ﭨ-ﺴﭧ jﺎ ﻧ{tﺠﮧ آ a
` ﻣ; :ﮐﺘﻨﺎ وﻗﺖ ﻟ~ﺘﺎ EF؟

• ﻣ@ ;ﺎﻟﻌﻤﻮم  3-1دن ﻟ ZNåﮨ@۔ ا#ﺮ ﺑﮩﺖ  tﻟﻮگ ﭨoﺴﭧ ﮐﺮوا رL íﻮں ﺗﻮ آپ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ آ k
k
k
• ﻣ 5 @Aدن ﺗﮏ ﻟ çﺳﮑZN
A
ﭨoﺴﭧ ﮐﺮوا; : Óﻌﺪ ﻧÄæﺠﮧ آ A
›
ﮨ@A۔
ا#ﺮ آپ اﭘ Mkﻧæﯿ; : îàﺎر> ﻣ @Aﮐﻮ DEﺳﻮال ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﭼﺎ MNLﮨ @Aﺗﻮ اس mﻠﯿﻨﮏ xﺎ Lﺴ´ﺘﺎل  tرا;ﻄﮧ ﮐdcﮟ ﺟﮩﺎں آپ mﺎ ﭨoﺴﭧ Lﻮا ﺗﮭﺎ۔
ا#ﺮ آپ mﺎ ﭨoﺴﭧ ﮐ ³ﺷﺎﭘﻨﮓ ﺳﻨ[„  :ڈراﺋﯿﻮ ﺗﮭﺮو mﻠﯿﻨﮏ ﻣL @Aﻮا ﺗﮭﺎ اور آپ ﮐﻮ ﭨoﺴﭧ  :ﻧæﯿm îàﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮL ÓNﻮ 5 ÓEدن  tزdﺎدە ﮔﺰر ﭼL ïﻮں
ﺗﻮ ﺑﺮاە ﻣﮩ‡cﺎ 1800 675 398 Dkﭘﺮ  24ﮔﮭﻨ[ Zﮐﮭ\  coronavirusﮨﺎٹ ﻻﺋﻦ ﮐﻮ ﻓﻮن ﮐdcﮟ۔ Lﻤﺎری ﭨÄﻢ آپ ﮐﻮ ﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ Ókﻣ@A
ä
ﻣﺪد دے ‰۔ ﺷﺎﭘﻨﮓ ﺳﻨ[„وں  :ڈراﺋﯿﻮ ﺗﮭﺮو mﻠﯿﻨﮏ ﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ Ókﻣ @Aآپ  ‰ﻣﺪد ﻧﮩ @Aﮐﺮ ﺳﮑ ZNﻟﮩﺬا ﺑﺮاە ﻣﮩ‡cﺎ Dkان  tﭨoﺴﭧ :
ﻧæﯿ : îàﻟ ZAرا;ﻄﮧ ﻧﮧ ﮐdcﮟ۔

آپ ﮐﻮ آپ  :ﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ ﺑﺘﺎxﺎ ﺟﺎ E
• Ìﺎ ﭼﺎ› šﻧÄæﺠﮧ ﻣﻨL ìkﻮ۔ ا#ﺮ آپ  :ﭨoﺴﭧ mﺎ ﻧÄæﺠﮧ ﻣﺜ¬ﺖ Lﻮ ﺗﻮ
E
E
k
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ریقہ
کپڑےکا ماسکبنانےکا ط
Design and preparation of cloth mask – Urdu

نانےکےلیے آپکوضرورت پڑے گی:
اسکپڑے کو ماس کب
اجزاء

مقدار اور طول و عرض

موا کیقسم
د

موا کی مثال
د
• کپڑا

بیرونی

یسٹر/پولی
پانی روکنے وا�کپڑا (پول
نٹی میٹر x 25سینٹی میٹر
1ٹکڑا25 ،سی
پرولین)

درمیانی

یسٹرکا امتزاج/
کپڑےکا امتزاج (کاٹنپول
نٹی میٹر x 25سینٹی میٹر
1ٹکڑا25 ،سی
پولیپرولین)

اندرونی

��کپڑا (کاٹن)
نٹی میٹر x 25سینٹی میٹر پانی جذبکرنے و
1ٹکڑا25 ،سی

کانکے لوپس

نٹی میٹر
2ٹکڑے ،ہر ای ک 20سی

لچکداریا دھاگہیاکپڑےکیپٹیاں

• دوبارہاستعمالکےقابل 'سبز'شاپن گ
بی گ
• فعال طورپرپہننا (جلدی خش ک ہونے
��)
•

درج ذیلکی دہریتہہ:

• کپڑایا
• دوبارہاستعمالکےقابل 'سبز'شاپن گ
بیگ
• کپڑا
• ٹی-شرٹ
•

جوتےکےفیتے

اہم:یقینیبنائیںکہتمام موادصحیحسالم ہیں اوراستعمالکی وجہسے زیادہباری کنہیں ہوئے ہیں اورنہ ہی ان میںسوراخیں ہیں۔
تقریبا ای ک اوسطبالغ کےسائزکابنا ہوا ہے۔
موادکیقسمکیتصدیقکرنےکےلیے آئٹمکےلیبلٹی گکو چی ککریں۔ موادکا طول و عرض

مراحل

یک کپڑےکےتین 25سینٹی میٹر × 25
 .Aہر ا
سینٹی میٹرکے مربعکاٹ دیں۔
انسےبیرونی ،درمیانی اور اندرونیتہوں
کوتیار کیا جائے گا۔
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 .Bچھالرکو اوپر اورنیچے سے 1سینٹی میٹر
ئی کر دیں (سرخنقطوں والی
موڑیں اور�K
یکھیں)
لکیر د

 .Cجھالرکو کنارےسے 1.5سینٹی میٹر
ئی کر دیں (سرخنقطوں والی
موڑیں اور�K
یکھیں)
لکیر د

یک کنارےپر
 .Dجھالرکے چوڑائی والے ہر ا
�Kسٹک ،دھاگہیا
 20سینٹی میٹر لمبی ا
کپڑے کیپٹیوںکو لپیٹ دیں۔
اس میں اندر ڈالنےکے لیےسیفٹیپِنیا
تعمال کریں۔
بڑیسوئی اس

 .Eسروں کو مضبوطیسےگھانٹھلگا دیںیا
ئی کر دیں۔
�K
���K
انہیں

2

Design and preparation of cloth mask – Urdu

OFFICIAL

 ماسککو احتیاطسےپہنیںتاکہ ماسک آپ.F
کے چہرےپرفٹ ہوجائے۔
پہننے کے دورانبیرونیپرت کو ہاتھسے
نہ چھوئیں۔

 اگر آپ اپنے ماسککیفٹنگبہتربنانا.G
���ا
چاہتے ہیںتو آپ ماسککے اوپرنا
سکتے ہیں اورسرکے
پیتابہشامل کر
پچھلے حصے میںباندھسکتے ہیں۔

To find out more information about corona virus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-diseasecovid-19>
For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

To receive this document in another format email Public Health branch
<public.health@dhhs.vic.gov.au>
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. © State of Victoria, Australia,
Department of Health and Human Services, 11 July 2020 .
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