
COVID-19 ےک بارے میں معلومات 
 آپ ےک اور آپ ےک اہل خانہ ےک لئے معلومات

 ےک لئے معلومات بیمار افراد
 کاروباروں اور صنعتوں ےک لئے معلومات

ر ےک لئے معلومات
َ
 َسف

ے
 مسافروں اور ہوائ

 معلوماتگھر پر رہنے ےک فرمان یک 
 برادری ےک لئے وسائل: مدد کیےس حاصل کریں

 
 اب دستیاب ہ  ٹیسٹنگ  COVID-19مفت پبلک 

پ کو اپنے اندر 
ٓ
؟ اپنے  لئی یا کیس عزیز ےک لئی اس آن الئن تشخیص کا استعمال کر ےک    COVID-19کیا ا یک عالمات دکھائی دے ریہ ہیں

ے پر کلک کریں۔  کیس مقایم   نیچے دئی گئی  بی 
ے پبلک ہیلتھ ےک سہولت آمفت ٹیسٹ نگ  ےک لئی  قبل از وقت  اندراج کرنے ےک لئی سی 

 میں ایک   بال الگت، ڈرائیو
 ٹیسٹ   کا وقت مقرر کریں۔  COVID-19تھُر و -سینٹ 

ے پر کلک کریں اندراج وع کرنے ےک لئی خود تشخیص کریں  واےل بی   شر
 

 کچھ سواالت ےک جواب دیں۔ اہلیت ، ے عالمات اور ک  یہ پتہ  کرنے ےک لئی  کہ کیا آپ ٹیسٹنگ ےک لئی قابل ہیں یا نہیں ا تعیں
۔  انفرادی خطرے ےک  عوامل ےس ہوتا ہ 

 ۔-اگر آپ اہل  ہیں تو ، آپ کیس ، ڈرائیو  تھُر و مقام پر ٹیسٹ نگ ےک لئی سائن اپ  کرسکئے ہیں

 ۔
ی

۔ آپ ےک نتائج  COVID-19 آپ کو اپنے اپائنٹمنٹ یک تصدیق موصول ہویک  4-3ےک ٹیسٹ ےک لئی اپنے اپائنٹمنٹ  پر جائیں
۔دنو 

ی
 ں  میں آن الئن دستیاب ہوں ےک

 
 پر جائے ےک  لئی یہ  لنکس استعمال کریں ڈیش بورڈ موبائل ورثناور  ڈیش بورڈ ڈیسکٹاپ ورثن

 تک درج کیا جائی گا۔  .p.m 6 ےس .p.m 5:45ڈیش بورڈ پر اعداد و شمار میں ہونے وایل تبدیلیوں کو روزانہ 
 اس فارم کو ُپر کریںپر فون  کریں یا   3-1-512) 1-974- (2000براہ کرم سواالت ےک ساتھ 

 ۔ٹیکساس ڈی ایس ایچ ایس مالحظہ کریںٹیکساس ےک معاملوں یک گننے دیکھنے ےک لئی ، 
(  ایک سانس یک بیماری  ہ  جو کہ متحدہ امریکہ  ےک مختلف  حصوں میں ایک شخص COVID-19) 2019کورونا وائرس  بیماری 

۔ ا ن لوگوں  میں  ےک  COVID-19انفیکشن  ہونے کا خطرہ   زیادہ ہوتا جو کہ    COVID-19ےس دوشے شخص میں پھیل ریہ ہ 
ے  دیگر ایےس افراد  جن  کو  ان۔نٹں مریضوں ےک ساتھ  قرینی رابےط  میں ہوں، مثال ےک طور پر صحت ےس متعلق کارکنان ، یا گھریلو ممٹی

میں   گئی ہیں  جہاں 
ے
 میں رہنے ہیں یا حال یہ میں ایےس عالق

ے
 COVID-19انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہ  وہ  ہیں جو کہ  ایےس عالق

ی ےس  ے  پھیل رہا ہو۔تٹں
 

،       ان لوگوں ےک  وائرس بالخصوص سانس یک بوندوں ےک ذریعہ جو تب نکلنے ہیں جب کوئی  متاثرہ شخص کھانستا یا چھینکتا ہ 
فٹ ےک اندر اندر(۔  یہ بیھ ممکن ہ  کہ کیس شخص   6درمیان پھیلتا ہ  جو کہ  ایک دوشے ےک ساتھ قرینی رابےط میں ہوں  )تقریبا 

ے ےک چھونے ےس  کو  اییس ہو جائی   جس پر وائرس موجود ہو اور پھر وہ اپنے  ۔ اور پھر اپنے یہ منہ ، ناک یا  COVID-19سطح یا چٹں
 ممکنہ طور پر اپنے آنکھوں کو چھو دے،لیکن اےس وائرس ےک پھیلنے کا سب ےس اہم ذریعہ نہیں سمجھا جاتا۔

 
ے پبلک ہیلتھ کا ردعمل  آسی 

ے پبلک ہیلتھ  محک ول اور روک تھام ےک مرکز )یس ڈی یس(، اور مقایم آسی  مہ برانی ریاسنے ہیلتھ  شوشے  ٹیکساس، بیماریوں ےک کنٹ 
۔  ی ےس بدلنے ہوئی صورتحال یک نگرائے کر رہا ہ  ے  ایجنسیوں ےک ساتھ مل کر تٹں

