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  2019COVID-19 عارضہ کا وائرس کرونا
(03/25/2020) 

 
 معلومات لئے کے خانہ اہل کے آپ اور پآ

 حکم سے متعلق معلوماتکے گھر پر رہیں 
 وسائل کے یونٹیکم
 ںیہ ماریب جو معلومات لئے کے ان
 

  ۔ںیپر کال کر (2000-974-512) 1-1-3 کرم براہسواالت کے لئے،  ایمعلومات  یاضاف
 
ایک شخص سے  ںیکے مختلف حصوں م کہیہے جو رہاستہائے متحدہ امر یماریب ی( نظاِم تنفس کCOVID-19) 2019 عارضہ وائرس ناروک

 ںیتعلق کے حامل ہوں جن م یبیان افراد سے قر جو کہ ہے ادہیز لئے کے افراد ان خطرہ کا ہونے کشنیانف سے کروناہے۔  یرہ لیپھ دوسرے میں
COVID-19 افراد رگید حامل کے خطرے دیشد کے کشنیانف۔ افراد کے گھرانے ایورکرز،  ئریک لتھیہو، مثال کے طور پر ہ یہوئ صیتشخ یک 

 رہا ہو۔ لیپھ COVID-19 ںیرہے ہوں جس م رہتے ای ہوں رہتے ںیم عالقے اس جو ںیہ شامل لوگ وہ ںیم
 
ہے  لتایتب پھ عےیسانس کے ذرات کے ذر ںیم افراد( کے حامل یبیقر ادہیفٹ سے ز 6) تعلق یبیقر سے دوسرے کیاطور پر  یادیوائرس بن ہی
 پر ورط ممکنہ ای ناک منہ، اپنے بعد کے نےکو چھو زیچ ایفرد اس سطح  کیممکن ہے کہ ا یبھ ہی۔ ہے نکتایچھ ای کھانستا فرد متاثرہ کیا بج
 ۔اجات سمجھا ںینہ عہیذر یادیکا بن الؤیوائرس کے پھ ہیکا شکار ہو جائے کہ جس پر وائرس موجود ہو، تاہم  COVID-19کر  چھو کو آنکھوں یاپن
 

 عمل رد کا لتھیہ پبلک آسٹن
 

 برائے راکزم ،(Department of State Health Services )سروسز لتھیہ ٹیاسٹ آف پارٹمنٹیڈ موجود ںیم کساسیٹ لتھیہ پبلک آسٹن :جواب
 صحت اور صحت یعوام یعالقائ اور یمقام اور ،(CDC) (Centers for Disease Control and Prevention)بچاؤ اور مرض انسداد

 COVID-19 نے APH۔ ہے یرہ کر ینگران سے ینیب کیبار یک صورتحال یہوئ یابھرت سے یزیت کر مل ساتھ کے وںیجنسیا یک نگہداشت یک
 ۔ ہے ایک اریت منصوبہ کیا یمبن پر مرحلوں پانچ ےیل کے کرنے مربوط کو وںیسرگرم یجواب یک

 (جانچ رعملیز) افراد معائنہ ریز: 2 مرحلہ 
 (ںینہ الؤیپھ فرد بہ فرد) سیک مصدقہ: 3 مرحلہ 
 (جول لیم لویگھر/یبیقر) الؤیپھ فرد بہ فرد ںیم انداز محدود: 4 مرحلہ 
 عمل مستقل کا الؤیپھ فرد بہ فرد ںیم یونٹیکم: 5 مرحلہ 

 
 ۔ہوئے متاثر کب اور سےیک وہ کہ ںیپائ کر نہ نیتع ہی جو کہ لوگوں ان بشمول ں،یجائ ہو شکار کا وائرس افراد ںیم عالقے کیا کہ ہے مراد سے الؤیپھ یونٹیکم
 

APH وسیٹر/ آسٹن سے نیچ ہے، ایک فعال یبھ کو مرکز کے اتیعمل یجات محکمہ ہمارے ےیل کے وضبط ربط بہتر کے ردعمل نے 
 تنگہداش یک صحت اور ہے، یک فراہم ینگران یعالمت ےیل کے وںیرہائش والے لوٹنے واپس سے سفر یرونیب ںیم( Travis County)یکاؤنٹ
 یکاؤنٹ وسیٹر آسٹن ں،یاز عالوہ ۔ںیہ ےیک فراہم غاماتیپ کے تھام روک کو عوام عام اور اسکولوں، اداروں، یکاروبار افراد، ور شہیپ کے
 اید کر فعال پر طور یجزو یبھ کو( ATCEO) (Austin-Travis County Emergency Operations Center)نٹریس شنزیآپر یمرجنسیا
-COVIDہے جو  ای( قائم کJISسسٹم ) یاور مشترکہ معلومات میٹ یمنصوبہ جات کینے ا ATCEOC نظر، شیپ کے تیفعال یجزو اس۔ ہے ایگ

 ۔ںیہ کرتے اجالس روزانہ لئے کے نےیل جائزہ کا اثرات اس کے اور وںیلیتبد یک قسم یبھ یکس یوال آنے ںیم 19

پر مشتمل ہے۔ ان  شنزیدرجن سے زائد فز موجود ںیمبھر  یونٹیہے جو کم ایگ ایبنا )ماہرین کا مشاورتی پینل(Expert Advisory Panel کیا
۔ ںیشامل ہ نیاسکولز کے ماہر یعواماور  یمیتعل ی  اعل ن،یطب کے ماہر یاور داخل صورتحال یہنگامشعبہ  یامراض، شعبہ اطفال، طب یوبائ ںیم
ر کام کر رہا پ یاور رہنمائ زیتجاو ںیکے سلسلے م وںیحکمت عمل یک تھام روکاور  فیاجتماعات کے لئے تخف والے ہونے پر مانےیپ بڑے نلیپ ہی

 ہے۔

 معلومات لئے کے خانہ اہل کے آپ اور آپ

 عالمات اور ٹیسٹنگ کی معلومات

https://austintexas.us5.list-manage.com/track/click?u=1861810ce1dca1a4c1673747c&id=5076976974&e=fe3a68e94f
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COVID-19  کے شکار مریضوں میں بخار، کھانسی، سانس میں دشواری کی عالمات کے ہمراہ معمولی سے لے کر شدید نوعیت کی نظام تنفیس
 ۔ںکی بیماری پائی جاتی ہے۔ اگر آپ میں یہ عالمات موجود ہیں، تو براہ کرم "ان لوگوں کے لئے معلومات جو بیمار ہیں" ویب پیج مالحظہ کری

 ہے؟ یگئ ید انجام سٹنگیٹ یکوئ تک اب لئے کے افراد کے یکاؤنٹ وسیٹر/آسٹن ایک ہے؟ یجات یک طرح کس سٹنگیٹ وائرس کرونا: سوال

 کیا یک( Department of State Health Services( )DSHS)سروسز لتھیہ ٹیاسٹ آف پارٹمنٹیڈ کے کساسیٹ استیرقائم  ںیآسٹن م: جواب

جس کا مطلب  ں،یمعائنہ ہ ریزائد افراد ز ای کیموجودہ طور پر ا ںیم APHہے۔  یرکھت تیصالح یک نےیجانچ انجام د یک COVID-19 اب بیل

 ۔ںیہ ںینہ سزیمصدقہ ک ہیہے۔  یہے کہ جانچ کا عمل جار

 یحت کص یکہ اپن ئےی( کا سامنا ہے کو چاہیدشوار ںیم نےیسانس ل ،یکہ کھانس یعنیعالمات ) یک یماریب یمعمول یسانس ک ںیافراد جنہ سےیا

 یحت کص یآپ ک ںیکرے گا۔ اس صورت م نیکہ انفلوئنزا( کا تع سای)ج صیتشخ اںیاور نما یجو کس ںینگہداشت کے فراہم کنندہ سے رجوع کر

 مشاورت سے لتھیہ پبلک آسٹن لئے کے کرنے جمع نمونے خاطر یک جانچ سے بیل یک DSHS کساسیٹ ای CDCفراہم کنندہ  ینگہداشت کا مقام

