
 د کوروناویرس په اړه مهم معلومات

 
 د انګلستان حکومت الرښوونه خپره کړې چې خلک خوندي وساتي او د کوروناویرس د خپریدو

 مخنیوي کې مرسته وکړي
  

 تاسو څه کولو ته اړتیا لرئ:
 

 په کور کې پاتې شه.●
 یوازې په ورځ کې د الزمي خواړو ، طبي اړتیاو ، الزمي کارونو او د تمرین یو ډول لپاره بهر●

 ځئ.
 2  متره  د نورو خلکو څخه لرې اوسئ.●
 چې خپل کور ته الړئ ژر تر ژره  خپل السونه ومینځئ - دا د لږترلږه 20 ثانیو لپاره ترسره●

 کړئ.
 

 خپل کور مه پریږدئ که تاسو لرئ یا نه لرئ تاسو کولی شئ ویروس خپروئ حتی که تاسو نښې نلرئ .
 لوړ تودوخې  - پدې معنی چې تاسو په سینه یا شاته د لمس کولو لپاره ګرم احساس کوئ.●
 نوی ، دوامداره ټوخی - پدې معنی چې د یو ساعت څخه ډیر وخت لپاره ټوخی وکړئ ، یا په●

 24 ساعتونو کې د یا ډیرو د ټوخی پیښو (که تاسو معموال ټوخی ولرئ ، ممکن د عادي
 حالت څخه خراب وي)

 
 تاسو یوازې د دې لپاره بهر تللی شئ:

 مهم اصلي سودا●
 درملتون ته الزمي لیدنې (مخکې له دې چې بندوبست ته زنګ ووهئ د خپل ډاکټر جراحي یا●

 روغتون ته الړشئ)
 کار (چیرې چې دا په بشپړ ډول د کور څخه نشي سرته رسیدلی)●
  په ورځ کې یو ځل تمرین وکړئ ، یوازې یا یوازې ستاسو د کورنۍ له غړو سره (ستاسو کور●

 ته نږدې: چل ، ځغلی یا دوران)
 
 

 تاسو باید په ټولنیز ډول خپل ځان لرې کړئ:
 د هغه چا سره د اړیکې څخه ډډه وکړئ څوک چې د کورونویرس نښې پدې نښو کې●

 لوړه تودوخه او / یا نوي او پرله پسې ټوخی شامل دي
 د امکان په صورت کې د عامه ترانسپورت غیر ضروري کارولو څخه مخنیوی وکړئ●
 د 2 څخه د ډیرو خلکو راټولو څخه مخنیوی وکړئ●

 



  د ملګرو او کورنۍ سره د غونډو څخه ډډه وکړئ. د ریموټ ټیکنالوژۍ کارولو سره اړیکه●
 وساتئ لکه تلیفون ، انټرنیټ او ټولنیز رسنۍ

 د خپل ډاکټر یا نورو اړین خدماتو سره د اړیکې لپاره د تلیفون یا آنالین خدماتو څخه کار واخلئ●
 

 د کور معلومات
 که تاسو د کور ګټې ترالسه کړئ ، نو دا باید د معمول په توګه دوام وکړي●
 که تاسو په شخصي کرایه شویکور کې اوسېږئ ، نو ستاسو د کور مالک ته اجازه نه درکول●

 کیږي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې تاسو له کوره وباسئ
 

 خیریه مرسته
 

 که تاسو دمخه ادعا لرئ ، تاسو اړتیا نلرئ خپل د کار مرکز پلس ته الړ شئ ترڅو السلیک وکړئ●
 یا د خپل کاري کوچ سره لیدنه وکړئ.

 که تاسو د خپلې نوې ادعا په اړه پوښتنه لرئ ، ته تلیفون وکړئ یا خپله پوښتنه په خپل●
 ژورنال کې ولیکئ او DWP به تاسو غږوي  08003285644

  که تاسو د یونیورسل کریډیټ ته د خپلې نوې دعوې برخې په توګه شواهدو ته اړتیا لرئ ، نو●
 تاسو به د تلیفون یا ډیجیټلي ژورنال له الرې مالتړ وکړئ.

 
 مرسته وکړئ که تاسو په کور کې پاتې شئ:

 که تاسو مالتړ ته اړتیا لرئ ، تاسو کولی شئ موږ ته په  01642729777    په اونۍ کې 7 ورځې
 (د سهار له څخه تر ماښام پورې) تلیفون وکړئ ، یا د مرستې په بریښنالیک وکړئ.

,(9am to 5pm) 
 

  email: helpboro@middlesbrough.gov.uk. 
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