ئے  APHاور عالقائی پبلک ہیلتھ اور ہیلتھ کیٹی
COVID-19  ۔ ردعمل یک شگرمیوں کو منظم  کرنے  ےک لئی ایک پانچ مرحےل کا منصوبہ تیار کیا ہ 

 

  زیر نگرائے افراد1مرحلہ : 

  زیر تفتیش افراد )ٹیسٹینگ کا کام جاری ہ  (2مرحلہ : 

  ایک شخص ےس دوشے  تک  پھیال نہ  ہو(3مرحلہ(  )  : تصدیق شدہ کیس )کیسے

https://arcg.is/0X4aWG
https://arcg.is/1nfD1b
https://austin-csrprodcwi.motorolasolutions.com/ServiceRequest.mvc/SRIntakeStep3?guid=a7dd683ca577446d93c7accad7ff2928
https://www.dshs.texas.gov/news/updates.shtm#coronavirus


  رابےط(: ایک شخص ےس دوشے تک محدود پھیالؤ )قرینی  / گھریلو 4مرحلہ 

  کمیونٹی  میں ایک شخص ےس دورسے تک مسلسل  پھیالؤ 5مرحلہ : 
 
 میں اس وائرس ےس متاثر ہوچےک ہیں ،  بشمول بعض ایےس  لوگوں ےک  کمیونن  

ے
پھیالؤ کا مطلب یہ ہ  کہ بہت سارے  لوگ کیس عالق

۔  جو نہیں جانئے   کہ  انہیں   کیےس اور کہاں انفیکشن ہوا ہ 
APH    ٹریوس/ ے ون ملک سفر ےس آسی  ، بٹں ئے بہٹے ردعمل ےک تعاون   ےک لئی ہمارے محکمہ آپریشن سنٹ  کو بیھ فعال  کر دیا ہ 

،اور صحت یک دیکھ بھال ےک ماہرین، کاروباری اداروں، اسکولوں اور عام  کاؤنن  واپس آئے واےل رہائشیوں یک عالمنے نگرائے فراہم یک ہ 
۔لوگوں کو روک تھام ےک ل ے ٹریوس کاؤنن  ایمرجنیس آپریشن سنٹ  ) ئی پیغام رسائے   فراہم یک  ہ  ( کو فعال  ATCEOCمزید برآں ، آسی 

۔  کردیا گیا ہ 
 

س  کلسٹ 
ے پبلک ہیلتھ ےک مطابق  ایک کلسٹ   ےس مراد  کیس ایک یہ جگہ پر  ے یا اس ےس زیادہ مثبت معامالت  کا ہونا  COVID-19آسی  ےک تیں

 ہ  ۔
ے اپریل  26 ے پبلک ہیلتھ آسی  ز  پر  -تک، آسی  وں یک شگریم پر   12ٹریوس کاؤنن  میں طویل مدئے نگہداشت ےک سہولت سینٹ  کلسٹ 

اور دریانی کولوراڈو ےک ذریعہ کواڈرنٹس میں تقسیم کیا گیا ہ  ۔اس تعداد   IH-35درج ذیل کلسٹ  ےک مقامات کو    تحقیقات کر رہا تھا۔
 گا۔  کو ہفتہ وار اپ ڈیٹ کیا جائی 

 
س  5 -شمال مغرب •  کلسٹ 
ق  • س  0 -شمال مسر  کلسٹ 
س  -6جنوب مغرب  •  کلسٹ 
ق  •  کلسٹ    1 -جنوب مسر
 

 ماہر مشاورئے پینل 
۔ان میں وبائی  ز شامل ہیں

ایک ماہر مشاورئے پینل یک  تشکیل دی گنی ہ  جس میں پوری کمیونن  میں ےس  ایک درجن ےس زائد ڈاکٹ 
امراض ، ایمرجنیس دوائیوں اور اندروئے دوائیوں ےک ماہرین ےک ساتھ ساتھ اعیل تعلیم اور شکاری اسکولوں ےک بیماریوں ، بچوں ےک 

۔ یہ پینل  بڑے پیمائے پر ہونے واےل اجتماعات یک تخفیف اور روک تھام یک حکمت عمیل ےک سلسےل میں سفارشات  ڈاکٹ  بیھ شامل ہیں
۔  اور رہنمائی پر کام کر رہا ہ 

ے ش / آسی   ریاست ٹیکساس چھوٹ   ہر ےک بند سہولت سینٹ 
 گئی ہیں )

ے شہر ےک متعدد سہولت سینٹ  بند کردنی اس فہرست کو دیگر سہولیات ےک بند ہونے یا دوبارہ کھولنے ےک ساتھ اپ  (۔PDFآسی 
 ڈیٹ کیا جائی گا۔

:  ٹیکساس ےک گورنر ئے ٹیکساس ےک لوگ ٹیکساس ےک لوگوں یک مدد کرنے ہونی شائع کیا  ٹیکساس کھولنے ےک لئی گورنر یک جو کہ   ہ 
۔ COVID-19اور  رپورٹ ہ  ،  میں مدد ےک لئی متعدد چھوٹ جاری کردی ہ 