 ۔ہے اترتا پورا پر فیتعر یک سیک ضیمر کہ ہے جاتا ایک نیتع کا بات اس اگر گا کرے

 ہے؟ موجود خطرہ ادہیز کا کشنیانف دیشد ںیم لوگوں کچھ ایک: سوال
 70 عمر یک جن ںیہ رکھتے خطرہ ادہیز کا وںیدگیچیپ اور یماریب دیشد یوال ہونے سے COVID-19 افراد وہ طرح، یک انفلوئنزا۔ ہاں یج :جواب
 کا وںیماریب یادیبن یک صحت یسیج طسیابیذ اور ،یماریب مستقل یک پھڑوںیپھ خون، فشار بلند عارضے، کے دل جوکہ ای/اور ہے زائد سے سال
 ۔ںیہ شکار

 ۔بڑے بزرگوں اور ان افراد ےک لئے رہنمائے وضع یک ہے جو مستقل طبی صورتحالوں ےس دوچار ہی   نے لتھیہ پبلک آسٹن

 
 معلومات یک ئریک چائلڈ اور اسکول

 کیے جا رہے ہیں؟مراکز بند ہو  یسہولت ئریڈے ک ای ئریچائلڈ ک ای: کسوال
ایسے چائلڈ کیئر سہولتی مراکز جو ناگزیر خدمات سر انجام دیتے اور ناگزیر مالزمین کو سہولت پہنچاتے ہیں انہیں ناگزیر کاروباری واب: ج

محفوظ رہ کر کام کریں حکم سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ناگزیر کاروباری اداروں کو سماجی فاصلہ بندی ادارے تصور کیا جاتا ہے اور وہ گھر رہیں 
 کے تقاضوں کی الزماً تعمیل کرنا ہو گی۔

یا چند بچے ہر روز  10یا چند بچوں کے برقرار گروپ کی صورت میں کی جانی چاہیئے )"برقرار" سے مراد ہے کہ وہی  10چائلڈ کیئر الزماً 
ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں تبادلہ نہیں ہونا چاہیئے۔ اگر ایک سہولتی مرکز میں ایک سے زائد بچوں  اگروپ میں ہوں(۔ بچوں ک ہیک ای

ئر کے گھلنا ملنا نہیں چاہیئے۔ چائلڈ کیکمرے میں رہنا چاہیئے۔ گروپس کو آپس میں  علیحدہکے گروپ کی نگہداشت کی جاتی ہے، تو ہر گروپ کو 
 رہائش اختیار کریں گے۔ مکمل طور پر الزماً بچوں کے ایک گروپ کے ساتھ انرفراہم کا

 سوال: کیا اسکول بند ہیں؟
وہ تعلیمی ادارے جو فاصالتی تعلیم کو سہولت پہنچاتے ہیں گھر رہیں محفوظ رہ کر کام کریں حکم کے تحت ناگزیر کاروباری ادارے جواب: 

 سمجھے جاتے ہیں۔
 :ںیکر مالحظہ سائٹ بیو یک ییونیورسٹ   ای ڈسٹرکٹ متعلقہ اپنے لئے، کے معلومات خاطر یک بچے اپنے

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

K-12 زیورسٹیونیکالجز/ اسکول ڈسٹرکٹس 

  آسٹن ISD(Austin ISD) 
 نزیا ISD ( Eanes ISD) 
 وسیٹر کیلISD (Lake Travis ISD) 
 وسٹا گویل ISD ( Lago Vista ISD) 
 نڈریل ISD ( Leander ISD) 
 لیو لیڈ ISD ( Del Valle ISD) 
  منورISD( Manor ISD) 
 لیرویفلوگ ISD ( Pflugerville ISD) 
  الگنISD ( Elgin ISD) 
 نڈیکپل ISD ( Coupland ISD) 
  راؤنڈ روکISD ( Round Rock ISD) 
  ماربل فالزISD ( Marble Falls ISD) 
 یجوہنسن سٹ ISD ( Johnson City ISD) 
  ڈرپنگ سپرنگزISD ( Dripping Springs ISD) 
 ٹڈیڈیکنسول زیہ ISD ( Hays Consolidated ISD) 

 کساسیٹ آف یورسٹیونی ( Texas University of) 
 یورسٹیونی ڈورڈزیا نٹیس (St. Edwards University ) 
 یورسٹیونی ٹائلسوسن وسٹنیہ ( Tillotson University-Huston) 
 یورسٹیونی ڈایکنکور ( Concorida University) 
 کالج یونٹیآسٹن کم (Austin Community College ) 

  

https://www.austinisd.org/student-health/coronavirus
https://www.eanesisd.net/coronavirus
https://www.ltisdschools.org/Page/3868
http://www.lagovistaisd.net/page/schoolnurse-Home
http://support.leanderisd.org/support/covid-19/
https://www.dvisd.net/coronavirus/
https://www.manorisd.net/Page/5291
http://www.pfisd.net/site/Default.aspx?PageID=7656
https://www.elginisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=86&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=5439&PageID=1
https://www.couplandisd.org/
https://roundrockisd.org/coronavirus/
https://www.marblefallsisd.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=203&ViewID=ed695a1c-ef13-4546-b4eb-4fefcdd4f389&RenderLoc=0&FlexDataID=9089&PageID=1&Comments=true
https://www.jc.txed.net/
https://www.dsisdtx.us/
https://www.hayscisd.net/
https://www.utexas.edu/
https://www.stedwards.edu/
https://htu.edu/
https://www.concordia.edu/
https://www.austincc.edu/
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 اضافی وسائل

 "گھر پر رہیں حکم کی معلومات" -آسٹن شہر 

 عبوری رہنمائی اسکولز اینڈ چائلڈ کیئر پروگراموں کے منتظمین کے لئے US K-12 -مراکز برائے مرض کا انسداد اور روک تھام 

 سے متاثرہ عملیات کے ضمن میں چائلڈ کیئر فراہم کار سروے DCOVI-19 -ٹیکساس صحت و انسانی خدمات 

 

 معلومات یک تھام روک

 ں؟یہ درکار اقدامات کونسے لئے کے مدد ںیم روکنے کو الؤیپھ کے وںیماریب یسیج COVID-19 اور فلو تو ںیہ ماریب آپ اگر: والس

 ۔ںیہ ماریب جو ہے یک وضع یرہنمائ لئے کے روکنے کو الؤیپھ جانب یک دوسروں سے افراد ان نے لتھیہ پبلک آسٹن جواب:

 ںیرہ پر گھر سوا کے نکلنے لئے کے کرنے حاصل نگہداشت یطب 

 ںیکر کال قبل سے جانے پاس کے ڈاکٹر اپنے  

 ںیکر ینگران یک عالمات یاپن 

 ںیل کر حدہیعل سے جانوروں اور افراد گرید موجود ںیم گھر اپنے کو خود 

 ںیکر زیگر سے اشتراک کے زوںیچ یذات 

 ںیڈھانپ کے دوران منہ نکوںیچھ اور یکھانس اپنی 

 ںیدھوئ بار بار ہاتھ اپنے 

 ںیکر یصفائ یک معمول یک سطحوں استعمال ریز بار بار 

ً یکے شکار افراد کو احت COVID-19 پر طور مصدقہ کا خطرہ کم نہ محسوس  یمنتقل یجب تک کہ دوسروں تک ثانو ئےیرہنا چاہ ںیم یحدگیگھر پر عل اطا

 ہونے لگے۔

 

 ہوں؟ یسکت/سکتا کر طرح کس حفاظت یاپن ںیم: سوال

 :ںیہ سکتے کر حفاظت یاپن آپ: جواب

 ۔ںیہ ماریب جویں کر زیگر سے جانے بیقر کے لوگوں ان 

 ۔کے کر زیگر سے چھونے کو منہ اور ناک، آنکھوں، یاپن سے ہاتھوں غیر صاف شدہ 

 ٹائزرینیس نڈیہ یمبن پر الکحل ںیصورت م ینہ ہونے ک ابیدست یصابن اور پان ۔کر دھو بار بار سے یپان اور صابن تک کنڈزیس 20 کو ہاتھوں اپنے 

 الکحل پر مشتمل ہو۔ %60کم از کم  جو ںیکر استعمال

 
 ہے؟ کرتا مدد ںیم روکنے کو COVID-19 استعمال کا ماسکس سیف ںیم یونٹیکم ایک: سوال
 بچانے سے وںیماریب یوال لنےیپھ عےیذر کے سانس کو خود ت،یسم COVID-19 افراد مند صحت کہ کرتا ںینہ زیتجو یک بات اس CDC :جواب
 سیف۔ کرے زیتجو یک اس ور شہیپ یکوئ کا نگہداشت یک صحت جب چاہئے پہننا ماسک وقت یاس صرف کو آپ۔ ںیپہن ماسک سیف ےیل کے

 کو افراد گرید سایا۔ ہوں یرہ ہو ظاہر عالمات ںیم جن اور ہوں شکار کا COVID-19 جو چاہئے کرنا استعمال کو لوگوں سےیا صرف ماسک
 ےیل کے افراد گرید سےیا اور کارکنان کے صحت استعمال کا ماسک سیف۔ ہے جاتا ایک ےیل کے رکھنے محفوظ سے خطرے کے ہونے شکار کا وباء

 یک شخص یکس شکار کے COVID-19 ہوئے رہتے ںیم( ںیم مرکز یسہولت یکس کے نگہداشت یک صحت ای گھر) رابطوں یبیقر جوکہ ہے اہم بہت یبھ

 ۔ ہوں رہے کر نگہداشت
 

 ہے؟ مراد ایک سے یبند فاصلہ یسماج

 کنٹرول ورا برقرار کو یحدگیعل یک فٹ چھ کم از کم نیماب کے افراد عالوہ کے گزر یلمحات ای یحادثات فیتعر یک یبند فاصلہ یسماج شہر آسٹن

 ۔ہے کرتا پر طور کے رکھنے

 لوئنزاانف یوبائ جو کہ ںیہ کرتے پر طور کے یعمل حکمت یسیا کیا فیتعر یک یبند فاصلہ یسماج مراکز کے تھام روک اور انسداد کے مرض

 ریغ اور لکیوٹیفارماس ںیکاوش یعامل خاطر یک لڑنے سے وبا یسیج انفلوئنزا۔ ہے یجات یک استعمال خاطر یک تدارک کے الؤیپھ تر عیوس کے

 کلیوٹیفارماس ریغ متعدد اقدامات کے تھام روک یک کشنزیانف کے یونٹیکم۔ ںیہ منحصر پر عالج قہیطر اصالحی کے طرح دونوں کلیوٹیفارماس

http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/child-care-provider-survey-operations-impacted-covid-19
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1(1).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
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 کے افراد اثرہمت کے لوگوں اقدامات ہی۔ ںیہ یگئ ید بیترت خاطر یک تدارک کے یمنتقل یک وبا یسیج انفلوئنز کہ جو ںیہ مشتمل پر وںیعمل حکمت

 عےیرذ کے روکنے کو الؤیپھ کے وائرس ہوئے، کرتے کم کو تعداد کل یک افراد متاثرہ طرح اس اور کے، کر کم کو امکان کے جول لیم ساتھ

 ۔ںیہ کارگر

 ۔ہے جزو اہم کیا ںیم کرنے تھام روک یک الؤیپھ کے COVID0-19 یبند فاصلہ یجسمان۔ ہے ںینہ یحدگیعل یسماج یبند فاصلہ یسماج

 

COVID-19 حقائق ںیکے بارے م 

  ہے؟ ایک وائرس کرونا ناول: سوال
 ،وائرس واال بننے سبب کا COVID-19۔ یگئ یک ںینہ شناخت یکبھ پہلے یک جس ہے وائرس کرونا کا قسم ینئ کیا وائرس کرونا ناول :جواب
ً  کہ جو ہے ںینہ سایج وائرسز کرونا ان  ۔ںیہ ےبنت باعث کا یماریب یس یہلک ،یسیج زکام عام اور ںیہ رہتے ںیم گردش نیماب کے انسانوں عموما
 

 ہے؟ خطرہ کا COVID-19 مجھے ہوئے رہتے ںیم( Austin)آسٹن ایک: سوال
 یک شواہد بڑھتے کے الؤیپھ فرد بہ فرد ںیم کہیامر متحدہ استہائےیر خطرہ یمجموع کا COVID-19 کو عوام عام ںیم کساسیٹ الوقت یف :جواب
 ۔ہے چکا بڑھ سے وجہ
 

APH 2019 مرض وائرس کرونا ںیم یکاؤنٹ وسیٹر آسٹن کو (COVID-19) کردہ ٹیڈ اپ۔ ںیہ ہوئے موصول سزیک مثبت ممکنہ متعدد کے 
 ںیم بارے کے تعداد یک سوںیک شدہ قیتصد ںیم کساسیٹ۔ ںیکر مالحظہ www.AustinTexas.gov/COVID19 لئے کے شمار نمبر کے سیک

 ۔ںیکر مالحظہ DSHS کساسیٹ لئے کے معلومات نیتر تازہ
 

 ہے؟ لتایپھ سے طرح کس وائرس، واال بننے سبب کا COVID-19: سوال
 کیا جو انیدرم کے افراد ان۔ ہے جاتا سمجھا واال لنےیپھ عےیذر کے یمنتقلمیں  فرد ایک فرد سے دوسرے پر طور یادیبن کو وائرس اس :جواب

 ںیہ ےہوت دایپ تب کہ جو عےیذر کے ذرات یتنفس۔ ہے ںینہ ہوا سے پھیلنے واال ہی۔ ہوں ںیم تعلق( یبیقر ادہیز سے فٹ 6) یبیقر سے دوسرے
 داخل اندر کے پھڑوںیپھ ای ہوں موجود بیقرجو کہ ںیہ سکتے جا ںیم ناک ای منہ کے افراد ان ذرات ہی۔ ہے نکتایچھ ای کھانستا فرد متاثرہ کیا جب
 کہ، یعنی) ہوں جانتے وہ جسے آنا ںیم رابطے سے فرد پراس طور ممکنہ کا افراد متاثرہ سے وائرس مراد سے الؤیپھ فرد بہ فرد۔ ںیہ سکتے ہو
 ۔ہے موجود ثبوت کا الؤیپھ فرد بہ فرد پاس کے یکاؤنٹ سیٹرو آسٹن(۔ بچے ٹ،یم روم ،یویب/اںیم
 

 ہے؟ مراد ایک سے الؤیپھ کے یونٹیکم: سوال

 سےیک ہو کہ ںیپائ کر نہ نیتع ہی جو کہ کے لوگوں کچھ ان بشمول ں،یجائ ہو شکار کا وائرس افراد ںیم عالقے کیا کہ ہے مراد سے الؤیپھ یونٹیکم: جواب

 ۔ہوئے متاثر کب اور

 محفوظ رہ کر کام کریں حکم کی معلومات –گھر پر رہیں 
ھر لوگوں کے گماسوائے ناگزیر کام اور سرگرمیوں کے، آسٹن شہر اور ٹریوس کاؤنٹی نے ایک عوامی صحت سے متعلق حکم جاری کیا ہے جو 
 فٹ کا سماجی فاصلہ قائم رکھنا ہو گا۔ 6پر رہنے کا متقاضی ہے۔ ایک مجاز سرگرمی سر انجام دیتے ہوئے، لوگوں کو الزماً 

 ہے درکار جاننا ایک کو آپ
کے پھیالؤ پر قابو پانے کے لئے آسٹن/ٹریوس  COVID-19یہ جاننا اہم ہے کہ یہ تاکیدی الک ڈاؤن نہیں ہے۔ عوای صحت کا حکم یہ کہتا ہے 

 ۔کاؤنٹی کے تمام باشندگان تمام غیر ضروری آؤٹنگز سے اجتناب برتیں اور جہاں تک ممکن ہو گھر کے اندر رہیں

)اگر ایک ناگزیر کام کے طور پر مختص کردہ ہوا(  خریدنے، دوڑ لگانے، کتے کو ٹہالنے، دوائی لینے، ڈاکٹر کو دکھانے یا کام تے ضرورئاشیا

 پر جانے اور واپس آنے کے لئے گھر سے نکلنے کی اب بھی اجازت ہے۔

کے تقاضوں سے  IDقل و حمل کے ضمن میں پر جانے کے لئے سفر کرنے کی غرض سے اضافی دستاویزات، جو ن وںناگزیر سرگرمیوں یا کام

 بڑھ کر ہوں، ضروری نہیں ہیں۔

 اںیسرگرم ریناگز

یہ حکم غیر ضروری سرگرمیوں کسی قسم کے سماجی اجتماعات، ریستوران میں کھانا کھانے، اور بارز، تفریحی مقامات، یا جمز اور فٹنس 

ینے جانا، ریستوران کھانا ل یفارمیسں کی اجازت دیتا ہے جن میں کریانہ اسٹور، سینٹرز جانے کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ یہ حکم ناگزیر سرگرمیو