 گورنر آفس ریاسنے وسائل اور   ےک اثرات کو کم کرنے
۔  موجودہ چھوٹ ےس متعلق معلومات یک ایک فہرست فراہم کرتا ہ 

ول آرڈرز اور ہنگایم قواعد  کنٹ 
 گئی ہیں جو کہ چند ایےس   مخصوص اقدامات کو الزیم قرار دینے ہیں جن کا 

ول آرڈرز اور ہنگایم قواعد  متعارف کرانی بہت سارے  کنٹ 
۔ COVID-19مقصد   ےک  پھیالؤ کو کم کرنا اور  اس ےک اثرات کو گھٹانا ہ 

 موجودہ احکامات
 20 -طویل مدئے نگہداشت ےک سہولیت سینٹ  اور/ یا نرسنگ ہومز میں کمزور آبادی یک حفاظت ےک اقدامات ےک متعلق تازہ ترین آرڈر

 2020اپریل ، 

(  محفوظ کام کا آرڈر -گھر پر یہ رہیں  ے  2020اپریل ،  13 -)آسی 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID19%20Control%20orders%20long%20term%20care%20facilities%204-22-2020.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/document_96DEBEEC-E581-05E0-8A3D444404948A84.pdf


(  محفوظ کام کا آرڈر -گھر پر یہ رہیں   2020اپریل ،  13 -)ٹریوس کاؤنن 

ول آف آرڈر کچر ےک لئی کنٹ  ( ۔بڑے پیمائے پر اجتماعات اور اہم انفراسٹ  ے  2020ارچ ، م 21)آسی 
 

ول آف آرڈر کچر ےک لئی کنٹ  ( ۔)بڑے پیمائے پر اجتماعات اور اہم انفراسٹ   2020مارچ ،  21ٹریوس کاؤنن 
 

ول آرڈر  (  بار، ریستوراں، اور اجتماعات ےک لئی کنٹ  ے  2020مارچ ،  20 -)آسی 
 

ول آرڈر  (  بار، ریستوراں، اور اجتماعات ےک لئی کنٹ   2020مارچ ،  20 -)ٹریوس کاؤنن 
 

19-COVID  2020مارچ ،  19)ٹیکساس(۔ یک تیاری اور تخفیف ےس متعلق ایگزیکٹو آرڈر 
 

(  ول آرڈر بار، ریستوراں، اور اجتماعات ےک لئی کنٹ   ے  2020مارچ ،  17 -)آسی 
 

ول ےک اقدامات کا آرڈر ( ۔صحت یک دیکھ بھال ےک سینٹ  ےک لئی کنٹ  ے  2020مارچ ،  13)آسی 
 

( ۔ لوکل تبایہ یک حالت ےک اعالمیہ یک توثیق کرنے  ےک لئی  قرارداد  ے  2020مارچ ،  12)آسی 
یں   تازہ ترین خٹی

19-CoVID  ے ٹریوس کاؤنن  میں مسلسل   توسیع پزیر ہیں  2020اپریل  27 -ٹیسٹنگ یک صالحیتیں آسی 
 

ے پبلک ٹیسٹنگ انرولمنٹ فارم اب براہ راست ہ    2020اپریل  23 - آن الئن آسی 
 

ے شہر ئے  وع کیا   COVID-19آسی   2020اپریل ،  22 -یک وجہ ےس متاثرہ چھون  کاروباروں ےک لئی ہنگایم امدادی قرض پروگرام شر
 

ے پبلک ہیلتھ ئے   2020اپریل  21- فنڈز یک تقسیم ےک لئی سوشل شوس ایجنسیوں کا اعالن کیا  RISEآسی 
 

ول آرڈر ز ےک لئی جاری کردہ تازہ ترین کنٹ   2020اپریل ،  20 -نرسنگ ہومز اور طویل مدئے نگہداشت سہولیت سینٹ 
 

19-COVID  یک معلومات جاری یک گئیں 
 2020اپریل  19 -ےک خالف لڑائی کو مضبوط بنائے ےک لئی کلسٹ 

 
ے   2020اپریل  17 -عوایم ٹیسٹنگ انرولمنٹ فارم کا اعالن کیا COVID-19ٹریوس کاؤنن  ئے  - آسی 

 
 2020اپریل  16  - ئی گھر افراد ےک لئی خوراک یک تقسیم کا آغاز

 
 

 آپ ےک اور آپ ےک اہل خانہ ےک لئی معلومات
 عالمات اور جانچ

 ٹیسٹنگ اب دستیاب ہ   COVID-19 مفت پبلک
پ کو اپنے اندر 

ٓ
؟    COVID-19کیا ا مفت ٹیسٹنگ یک خاطر  پہےل ےس اندراج کرنے ےک لئی یک عالمات دکھائی دے ریہ ہیں آن  اپنے  یا کیس عزیز ےک لئی

 میں ایک بال الگت، ڈرائیو الئن تشخیص کا استعمال  
ے پبلک ہیلتھ  ےک کیس مقایم سہولت سینٹ  ٹیسٹ کا شیڈول  COVID-19 تھُرو-کریں۔ آسی 

  مقرر کریں۔
۔  ےک لئی براہ کرم ہمارے اگر آپ بیمار ہیں واےل صفحہ پر جائیں

ے پبلک ٹیسٹنگ انرولمنٹ فارم ےک بارے میں اضافے معلومات حاصل کرنے  آسی 

 چہرے ےک نقاب

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Travis%20County%20-%20Stay%20Home-Work%20Safe%20Order%20-%2004-13-2020.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/COA_PUBLIC-%23337770-v2-Order_No__20200321-006_-_Notice_relating_to_Social_Gatherings_of_More_than_10_People.PDF
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Travis%20County%203-20-2020%20-%20County%20Order%20Gathering%20of%2010%20or%20greater%20-%20No%202020-04.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/COA%20Order%2020%20Mar%202020.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/TCO%20Order%2020%20March%202020.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA_08_COVID-19_preparedness_and_mitigation_FINAL_03-19-2020_1.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Order%20-%20Prohibition%20of%20Community%20Gatherings%20of%2010%20persons%20or%20more%20and%20closure%20of%20restaurants%20and%20bars%203.17.2020.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID19%20Control%20orders%20FSERs%20hospitals%20and%20urgent%20care.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/COA_PUBLIC-%23337646-v1-20200312-074__Resolution.PDF
http://www.austintexas.gov/news/covid-19-testing-capabilities-continue-expand-throughout-austin-travis-county
http://www.austintexas.gov/news/online-austin-public-testing-enrollment-form-now-live
http://www.austintexas.gov/news/city-austin-launches-emergency-assistance-loan-program-small-businesses-impacted-covid-19
http://www.austintexas.gov/news/austin-public-health-announces-social-service-agencies-distribute-rise-funds
http://www.austintexas.gov/news/updated-control-order-issued-nursing-homes-and-long-term-care-facilities
https://www.austintexas.gov/news/cluster-information-released-strengthen-fight-against-covid-19
http://www.austintexas.gov/news/austin-travis-county-announcing-covid-19-public-testing-enrollment-form
http://www.austintexas.gov/news/food-distribution-launched-people-experiencing-homelessness


COVID-19  ۔ چونکہ ایک متاثرہ شخص کیس عالمت کو ظاہر کرنے ےس وائرس ےس متاثرہ افراد یک ایک نمایاں تعداد میں عالمات کا فقدان ہوتا ہ 
، لہذا جب بیھ آپ اپنے گھر یا رہائش گاہ ےس باہر ہوں تو اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپنا نہ یہ  یتاپہےل یہ دوشوں میں وائرس کو پھیال سکتا ہ 

پ
ٓ
وری ہ  تاکہ ا ے ٹریوس   COVID-19 ضے ول اور روک تھام ےک مراکز )یس ڈی یس( اور آسی  ےک پھیالؤ کو روکنے میں مدد کریں۔ یہ بیماریوں ےک کنٹ 

۔  کاؤنن  ہیلتھ اتھارئ  ےک تحقیقے نتائج ےک مطابق ہ 
، کیونکہ یہ وائرس ےک پھیالؤ کو کفٹ یک سماجی دوری بنائی رکھنے اور ہاتھ دھونے ےک متب 6چہرے پر نقاب پہننا  م کرنے ےک ادل ےک طور پر نہیں ہ 

۔ اور شجیکل ماسکس کو ضف طنی پیشہ ور افراد اور پہےل جواب دہندگان ےک استعمال ےک لئی  (N95) میڈیکل گریڈ اہم اقدامات میں شامل ہیں
۔  محفوظ کیا جانا چاہنی

 )ئی ڈی چہرے ےک نقابوں ےک متعلق ایک پرنٹیبل فالئر ان
 )ئی ڈی ایف( ، رواینے چینے

گریزی )ئی ڈی ایف( ، ہسپانوی )ئی ڈی ایف( ، آسان چینے
۔  ایف( ، ویتنایم )ئی ڈی ایف( ، کورین )ئی ڈی ایف( ، بریم )ئی ڈی ایف( ، اردو )ئی ڈی ایف( عرئی )ئی ڈی ایف( میں دستیاب ہ 

 تقاضے 
، جیےس گھر پر بنے ماسک، اسکارف  باندانا یا دس سال ےس زیادہ عمر ےک تمام افراد کو اپنے ناک  اور منہ پر کیس طرح کا کوئی نقاب پہننا چاہنی

 :رومال، جب بیھ

   کیس اییس عمارت ےک اندر داخل ہو رہ  ہوں جو کہ عوام ےک لئی کھیل ہ 

 عوایم نقل و حمل ےک ذرائع، ٹیکسیوں، یا شیٹی سواریوں کا استعمال کریں 

 گیس پمپ کر رہ  ہوں 

   ے چھ فٹ یک سماجی دوری مستقل طور پر برقرار نہیں رکیھ جا سکنے ہ  باہر اور اپنے گھر ےس باہر کیس شخص اور دیگر افراد ےک مابیں
ورت نہیں ہوئے جب  :چہرے ےک نقابوں یک ضے