 ۔جانا شامل ہیں ل قدمی کے لئے لے کرہ، یا اپنے پالتو جانور کو چجانا، طبی نگہداشت پانے جانا

 گزیر سرگرمیوں کی مثالوں میں شامل ہیں:ان

 رسد، یا، ادویات حاصل کرناصحت اور تحفظ: صحت کی نگہداشت، ایمرجنسی خدمات، طبی 

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
http://www.austintexas.gov/COVID19
https://dshs.texas.gov/coronavirus/
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اور خوراک، پالتو جانور کی خوراک، اور گھر پر رہنے کے لئے درکار ضروری چیزیں حاصل  تضروری فراہمیاں اور خدمات: اشیائے ضرور

 کرنا

رطیکہ افراد ایک میں مشغول ہونا بش ڑبیرون خانہ سرگرمی اور ورزش: بیرون خانہ سرگرمی، جیسا کہ چہل قدمی، ہائیکنگ، بائیکنگ، یا دو

 دوسرے سے کم از کم چھ فٹ کا سماجی فاصلہ قائم رکھیں

اور خدمات: ایک ایسے ناگزیر کاروباری ادارے میں کام کرنا، کہ جس میں وہ تمام تر سہولیات شامل ہوں جو عوامی صحت، تحفظ اور  کامناگزیر 

 ی عمل کو یقینی بنانے  کے لئے درکار ہوںفالح و بہبود کو برقرار رکھنے کی خاطر پیچیدہ انفراسٹرکچر کے جار

، بڑوں، چھوٹوں، منحصران، معذوریوں کے حامل افراد، یا دیگر کمزور خاندان کے کسی فردکسی اور گھرانے میں دوسروں کی نگہداشت کرنا: 

 کی نگہداشت کرنا افراد

 کاروبار ریناگز

اداروں کا الزماً سرگرمیوں کو روکنا اور اپنی جگہ پررہنا ہو گا۔ ناگزیر حکم کے تحت، ناگزیر کاروباری اداروں کے سوا تمام کاروباری 

 کاروباری اداروں کو الزماً سماجی فاصلہ بندی کے تقاضوں کی تعمیل کرنا ہو گی۔ ناگزیر کاروباری اداروں میں شامل ہیں:

کلنیکس، ویٹرنری دفاتر اور دیگر صحت کی نگہداشت کے خدمتی ، فارمیسز، فوڈ بینکس، سہولت اسٹورز، اسپتال، فارمر مارکیٹکریانہ اسٹورز، 

 مراکز۔

پر سر انجام دیا جائے )یعنی کہ، گھر سے  وںغیر ضروری کاروباری ادارے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں اگر کام ان کی اپنی رہائش گاہ

 کام کرنا(۔

 اگزیر مالزمین کو اپنے ناگزیر اموری فرائض سر انجام دیتے رہنے کے نہوں جو  ےچائلڈ کیئر سہولتی مراکز جو ایسی خدمات فراہم کرت

 قابل بناتی ہوں۔

 فاصالتی تعلیم کو سہولت پہنچانے کے مقاصد کے حامل، تعلیمی ادارے 

  گاڑیوں کی مرمت کی دکانیںگیس اسٹیشنز اور 

 بینکس اور مالیاتی ادارے 

  کے اجتماع کار اور دیگر حکومتی خدمتی مراکز ، پانی، ٹھوس فضلہ جاتبجلیپیچیدہ انفراسٹرکچر بشمول 

  ہارڈ ویئر اسٹورز، پلمبرز، الیکٹریشنز، اور رہائش گاہوں اور دیگر کاروباری اداروں کے تحفظ، صفائی، اور ناگزیر سرگرمیوں کو

 برقرار رکھنے کی خاطر ضروری دیگر سروس فراہم کاران

  کے سہولتی مراکز فراہم کرنے والے کاروباری ادارے اور شیلٹرمعاشی طور پر نقصان زدہ افراد کو ضروریات زندگی 

 خوراک، اور مصنوعات براہ راست رہائش گاہوں تک پہنچانے یا ارسال کرنے والے کاروباری ادارےتاشیائے ضرور ،  

  سیکیورٹی، پیرول اور اسی طرح کسی بھی ناگزیر کاروباری ادارے کو "بنیادی عملیات برقرار رکھنے" کی خاطر درکار کردار، جن میں

 کی سرگرمیاں شامل ہیں

 سواالت گئے پوچھے سے کثرت

 ہے؟ نافذ وںیک حکم کا رہنے پر گھر ہاںی: سوال

وائرس کی واقعتاً کمیونٹی منتقلی چل رہی ہے، جو کہ افراد کے مابین با آسانی پھیل جاتا ہے۔ اس کے حامل بہت سے افراد میں عالمات جواب: 

محسوس ی بھطبیعت کی خرابی نہ  بہت زیادہ یا بہت معمولی عالمات ہوتی ہیں۔ لیکن وہ با آسانی وائرس پھیال سکتے ہیں چاہے وہ خودہوتی نہیں 

سال سے زائد عمر، جن کا مدافعتی نظام کمزور ہو، اور متعدد طبی عارضوں کے حامل  60کرتے ہوں۔ وائرس کے حامل کچھ افراد، خصوصاً 

 تنفس کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ یسنگین پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے اور مداخلتی طبی امداد جیسا کہ آکسیجن اور امدادافراد، نتیجتاً 

ذا اس حکم جیسی مداخلت کے بناء، بہت سے افراد کو طبی نگہداشت کی ضرورت پیش آ سکتی سے پھیل جاتا ہے یچونکہ وائرس نہایت آسان ، لہ 

آ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انتہائی سنگین بیماری کے حامل افراد کی مناسب دیکھ بھال کی خاطر ہمارے پاس  دباؤپر ہے، جس سے اسپتال کے نظام 

اور اپنے صحت کی نگہداشت کے نظام کو دباؤ سے  وافر تعداد میں بستر اور آالت نہ ہوں۔ یہ ناگزیر ہے کہ ہم وائرس کے پھیالؤ میں کمی النے

۔ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خاطر ہر وہ کام کریں جو ہمارے اختیار میں ہو "ستورایتامیں  خمیدگیبچانے کے لئے "

سے بیمار پڑ جائیں یا جنہیں حادثات، ہارٹ اٹیکس، اسٹروکس، یا دیگر سنگین  COVID-19داشت دستیاب ہو گی جو ہلوگوں کے لئے صحت کی نگ

 ی طبی نگہداشت کی ضرورت پیش آئے۔طبی صورتحالوں کے سبب ایمرجنس

 یہ کب تک جاری رہے گا؟گا؟ ہو شروع کب ہی: سوال
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 ںیم یکاؤنٹ وسیآسٹن اور ٹر کہ، ہی ماسوائے گا رہے تک لیاپر 13 اور گا ہو العمل نافذ سے 11:59 رات منگل بروز مارچ، 24 حکم ہی: جواب

COVIA-19 ۔جائے اید ڑھاخاطر ب یکرنے ک ںیقابو م دیکو مز الؤیکے پھ 

 سوال: میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کچھ کھال ہوا ہے؟

 ناگزیر کاروباری ادارے کھلے رہیں گے۔ کچھ مثالوں میں شامل ہیں:جواب: 

، فوڈ فارمر مارکیٹخوراک: کریانہ اسٹورز،  ی مراکزسہولت ے، کلینکس، اور دیگر صحت کی نگہداشت کفارمیسزصحت کی نگہداشت: اسپتال، 

والے ریستوران ویٹرنری کلینکس، ہارڈ ویئر اسٹورز، گیس اسٹیشنز، پارکس، بینکس،  کرنے اسٹورز، لے کر جانے یا ڈیلیوری یسہولتبینکس، 

 دھوبی گھاٹ/النڈری کی سہولیات

 سوال: کیا اس کا اطالق بے گھر افراد پر ہوتا ہے؟

، شہر دہ کرنے کی خاطراافراد کے لئے دستیاب وسائل کو زیادہ سے زیبے گھر افراد کو شیلٹرز تالش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ان جواب: 

 ریاستی اور مقامی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔

 سوال: کیا میں دوست احباب اور اہل خانہ سے مل سکتا ہوں؟

ی کسی بھی افرادی تعداد کے حامل عوامکے سوا،  ی  مرکز کے ممبران کو حاصل استثن یسکونت ایگھر  ایکاموں،  ریناگز وں،یسرگرم ریناگزجواب: 

 ۔ہیں نعم یا نجی اجتماعات جو ایک گھر یا سکونتی مرکز سے باہر منعقد کیے جا رہے ہوں

 انگہداشت کرن یک افراد کمزور گرید ایکے حامل افراد،  وںیمنحصران، معذور ےاپن چھوٹوں، بڑوں، فرد، یکس کے خاندان ںیاور گھرانے م یکس

 ایک ناگزیر سرگرمی سمجھی گئی ہے اور یہ حکم سے متاثر نہیں ہو گی۔

 سوال: کیا مجھے سفر کی اجازت ہے؟

گزیر سرگرمیاں سر انجام دینے یا نا گزیر  نا پر طور یکل   حمل، و نقل یعوام ای ،پر موبائل آٹو کل،یسائ موٹر اسکوٹر، کل،یسیبائ دل،یپجواب: 

مجاز  کے مقاصد کے تحت ضروریاتکز، یا پیچیدہ انفراسٹرکچر میں کام کے لئے جانے اور نا گزیر سفری اخدمتی مر، حکومتی وںکاروباری ادار

مل اکردہ ہے۔ نا گزیر سفر میں کسی تعلیمی ادارے سے باہر جانا، عدالتی حکم پر سفر یا فاصالتی مذہبی خدمات کی ادائیگی کے لئے سفر کرنا ش

 ہے۔

 مبتال افراد کے لئے ذہنی صحت کے کیا وسائل دستیاب ہیں؟ سوال: ذہنی پریشانی میں

 ای دزائ مشکالت، ںیم ندین ،یشانیپر اور ینیچ بے آپ۔ہے موجود مدد تو ں،یہ آزردہ ای شانیپر آپ اگر اور ںیہ اہم اتیضرور یجذبات یک آپجواب: 

 ۔ںیرک رابطہ کرم براہ تو ں،یہ رکھتے عالمات یبھ یکوئ سے ںیم ان آپ اگر۔ ںیہ سکتے کر محسوس تیفیک یک دباؤ اور یاداس ای ،یخوراک کم

 472-512 : الئن ہاٹ کرائسز گھنٹے 24 نگہداشت یالزم-HELP (4357) 

 950-800-1: الئن لپیہ خلل یذہن برائے االئنس یقوم-NAMI (6264) پر 741741 ای NAMI ۔ںیجیبھ کر لکھ 

o بمطابق بجے 6 شام سے 10 صبح جمعہ تا ریپ ET 

 8255-273-800-1: الئن الئف یقوم یک تھام روک یک یکش خود 

 سوال: اگر میرے گھر کا ماحول محفوظ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟

کوئی اور جگہ تالش کرنے کا کہا جاتا اگر آپ کے لئے گھر پر رہنا محفوظ نہیں ہے، تو آپ کو اس حکم کے دوران رہنے کی غرض سے جواب: 

 ہے۔ براہ کرم رابطہ کریں:

 512-267-7233(: SAFEسیف )

 800-460-7233(: Hope Allianceہوپ االئنس )

 1-877-863-6338(: The National Domestic Voilence Hotlineگھریلو تشدد کی قومی ہیلپ الئن)

 ئے؟یچاہ کرنا ایک مجھے تو ہو درکار معاونت لئے کے چالنے گھر مجھے اور ہو ہوا متاثر کاروبار رایم اگر :سوال

https://suicidepreventionlifeline.org/chat
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 Neighborhood Housing and Community Development (NHCD)) یترق یک یونٹیکم اور گھرانہ یگیہمسائ برائے شعبہ: جواب

Department )رتاک شیپ جات حوالہ اور معلومات خاطر یک مدد یک ممبران متاثرہ حامل کے اتیضرور یک کفالت لویگھر یفور کے یونٹیکم 

 ۔ہے

 و مشاورت متعلق سے تنازعوں کے مکان مالک دار ہیکرا عمل، کے یدخل بے( Austin Tenants Council)کونسل یک داران ہیکرا آسٹن

 لویگھر متنازعہ تاکہ ہے یکرت شناخت یک مسائل کے ےیکرا کے گھر اور ،یکرت فراہم شاپس ورک ،یکروات یثالث ںیم جھگڑوں ،یتید یرہنمائ

 ۔سکے کر کم ای حل کو وںیسرگرم

 ۔ہے سروس الئن ہاٹ سوشل مفت یوال رہنے ابیدست گھنٹے 24 کے دن( Austin 2-1-1)1-1-2 آسٹن

Aunt Bertha یجوڑت سے امداد یقانون اور گرانٹس، یفور لئے کے کرائے م،یجو اہل افراد کو خوراک، رہائش، نقل و حمل، صحت/طب، تعل 

 ۔ہے

 گرانٹس، یفور لئے کے زیٹیلیوٹی ای کرائے معاونت، یقانون سائٹ بیو( Eviction Service Resources) وسائل کے سروس یک یدخل بے

 ۔ہے کرتا فراہم معلومات متعلق سے پانے جگہ ںیم گاہ پناہ یمقام ای واؤچرز، کے گاہ امیق المدت لیقل رہائش، متبادل

 یر یک جات قرضہ کے رہن ہوئے، گھٹاتے کو وںیگیادائ سائٹ بیو( Avoiding Mortgage Foreclosure)بچنا سے یضبطگ یک رہن

 ۔ہے یکرت فراہم حل لئے کے بچنے سے یضبطگ ای ،یکرت فراہم معلومات پر یکار دیتجد ای نسنگیفائن

NHCD وسائل لئے کے مالکان کے گھر اندر کے(resources for homeowners )وسائل کے والوں چڑھانے پر کرائے اور(resources 

for renters )۔ںیہ موجود وسائل 

 ںیہ سکتے جا ےیک تالش وسائل دیمز پر( Community Resources Directory)یکٹریڈائر یجات لہیوس یک یونٹیکم

 ئے؟یچاہ کرنا ایک مجھے تو ہو ضرورت یک امداد یمال مجھے اور ہو ہوا متاثر پر طور یمال کاروبار رایم اگرسوال: 

 خود ندرا کے ہفتوں والے آنے جو ہے کرتا شکشیپ یک یفراہم یک خدمات لئے کے کاروباروں ان لپمنٹیڈو اکنامک برائے محکمہ کا آسٹن: جواب

 ۔ ہے شامل رامپروگ کا قرض کے کاروبار یملیف اور ،وسائل کے یبند منصوبہ یہنگام ،تیترب یکاروبار مفت ںیم ان۔ ںیپائ ہوئے کرتے جدوجہد کو

 آسٹن کہ ہے یجات ید یبھ اطالع ہی ںیانہ۔ ئےیچاہ یکرن کال پر 3-1-1 آسٹن کو اداروں یکاروبار والے رکھنے سواالت متعلق سے احکامات نئے

 ،یمئ 1 کو الئنز ڈیڈ کردہ عائد سے رو یک قواعد اور یکس ای اصول، قانون، ضابطے، یشہر آسٹن احکامات نئے گئے اپنائے سے جانب یک شہر

 ۔ںیہ کرتے معطل تک 2020

 گا؟   جائے ایک نافذ طرح کس کو احکامات انسوال: 

 سے جانب یک مارشل فائر آسٹن آف آفس اور کٹرز،یانسپ کے پارٹمنٹیڈ کوڈ آسٹن آف یسٹ افسران، کے امن احکام کے یکاؤنٹ وسیٹر-آسٹنجواب: 

 جا ید سزا یک جانے ڈالے ںیم لیج تک دن 180 ای جرمانے تک 1,000$ ںیم صورت یک وںیوز خالف یک احکام ان۔ گے ںیجائ ےیک نافذ

 ۔ہے یسکت

 عوامی یا نجی اندرونی یا بیرونی اجتماعات  جمز، یوگا اور فٹنس اسٹوڈیوز اور نائٹ کلبوں کے اندر کھانا کھانا ریستورانوں، بارز،

 عوامی صحت کا مکمل حکم یہاں مالحظہ کریں۔

 نا گزیر کاروباری اداروں کے لئے معلومات

و ج ناگزیر کاروباری اداروں کو سماجی فاصلہ بندی کے تقاضوں کی تعمیل کرنا ہو گی۔ ان میں ریٹیل دکانیں جیسا کہ کریانہ اسٹورز شامل ہیں،

ایسے کنٹرولز قائم کریں گے جو اسٹور کے سامنے قطار میں کھڑے اور اسٹورز کے اندر موجود گاہکوں کے درمیان کم از کم چھ فٹ کا فاصلہ 