 گاڑی میں سوار ہوں 
 ذائے

 اکیےل کیس علیحدہ جگہ پر ہوں 

  میں 
ی

 ہوں ضف اپنے گھر ےک دیگر افراد یک یہ موجودیک

  ایسا کرنے ےس دماغے یا جسمائے صحت، حفاظت یا سالمنے کا خطرہ الحق ہوسکتا ہ  جیےس کیس کو سانس لینے میں تکلیف ہو، یا ئی
 ہوش ہو، معذور ہو یا دوشی صورت میں وہ مدد ےک بغٹں ماسک کو نکالئے ےس قاض ہو۔

  کچھ کھا رہ  ہوں 
۔سال ےس کم عمر بچوں ےک والدین اور  10

ی
 شپرست اپنے گھروں ےس باہر جائے وقت بچوں کو مناسب طور پر ڈھانپنے ےک ذمہ دار ہوں ےک

 تجاویز
ے ےک بنے نقاب کیےس ہونے چاہنی   - کٹی 

  چہرے ےک اطراف میں آرام ےس لیکن سہولت ےک ساتھ فٹ ہونا چاہئنں 

 باندھئے وایل ڈوری یا کانوں ےک پاس گھماؤ کو محفوظ بنایا گیا ہو 

 ے  یک متعدد پرتیں شامل ہوں  کٹی 

  بغٹں کیس رکاوٹ ےک اس میں سانس ےل سکیں 

 ے ےس خشک کرنے ےک قابل ہو  اور مشیں
 بغٹں کیس نقصان ےک یا شکل تبدیل کئں النڈری کرنے

 اسباق
ے مالحظہ کریں ے ڈیزائنے  :ذیل میں ماسک ےک تیں

ٹ ےس بنا غنں سال چہرے کا نقاب  فوری کٹ ئی رسر
وری سامان ٹ، قینچی  :ضے  ئ  شر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاٹ دیں 

 

باندھئے واےل 

 ڈوری کاٹیں 

တ်ပါ 
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ڈوریوں کو  گرد 

ے  ن ےک گرد ، نٹں

ش ےک اوپری 

حصہ پر 

 باندھیں 



 
 

 بندانا غنں سال چہرے کا نقاب
وری سامان ، ربڑ بینڈس )یا بالوں کو باندھئے واےل جوڑ(، قینچی  :ضے  فلٹ 

ے
ا(، کاف  بندانا )یا مرب  ع کٹی 

 
 
 

 
 سال ہوا چہرے کا نقاب

ے، دو  ”x6”10 :سامان   مستطیل کٹی 
ے یک پٹیوں، یا بالوں کو باندھئے واےل جوڑ(، سوئی ”6ےک دو سوئے ےک االسٹک ےک ٹکڑے )یا ربڑ بینڈ، تار، کٹی 

ے اور دھاگا )یا بوئی   مشیں
، سالئی  پن(، قینچی

 
 

 
 

سائڈ کو بیچ یک طرف فولڈ کریں اور  ا

 موڑ دیں

 فلٹ  کو  فولڈ کئی ہونی بندانا ےک ب

 درمیان ےس فولڈ کریں 

اوپری حےص کو نچیل  اور نچےل کو 

 اوپری طرف فولڈ کریں

انچ یک  6بال باندھئے واےل جوڑ پر 

 دوری پر ربر بینڈس رکھیں 

س کو کاٹیں 
 کافے فلٹ 

 

سالئی  

 کریں

سالئی  

 کریں

سالئی  

 کریں

سالئی  

 کریں

سالئی  

 کریں

گانٹھ لگا کر بند  

 کریں

  سالئی 

 کریں
 گانٹھ

 دھاگا ڈالیں 

 

½ လက်မ 

 

½ လက်မ 

 

  ¼ انچ

  ¼ انچ

 فولڈ

 فولڈ

 فولڈ

انچ 10  

 انچ 6

 

 فولڈ



 

 اکٹر پوچھے گئی سواالت 
؟ :سوال ؟ انہیں کب پہننا چاہنے ورت کیوں ہے ے ےک بنے چہرے ےک نقاب پہنئے یک ضے ی  آپ کو کن 
۔ چونکہ ایک متاثرہ شخص کیس عالمت کو ظاہر   COVID-19جوب:  وائرس ےس متاثرہ افراد یک ایک نمایاں تعداد میں عالمات کا فقدان ہوتا ہ 

، لہذا جب بیھ آپ اپنے گھر یا رہائش گاہ ےس باہر ہوں تو اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپنا نہایت کرنے ےس پہےل  یہ دوشوں میں وائرس کو پھیال سکتا ہ 
پ
ٓ
وری ہ  تاکہ ا ے  COVID-19 یہ ضے ول اور روک تھام ےک مراکز )یس ڈی یس( اور آسی  ےک پھیالؤ کو روکنے میں مدد کریں۔ یہ بیماریوں ےک کنٹ 

۔  ٹریوس  کاؤنن  ہیلتھ اتھارئ  ےک تحقیقے نتائج ےک مطابق ہ 
، جیےس گھر پر بنے ماسک، اسکارف  باند نا یا ادس سال ےس زیادہ عمر ےک تمام افراد کو اپنے ناک اور منہ پر کیس طرح کا کوئی نقاب پہننا چاہنی

 :رومال، جب بیھ

  کھیل ہ    کیس اییس عمارت ےک اندر داخل ہو رہ  ہوں جو کہ عوام ےک لئی 

 عوایم نقل و حمل ےک ذرائع، ٹیکسیوں، یا شیٹی سواریوں کا استعمال کریں 

 گیس پمپ کر رہ  ہوں 

   ے چھ فٹ یک سماجی دوری مستقل طور پر برقرار نہیں رکیھ جا سکنے ہ  باہر اور اپنے گھر ےس باہر کیس شخص اور دیگر افراد ےک مابیں
۔سال ےس کم عمر بچوں ےک والدین اور  10

ی
 شپرست اپنے گھروں ےس باہر جائے وقت بچوں کو مناسب طور پر ڈھانپنے ےک ذمہ دار ہوں ےک

؟  :سوال ے ےک بنے چہرے ےک نقاب کےس نہیں پہنئے چاہنے ی  کن 
 واےل افراد، یا ئی ہوش، معذور یا بصورت دیگر مدد ےک بغٹں ن

اب ہٹائے قجواب : دو سال ےس کم عمر بچوں، سانس لینے میں دشواری محسوس کرنے
۔ ے ےک بنے چہرے ےک نقاب  نہیں پہنئے چاہینی  ےس قاض افراد کو چہرے کا کٹی 

ے کا بنا چہرے کا نقاب پہنا ہوا ہے تو کیا تب بیھ مجھے لوگوں ےس کم از کم  :سوال ی  کن 
؟ 6اگر میں نے ورت ہے  فٹ دور رہنے یک ضے

ے کا بنا چہرے کا نقاب پہننا صحت  ےک پھیالؤ کو کم کرنے  COVID-19 عامہ کا ایک اضافے اقدام ہ  جس پر  لوگوں کوجواب:  ہاں ۔ دراصل کٹی 
۔ آپ کو ابیھ بیھ اپنے گھر ےس باہر دوشے لوگوں ےس کم از کم  وری(، بار بار ہاتھوں یک  6ےک لئی عمل  کرنا چاہنی

ُ
فٹ دور رہنا چاہنی  )جسمائے د

ے ےک بنے چہرے ےک نقاب کا مقصد پہنئے والوں یک حفاظت کرنا نہصفائی کرنے اور دیگر روزمرہ ےک حفاظنے اقدامات پر  یں ہ ، عمل کریں۔ کیس کٹی 
۔  لیکن یہ پہنئے واےل ےس دوشوں تک وائرس ےک پھیالؤ کو روک سکتا ہ 

؟  :سوال ے ےک بنے چہرے ےک نقاب پہنئے چاہنے ی  کس قسم ےک کن 
ے ےک بنے چہرے ےک نقاب گھریلو سامان ےس بیھ بنجواب:     جا سکئے ہیں یا انہیں عام دستیاب سامان ےس کم قیمت پر گھر میں یہکٹی 

بنایا  ائی
ٹس، اور اسکارف۔ شجکل ماسک اور ، پرائے ئ  شر ، جیےس باندان، ڈش تولنں س یک فراہیم بہت کم ہ  اور انہیں صحت ےس  N95 جاسکتا ہ  یٹ  ریسٹی

۔متعلق کارکنوں یا دوشے طنی طور پر پہےل جواب دہندگان ےک ل  ئی مختص کرےک رکھ دیا جانا چاہنی
؟  :سوال  ےک ساتھ صاف کرنا چاہنے

ی
ے ےک بنے چہرے ےک نقاب کو دھونا چاہنے یا بصورت دیگر باقاعدیک ی  کیا کن 

۔جواب:   ہاں۔ ان کو تعدد استعمال ےک لحاظ ےس معمول ےک مطابق دھونا چاہنی
ے ےک بنے چہرے ےک نقاب کو محفوظ طریقے ےس کس طر   :سوال ی ؟کن   ح ےس  جراثیم ےس پاک/ صاف کیا جانے

س کو جراثیم ےس پاک کرنے اور دوبارہ استعمال  جواب:  یٹ  ۔ ریسٹی ے کافے ہ  چہرے ےک نقاب کو مناسب طریقے ےس دھونے ےک لئی ایک واشنگ مشیں
 کرنے ےس متعلق مزید تفصیالت ےک لئی یس ڈی یس یک ہدایت پر عمل کریں۔

ے ےک  :سوال ی ؟ کیس استعمال شدہ کن   نقاب کو محفوظ طریقے ےس کیےس ہٹایا جانے
 لوگوں کو محتاط رہنا چاہنی کہ وہ چہرے ےک نقاب کو ہٹائے وقت اپنے آنکھوں، ناک اور منہ کو ہاتھ نہ لگائیں اور ہٹائے ےک فورا بعد یہجواب:  

۔  ہاتھ دھولیں
ے پاس چہرے کا نقاب نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ :سوال  اگر منں

 میں مدد کرسکنے مارے جواب:  ہ
پاس ہمارے اسباق واےل سیکشن میں مرحلہ بہ مرحلہ ہدایت موجود ہیں جو کہ آپ کو اپنا چہرہ کا نقاب بنائے