 م رکھنے کے متقاضی ہوں۔  قائ

کا شکار ہونے سے بچنے میں مدد  COVID-19آسٹن پبلک ہیلتھ نے ناگزیر کام والے مالزمین کے جائے کار پر نظام تنفس کی بیماریوں، بشمول 

   رہنمائی وضع کی ہے۔ ی خاطر بھیدینے ک

ی چاہیئے اور ابتدائ اجانے پر کام پر حاضر ہونے سے اجتناب برتنناگزیر امور والے مالزمین کو درج ذیل میں سے کسی معیار کے اندر پائے 

  سیلف قرنطینہ کی تجاویز پر عمل پیرا ہونا چاہیئے

 اگر آپ کو نظام تنفس کے انفیکشن کی کوئی بھی نشانیاں یا عالمات، جیسا کہ کھانسی، سانس میں دشورای، یا گال خراب محسوس ہو؛  

http://austintexas.gov/article/department/housing
http://austintexas.gov/article/department/housing
https://www.housing-rights.org/
https://www.211texas.org/
https://www.auntbertha.com/
http://austintexas.gov/article/page/resources-renters-help-eviction-or-displacement
http://austintexas.gov/article/page/austin-my-home-avoiding-mortgage-foreclosure
http://austintexas.gov/article/department/resources-homeowners
http://austintexas.gov/article/article/covid-19-community-resources
http://austintexas.gov/article/department/bizaid-business-orientation
http://austintexas.gov/article/page/get-back-business
http://austintexas.gov/article/department/family-business-loan-program
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 99.6°F ار ہو؛خسے زیادہ ب  

 دنوں میں کسی ایسے فرد سے رابطہ رکھا ہو جس میں  14ہ گزشتCOVID-19 اور اس کے پاس مرکز  کی مصدقہ تشخیص ہوئی ہو

کے  COVID-19 جو ( کی جانب سے مختص کردہ موزوں تحفظاتی ساز و سامان نہ تھا؛CDCبرائے انسداد مرض اور روک تھام )

  ؛وبیماری کے سبب بیمار ہکسی نظام تنفس کی جو ؛ یا وضمن میں زیر تفتیش ہ

 وکسی ایسی جگہ کا سفر کیا ہ ( جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنWorld Health Organization یا )CDC نے "ہاٹ اسپاٹ" تصور کیا ہو۔ 

 

 وسائل یونٹیکم

 وسائل ابیدست

 یکاؤنٹ وسیٹر آسٹن ں،یہ چکے ہو العمل نافذ احکامات نئے کے COVID-19 پر خانوں شراب اور ستورانوںیر اجتماعات، کے یونٹیکم چونکہ

 تاکہ ےہ رہا کر اںینما کو سلسلے کیا کے اتیسہول کردہ فراہم سے جانب یک شرکاء کے یترق یاقتصاد اور یونٹیکم اور اور کٹریس پبلک

 ۔ہے دشہخ کا ہونے متاثر ادہیز سے سب سبب کے وںیپابند کے جن جائے یک مدد یک افراد کے صنعتوں گرید اور یقیموس بات،یتقر سروسز،

COVID-19 کرنے سامنا کا یسامان و سر بے یک سائٹ بیو یک یعمل حکمت یک افراد گھر بے پر، طور کے جزو کے عمل رد یشہر کے 

 لئے، کے معلومات دیمز۔ ہے یگئ یک یساز ہدف سے دوبارہ خاطر یک کرنے اشتراک کا معلومات ریناگز ساتھ کے افراد والے

www.AustinTexas.gov/Homelessness ۔ںیمالحظہ کر 

 

CDC ۔ہے یرہ کر لیتعم یکاؤنٹ وسیٹر آسٹن یک جس ہے یک ایمہ یرہنمائ عبوری لئے کے لٹرزیش کے افراد گھر بے نے 

 سروسز یٹیلیوٹی

 تمام ہمارے۔ سکے ہو یرسائ تعطل بال یک نیصارف تک سروسز یٹیلیوٹی کہ ںیہ اٹھائے اقدامات لئے کے بنانے ینیقی کو امر اس نے شہر آسٹن

 اور یکئ ہے، اسنبھالت انتظام کا بلنگ اور ئریک کسٹمر لئے کے شہر کل کے یٹیلیوٹی آسٹن جو ،یانرج آسٹن۔ہے سریم معاونت یفور کو نیصارف

 ۔ںیسک رہ پر کیٹر اپنے ںیم ضمن کے بلز یٹیلیوٹی اپنے نیصارف تاکہ ہے کرتا یبھ شکشیپ یک پروگراموں

 یالم یاپن وہ اگر کرے حاصل سروس یٹیلیوٹی تعطل بال صارف کہ گا بنائے ینیقی کو امر اس ہی: منصوبہ کا یگیادائ کردہ موخر 

 ۔ںیہ ےکرت کام لئے کے نےید لیتشک منصوبہ یمدت لیطو کر مل ساتھ کے نمائندگان یٹیلیوٹی خاطر یک کرنے پورا کو اتیضرور

 بلز یٹیلیوٹی والے رہنے ایبقا اور یفور نیصارف حامل کے خطرے یطب اور نیصارف والے آمدن محدود: پروگرام کا معاونت یک صارف 

 ۔ںیہ سکتے کر حاصل معاونت ںیم مد یک چھوٹ لئے کے نیصارف یک

 جن کہ ںیکر کلک ہاںی لئے کے جاننے دیمز ںیم بارے کے قوںیطر گرید ان۔ ںیہ بند سے مارچ 18 نٹرزیس منٹیپ زیٹیلیوٹی دونوں کے شہر آسٹن

 ۔ںیہ سکتے کر ادا بلز یٹیلیوٹی یاپن نیصارف عےیذر کے

 ۔ںیہ سکتے کر رابطہ پر 9400-494-512 سے مرکز رابطہ ئریک کسٹمر ہمراہ کے سواالت کے قسم یبھ یکس نیصارف کمرشل اور یرہائش

 کرنے طعمنق ںیم صورت یک یگیادائ عدم سبب کے صورتحال یک وائرس کرونا کو سہولت یک سیگ یقدرت پر طور یعارض نے وںیکمپن لیذ درج

 :ہے اید کر معطل عمل کا

 Atmos Energy 

 CenterPoint Energy 

 Texas Gas Service 

یرسائ ٹیٹرنان  

 یک کرنے فراہم سہولت یک یفائ یوائ اور نڈیب براڈ کٹرمیسپ مفت تک دنوں 60 ںیم گھرانوں سےیا حامل کے طلباء کالج گرید ای/اور K-12 چارٹر

 کے تیشمول۔ ہے ںینہ موجود سبسکرپشن نڈیب براڈ کٹرمیسپ تک 100MBPs پر سطح سروس یبھ یکس سے پہلے پاس کے جن ہے کرتا شکشیپ

 ۔یگ جائے ید چھوٹ یک سیف یک بیتنص لئے کے گھرانوں طلباء نئے۔ ںیکر کال پر 8395-488-844-1 لئے

http://www.austintexas.gov/Homelessness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faustinenergy.com%2Fae%2Fresidential%2Fyour-bill%2Fcustomer-assistance-programs&data=02%7C01%7CVeronica.Samo%40austintexas.gov%7C0f0055d812224f568e7008d7ca6df0de%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637200445848781349&sdata=Rp1pry%2FNYrbeDmOWwqoZANh4VCUBFDTOiGVg1jyRe2g%3D&reserved=0
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://www.atmosenergy.com/
https://www.centerpointenergy.com/en-us/pages/selfid.aspx
https://www.texasgasservice.com/
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers
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AT&T ںیم نہیمہ/10$ کو گھرانوں والے آمدن محدود اہل AT&T رہا کر شکشیپ یک پانے ٹیانٹرن عےیذر کے یرسائ سے جانب یک پروگرام 

 ۔ںیہ رہے لے حصہ ںیم اسٹارٹ ڈیہ اور پروگرام لنچ اسکول یقوم جو کہ ہے ایگ اید بڑھا تک گھرانوں ان اریمع کا تیاہل۔ ہے

 معاونت ئریک چائلڈ

 معلومات کچھ متعلق سے ئریک چائلڈ شدہ تیرعائ لئے کے خاندانوں اہل( CCS) سروسز ئریک ئلڈچا سولوشنز قوت یافرادپر  512-597-7191

 ۔ہے یسکت دے مدد ںیم کرنے فراہم

 ںینہ اںیدخل بے یکوئ

 تک بعد کے 2020 ل،یاپر 1 کہ ہے کرتا یدہ نشان ہی جو ہے کردہ یجار احکام کا تیثیح یدائم کیا ںیم امن برائے انصاف کے یکاؤنٹ وسیٹر

 ۔یگ ںیجائ ید ںینہ بیترت اںیدخل بے یکوئ

 لٹریش یمقام ای واؤچرز، کے گاہ امیق یمدت لیقل ،گاہ اقامت متبادل ز،یٹیلیوٹی و ہیکرا برائے گرانٹس یمرجنسیا معاونت، یقانون وسائل کے یدخل بے

 ۔ںیہ ابیدست خاطر یک نےید معاونت کو وںیرہائش حامل کے ضرورت یک پانے جگہ ںیم

 و مشاورت متعلق سے تنازعوں کے مکان مالک دار ہیکرا عمل، کے یدخل بے( Austin Tenants Council)کونسل یک داران ہیکرا آسٹن

 لویگھر متنازعہ تاکہ ہے یکرت شناخت یک مسائل کے ےیکرا کے گھر اور ،یکرت فراہم شاپس ورک ،یکروات یثالث ںیم جھگڑوں ،یتید یرہنمائ

 ۔سکے کر کم ای حل کو وںیسرگرم

 ں،یدھوئ تک کنڈزیس 20 سے یپان اور صابن ہاتھ اپنے ں،یڈھانپ کو نکوںیچھ اور یکھانس یاپن کر موڑ یکہن یاپن۔ ںید مدد ںیم بچاؤ سے یماریب

 ۔ںیرہ پر گھر ںیم صورت یک ہونے ماریب اور ںیچھوئ مت کو چہرے اپنے سے ہاتھوں دھلے ان

 اتیضرور یک اقامت یفور

 کے اتیضرور یک اقامت یفور تیسم وسائل لئے کے داران ہیکرا اور مالکان کے گھر (NHCD) شعبہ کا یترق یک یونٹیکم اور یاقامت ہیہمسا

 ۔ہے کرتا شیپ جات حوالہ اور معلومات لئے کے نےید معاونت کو ممبران کے یونٹیکم متاثرہ حامل

 یر یک جات قرضہ کے رہن ہوئے، گھٹاتے کو وںیگیادائ سائٹ بیو( Avoiding Mortgage Foreclosure)بچنا سے یضبطگ یک رہن

 ۔ہے یکرت فراہم حل لئے کے بچنے سے یضبطگ ای ،یکرت فراہم معلومات پر یکار دیتجد ای نسنگیفائن

 ۔ہے یکرت فراہم وسائل ںیم کرنے یگیادائ یک زیٹیلیوٹی اور ہیکرا سائٹ بیو معاونت ںیم یگیادائ دارانہ ہیکرا

 معاونت یک خوراک

 رکارد امداد یغذائ کو آپ اگر۔ ںیہ رہے کر لیترس یک خوراک یمرجنسیا ںیم یونٹیکم یہمار ڈسٹرکٹس اسکول اور ںینینٹیک یک خوراک یمقام

 ۔ںیکر کال پر 211 کرم براہ تو ،ہے

 وسائل یکاروبار اور قوت یافراد

 ان۔ ںیائپ ںیم یتنگ کو خود دوران کے ہفتوں والے آنے جو ہے رہا کر شکشیپ یک سروسز لئے کے اداروں یکاروبار ان محکمہ کا یترق یاقتصاد

 ۔ہے شامل پروگرام کا قرض کے کاروبار یخاندان اور ،وسائل یبند منصوبہ یمرجنسیا ،تیترب یکاروبار مفت ںیم

ً  پر کالسز ان۔ ہے رہا دے یبھ چھوٹ یک چارجز کے کالسز یکاروبار مختصر الئن آن یاپن محکمہ کا یترق یاقتصاد ۔۔ ہے یآت الگت 35$ عموما

 :ںیہ سکتے کروا رجسٹر ںیم مفت یبھ لئے کے یکس سے ںیم کالسز یگئ ید ںیم لیذ مالکان یکاروبار اور یرہائش

 BizAid سمت یکاروبار 

 جائے ایک ریتحر سےیک منصوبہ یکاروبار 

 ںیادیبن یک وسائل یانسان 

 تقاضے یضرور یریتشہ 

 یبند کارڈیر یک کاروباروں چھوٹے 

 ںیکر جینیم کو فلو شیک اپنے 

 اکاؤنٹنگ یک کاروبار چھوٹے 

https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://www.traviscountytx.gov/justices-of-peace
https://www-draft.austintexas.gov/page/resources-renters-help-eviction-or-displacement
https://www.housing-rights.org/
https://www-draft.austintexas.gov/department/housing
http://austintexas.gov/article/page/austin-my-home-avoiding-mortgage-foreclosure
http://www.austintexas.gov/page/resources-renters-help-paying-your-rentutilities
http://www.austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation
http://www.getbackinbusinessaustin.org/
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.austintexas.gov%2Fdepartment%2Ffamily-business-loan-program&data=02%7C01%7CSara.Henry%40austintexas.gov%7Ce4133336d9804a8076ea08d7ca2107c0%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637200115798855139&sdata=VAW1EMDP%2By7mP6ZAfkw5Gl0IqGL0UZ1WXKG8sFLegqU%3D&reserved=0
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 پرائسنگ جکیٹیاسٹر 

 لنسیکسیا یسپروائزر 

 BizOpen :بناریو کا تقاضوں کے دادوںیجائ کمرشل 

 A سے Z ںیبڑھائ رکاروبا اپنا عےیذر کے سیب ٹایڈ سرچیر 

 سکتے دے درخواست لئے کے مراعات یوال ہونے حاصل ںیم صورت یک یگار روز بے آپ جہاں ہے جگہ وہ شنیکم کا قوت یافراد کساسیٹ

 ۔ہے موجود یبھ لیوٹوریٹ گار مدد لئے کے نےید یرہنمائ متعلق سے عمل سارے کو آپ پاس کے ان۔ ںیہ

 ۔ںیکر کال ںیانہ پر 512-485-3792۔ ہے سکتا دے مدد ںیم کرنے تالش کام این کو آپ ایریا ٹلیپیک سولوشنز قوت یافراد

 سروسز ئریک لتھیہ

 ںیم نےیل سانس ،یکھانس بخار، مثالً،) عالمات یسیج وائرس ناوکر جو کہ کو افراد سےیا کے کار فراہم شدہ مقرر یکس ریبغ اور انشورنس ریبغ

 یک لوگوں پر فون CommUnityCare۔ ئےیچاہ یکرن کال پر 8775-978-512 کو CommUnityCare ہوں رہے کر محسوس( یدشوار

 کے عمل رد یفور کے( CDC) تھام روک و انسداد کے مرض برائے مرکز ہم۔ گا دے جیبھ پر مقام مناسب ںیانہ اور گا کرے یبند درجہ

 یک آنے نکیکل لئے کے تدارک کے الؤیپھ ممکنہ یکس کے وائرس کو افراد ریبغ کے کار فراہم مقررہ یکس۔ ںیہ رہے کر یرویپ یک پروٹوکول

 ۔ئےیچاہ یکرن کال پر نمبر گئے ےید اوپر بجائے

 سروسز یعموم

 ۔ہے الئن ہاٹ یک سروس یسماج مفت یوال رہنے ابیدست گھنٹے 24 کے دن( Austin 2-1-1)2-1-1 آسٹن

 ۔ہے عہیذر نےیسواالت کے جواب د یمعاونت کے لئے تمام عموم دیمز( Austin 3-1-1) 3-1-1آسٹن 

Aunt Bertha ہے۔ یامداد سے جوڑت یاور قانون م،یو اہل افراد کو خوراک، رہائش، نقل و حمل، صحت/طب، تعلج ہے سائٹ بیو کیا 

 ںیہ ماریب جو معلومات لئے کے ان

 عالمات

COVID-19 ہے ہوتا سامنا کا عالمات یک تینوع دیشد تا یمعمول یک سانس ساتھ کے عالمات لیذ درج کو افراد شکار کے 