۔  ہیں
 اگر میں چہرے کو ڈھانئے بغنں عوام ےک درمیان جاؤں تو کیا ہوگا؟ :سوال

وں ےس رضاکارانہ تعاون مانگ رہ   وری شگرمیاں بجا الئے وقت چہرے کا نقاب پہننا چاہنی جواب : ہم اپنے کمیونن  ےک سبیھ ممٹی ۔ ضے ۔ اگر ہیں
ے  نافذ کرے گا۔ وری ہوا تو اس حکم کو محکمہ پولیس آسی   ضے

 میں چہرے ےک نقاب ےک بغنں کیس شخص یک اطالع  کیےس دے سکتا ہوں؟ :سوال
ین طریقہ ذائے ذمہ داری کو سمجھنا ا  وری شگرمیاں بجا الئے وقت چہرے کا نقاب پہنئے ےک تعلقجواب : اس آرڈر کو نافذ کرنے کا بہٹے ےس   ور  ضے

۔ آپ 
ی

 ےک لئی کوششیں یک جائیں یک
۔ اس آرڈیننس یک تعمیل یک مناسببت ےس آپ کو پہےل تعلیم دینے اور مدد کرنے پر  311کمیونن  یک کوششیں ہیں

ورت ہو تو، یہ آرڈیننس مفون کرےک یا رپورٹ درج کرےک چہرے ےک نقاب یک خالف ورزی کرنے واےل شخ ۔ اگر ضے حکمہ ص یک اطالع دے سکئے ہیں
ا ےک طور   جس یک شے

ی
۔ اس حکم یک خالف ورزی کرنا ایک غلط حرکت ہویک ے نافذ کرے گا اور اس ےک نتیجہ میں طلب کیا جا سکتا ہ  پولیس آسی 

  ادہ نہ کرے۔دنوں ےس زی 180ےس تجاوز نہ کرے یا قید جس یک مدت  1,000$پر جرمانہ ہوگا جو کہ 
؟  :سوال

ی
 کیا اگر میں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو مجھے پولیس روےک یک



ے  کمیونن  ےس  ۔ محکمہ پولیس آسی   یک کوششوں پر بھروسہ کررہ  ہیں
جواب : ہم چہرے کو ڈھکئے واےل آرڈر یک تعمیل کرنے ےک لئی کمیونن 
وری شگرمیاں بجا الئے وقت اپنے چ  کہ وہ ضے

ی
۔درخواست کرے یک  ہرے ےک نقاب پہنیں

 چائلڈ کیٹی اور اسکول
؟  :سوال

ی
 کیا چائلڈکینے مراکز بیھ احکامات ےس متاثر ہوں ےک

وری شکاری کاموں یا اہم  جواب :  وری کاروباروں، ضے ے یک خدمت کررہ  ہیں جو ضے  مراکز کام کرنا جاری رکھ سکئے ہیں اگر وہ ان مالزمیں
چائلڈکیٹی

۔ چائلڈکیٹی مراکز کو الزیم طور پر   ہیں
کچر میں کام کرنے

را  و یا اس ےس کم گروپوں کو برقرار رکھنے ہونی سماجی دوری ےک  تقاضوں کو پ 10انفراسٹ 
نا ر کرنا ہوگا، اور ایک یہ نگہداشت واےل بچوں کو ایک یہ گروپ میں رکھنا ہوگا اور بچوں کو گروپ ےس گروپ یا گروپ ےک درمیان تبدیل نہیں ک

 ہوگا۔ 
یز پیج کا رجوع کرنا چاہنی   ۔ایےس چائلڈکیٹی مراکز جن ےک کاروبار ےس متعلق سواالت ہیں انہیں انفارمیشن فار بزنس اینڈ انڈسٹ 

؟  :سوال  کیا اسکول بند ہیں
وری کاروب فس میں محفوظ رہیں آرڈر ےک تحت ضے

ٓ
ر میں اجواب : ایےس تعلییم ادارے جو کہ فاصالئے تعلیم یک سہولت مہیا کروا رہ  ہیں انہیں گھر ا
۔ اسکولوں ےس متعلق مزید معلومات ضلیع ویب سائٹوں پر مل سکنے ہ    :شمار کیا جاتا ہ 

K-12   اضالعاسکویل 
 ے آئی ایس ڈی   آسی 

 ے آئی ایس ڈی   اییٹے
 لیک ٹریوس آئی ایس ڈی   
 الگو وسٹا آئی ایس ڈی  
 لیینڈر آئی ایس ڈی  
 ڈیل ویل آئی ایس ڈی   
 مانور آئی ایس ڈی  
 ئی ایس ڈی

ٓ
وگرِوال ا

ُ
  ئی فل

 ایلجن آئی ایس ڈی  
 کوپلینڈ آئی ایس ڈی   
 راؤنڈ راک آئی ایس ڈی   
 ماربل فالس آئی ایس ڈی   
 ن  آئی ایس ڈیجانسن س  
 ئی ایس ڈی

ٓ
نگس ا   ڈرپنک اسٹی

 ئی ایس ڈی
ٓ
ے کنسوِلڈیٹیڈ ا  ہٹں

 یونیورسٹیاں / کالج
   ٹیکساس یونیورسن  

   سینٹ ایڈورڈز یونیورسن   
  ے   ٹیلٹسن یونیورسن   -ہسی 
   کونکوریڈا یونیورسن  
 ے کمیونن  کالج  آسی 