 بخار 

 یکھانس 

 یدشوار ںیم نےیل سانس 

 سروسز لتھیہ یلیٹ

 یرنے کمالحظہ ک سسائٹ بیو ایاستعمال کرنے  پسیپہلے موبائل ا وتمام افراد ک حامل کے عالمات یسیج فلوکے فراہم کنندگان  صحت نگہداشتِ 
 ۔ںیہ ابیوسائل دست لتھیہ یلیہے۔ آپ کے تحفظ اور سہولت کے لئے ٹ یگئ یخاطر بنائ یکے رد عمل ک COVID-19کہ جو  ںیدے رہے ہ بیترغ

 ہے جاتا ایک زیتجو ہی قبل سے جانے اسپتال ای مرکز کے نگہداشت یفور نک،یکل ایاپنے صحت کے فراہم کنندہ کے ساتھ مقررہ مالقات طے کرنے 
 ۔ںیکر استعمال سروسز یجلت یملت سے ان ای کیا سے ںیم سروسز یگئ ید ںیم لیذ آپ کہ

 Baylor Scott & White 

o محض ےیخاطر اسے اپنے فون پر حاصل کرنے کے ل یانسٹال کرنے ک پیا ایسائٹ مالحظہ کرنے  بیو یان ک BETTER 

 ۔ںینہ درکار پوائنٹمنٹا یکوئ۔ ںیکر کسٹیٹ 88408کو 

 Ascension۔ 

o ےیالگت کے ل 20$معائنہ  ی۔ فںیسائٹ مالحظہ کر بیو یان ک ےیڈاؤن لوڈ کرنے کے ل پیا HOME ۔ ںیکا کوڈ استعمال کر

 ۔ںیدرکار نہ اپوائنٹمنٹ یکوئ یاور کوئ

 MDLive ۔ 

https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
http://www.wfscapitalarea.com/
https://communitycaretx.org/
https://www.211texas.org/
https://www.austintexas.gov/department/311
https://www.auntbertha.com/
https://www.bswhealth.com/Pages/coronavirus-information.aspx
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o ۔ںیسائٹ مالحظہ کر بیو یان ک ےیسائن اپ کرنے کے ل ےیُمفت اکاؤنٹ کے ل 

 TelaDoc ۔ 

o ۔ ںیسائٹ مالحظہ کر بیو یان ک ےیڈاؤن لوڈ کرنے کے ل پیا یاُن ک ای نےید بیاکاؤنٹ ترتTeladoc الگت آپ  یمعائنے ک

 سے کم ہے۔ 49$ ےیکے صحت کے منصوبے پر منحصر ہے، جو کہ روزانہ کے ل

 HeyDoc ۔ 

o ۔ ںیسائٹ مالحظہ کر بیو یان ک ےیڈاؤن لوڈ کرنے کے ل پیاHeyDoc انیکے درم 50$اور  10$کو  ضیمر یمعائنے ک 

 ہے۔ یالگت عائد ہوت

  Televero Health 

o نگہداشت  دہیچیپM.D سائٹ مالحظہ   بیو  ےط کرنے ےک لئے ان یک شنیس ور ماہر ےک ساتھ مشاورئ   شہیصحت ےک پ جائ   ہیرو  ا ی

 ۔ںیکر 

 ۔سٹنگیتھرو ٹ ویڈرائ 

o   یسفارش سے قبل آپ ک ےیکے ل سٹنگیٹ یالحال، اس قسم ک یکر رہے۔ ف ںینہ سٹنگیاپ ٹ ویپر ڈرائ کرنے طلبہم اس وقت 

 ۔ےیجانا چاہ جایبھ ہاںی کو اور آپ ننگیاسکر یپہل

 یرسائ تک تضرور ائےیاش

 نے لتھیہ پبلک آسٹن۔ ہے یسکت آ شیپ ضرورت یک یرسائ تک اتیادو اور زیگروسر مثالً  آئٹمز یضرور کو آپ سو ں،یہ ںیم شنیآئسول آپ چونکہ

 ۔ہے یک مرتب فہرست کیا یک وسائل لئے کے کرنے فراہم معاونت

 اءیاش ی/ذاتخوراک

 HEB Curbside 

o ۔ہے سریم ںیم 4.95$ ای مفت سروس۔ ہے مفت لئے کے نیصارف نیاول 

 Up-Walmart Pick 

  Favor 

o سیف یک شاپر یذات 4.95$ مع 7.95$ لئے کے یوریلیڈ: سیف 

 Instacart 

o ہر وہ) 7.99$ پر آرڈر کے کم سے 35.00$ ،3.99$ پر آرڈر کے زائد سے 35.00$ ،ہے مفت پر آرڈر پہلے کے آپ: سیف 

 ۔(ںیہ کرتے چارج یبھ ٹپ یک وریڈرائ %5 اور س،یف سروس %5 ،%3 پر متیق یک زیچ

 کو پآ اگر ای سکے پہنچا تک گھر کے آپ کر اٹھا ںیزیچ جو ہے ںینہ یبھ یپڑوس ای ز،یعز دوست، سایا یکوئ اور کرتے ںینہ ویڈرائ آپ اگر

 ۔ںیکر کال پر 6240-972-512 کرم براہ تو ہے، ضرورت یک مدد ںیم یداریخر یک خوراک

 اتیادو

  Walgreens 

o ہے مفت پر آرڈر کے زائد سے 35$: سیف یوریلیڈ 

  CVS 

o سیف یوریلیڈ :COVID-19 ۔ںیہ رہے دے چھوٹ یک سیف مقامات سے بہت سبب کے 

 HEB 

  Walmart 

o ۔15$ لئے کے یوریلیڈ رات یاس ،8$ لئے کے یوریلیڈ یک دن دوسرے ،(دن یکاروبار 7 سے 5) یوریلیڈ یاریمع مفت: سیف 

 کو یسیفارم آپ۔ ہے شنیلوک تھرو ویڈرائ پاس کے ان ایآ ںیکر پڑتال ہے، ںینہ آپشن کا یوریلیڈ پاس کے یسیفارم یک آپ اگر

 رک منتقل ےیل کے کرنے وصول دفعہ کیا پر مقام دوسرے یکس کو فل یر یک آپ وہ ایآ کہ ںیہ سکتے جان ہی کرکے کال

 ۔ںیہ سکتے

 اتیمال

https://televerohealth.com/coronavirus-consultation/
https://www.heb.com/static-page/heb-curbside-delivery
https://grocery.walmart.com/?pp=1
https://favordelivery.com/order-delivery/h-e-b-5/
https://www.instacart.com/h-e-b
https://www.walgreens.com/topic/help/shipping_returns_FAQ.jsp
https://www.cvs.com/content/delivery/faq?icid=rxdelivery-tab-faq
https://www.heb.com/static-page/article-template/H-E-B-Pharmacy-Delivery-Service
https://www.walmart.com/cp/pharmacy/5431
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 وسرےد آپ اگر۔ ںیکر رابطہ سے نکیب اپنے لئے کے سواالت کرم براہ۔۔ ںیہ سکتے آ کام کے آپ نکسیب کچھ ںیم ضمن کے وںیگیادائ موخر

 ۔ںیکہ کا کرنے فراہم حوالہ کو نگران لتھیہ پبلک اپنے کرم براہ تو ں،یہ چاہتے پانا مدد سے ذرائع

 معاونت یجذبات

 مک ای زائد مشکالت، ںیم ندین ،یشانیپر اور ینیچ بے آپ۔ہے موجود مدد تو ں،یہ آزردہ ای شانیپر آپ اگر اور ںیہ اہم اتیضرور یجذبات یک آپ

 ۔ںیکر رابطہ کرم براہ تو ں،یہ رکھتے عالمات یبھ یکوئ سے ںیم ان آپ اگر۔ ںیہ سکتے کر محسوس تیفیک یک دباؤ اور یاداس ای ،یخوراک

 472-512 : الئن ہاٹ کرائسز گھنٹے 24 نگہداشت یالزم-HELP (4357) 

 950-800-1: الئن لپیہ خلل یذہن برائے االئنس یقوم-NAMI (6264) پر 741741 ای NAMI ۔ںیجیبھ کر لکھ 

o تک بجے 6 شام سے 10 صبح جمعہ تا ریپ ET 

 1-800-273-8255: الئن الئف یقوم یک تھام روک یک یکش خود 

 آگاہ کو گرانن کے لتھیہ پبلک اپنے کرم براہ تو ں،یہ چاہتے اپ فالو سے جانب یک جرینیم سیک اور ںیہ رکھتے سواالت ای خدشات یاضاف آپ اگر

 ۔ںیکر

https://suicidepreventionlifeline.org/chat