 و 
ے
 سائلاضاف
 ے شہر  ‘‘گھر پر رہیں آرڈر یک معلومات’’  -آسی 
 )ول اور روک تھام ےک لئی مراکز )یس ڈی یس   اپنے اپنے اہل خانہ یک حفاظت کریں-   بیماریوں ےک کنٹ 

  COVID)-(201919بچے اور کورونا وائرس یک بیماری -  یس ڈی یس
 اسکول ، کام ےک مقامات اور کمیونن   مقامات   -یس ڈی یس
 ےک بارے میں بچوں ےک ساتھ گفتگو کرنا COVID-19   -یس ڈی یس
 اعیل تعلییم  اداروں ےک لئی رہنمائی    -یس ڈی یس

 روک تھام
؟ COVID-19سوال: اگر آپ بیمار ہیں تو فلو اور   جییس بیماریوں ےک پھیالؤ کو روکنے میں مدد ےک لئے کون ےس  اقدامات کئے جا سکئے  ہیں

ے پبلک ہیلتھ ئے  بیمار افراد ےس دوشوں میں بیماری ےک پھیالؤ کو روکنے میں مدد ےک لئی ہدایات تیار یک ہیں     ۔جواب : آسی 
 

  ےک عالوہ  گھر  میں یہ  رہیں 
 طنی خدمات  حاصل کرنے

https://www.austinisd.org/student-health/coronavirus
https://www.eanesisd.net/coronavirus
https://www.ltisdschools.org/Page/3868
http://www.lagovistaisd.net/page/schoolnurse-%20%DB%81%D9%88%D9%85
http://support.leenderisd.org/support/covid-19/
https://www.dvisd.net/coronavirus/
https://www.manorisd.net/Page/5291
http://www.pfisd.net/site/Default.aspx%D8%9FPageID=7656
https://www.elginisd.net/site/default.aspx%D8%9FPageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=86&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataIDID511&&
https://www.couplandisd.org/
https://roundrockisd.org/coronavirus/
https://www.marblefallsisd.org/site/default.aspx%D8%9FPageType=3&ModuleInstanceID=203&ViewID=ed695a1c-ef13-4546-b4eb-4fefcdd4f389&RenderLoc=0&FlexDataID=9089&PageIDue11
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/
http://www.austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprotect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fchildren.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fchildren.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html


 اپنے ڈاکٹ  ےس ملئے ےس پہےل کال کریں 

  اپنے عالمات یک نگرائے کریں 

  خود کو اپنے گھر ےک دوشے افراد اور جانوروں ےس الگ کرلیں 

 ذائے اشیاء کو شیٹی کرنے ےس گریز کریں 

  اپنے کھانیس اور چھینک کو ڈھانپیں 

  ہاتھوں کو اکٹر صاف کریںاپنے 

 اکٹر چھونی جائے وایل سطحوں کو ہر روز صاف کریں 
 اختیار   COVID-19تصدیق شدہ 

ی
ےک مریضوں کو چاہنی کہ جب تک دوشوں  میں  ثانوی ترسیل کا خطرہ کم نہیں ہو جا تا  وہ  گھر میں علیحد یک

 کرنے یک احتیایط تدابٹں ےک ماتحت یہ رہیں ۔
 حفاظت کیےس کرسکتا ہوں؟سوال: میں اپٹے 

 :  جواب: آپ جملہ  اقدامات ےک ذریعہ  اپنے حفاظت کرسکئے ہیں

 بیمار لوگوں ےس قرینی رابےط ےس گریز کریں۔ 

 غٹں دھےل  ہاتھوں ےس اپنے آنکھوں ، ناک اور منہ کو چھونے ےس گریز کریں۔ 

  ۔ اگر صابن اور پائے دستیاب نہ ہو تو الکحل پر ہینڈ سیِنٹائزر   سیکنڈ تک د 20اپنے ہاتھوں کو بار بار  صابن اور پائے ےس کم ےس کم ھوئیں
 الکحل ہو۔  %60کا استعمال کریں جس میں کم از کم 

 سوال: سماجی دوری کیا ہے ؟
ے شہر ےک مطبق سماجی دوری ےس مراد ہ  سوانی حادثائے طور اور ایک لمحہ ےک لئی گزرنے ےک اپنے اور دوشے لوگوں ےک  رمیان کم از کم دجواب:آسی 

 ےس ممکن ہو کم از کم 
ی

ول کرنا، جتنے باقاعدیک وری بنائی رکھنا اور اےس کنٹ 
ُ
سیکنڈ ےک لئی صابن اور پائے ےس ہاتھ دھونا یا ہینڈ  20چھ فٹ یک د

 ےس بہ
ی

( باقاعدیک ، ہاتھوں میں نہیں ے یا کہنے میں ھونی جائے وایل سطحوں  ت زیادہ چسیِنٹائزر کا استعمال کرنا، کھانیس یا چھینک  کو ڈھانپنا )آستیں
 کو صاف کرنا اور ہاتھوں کو نہ چھونا۔ 

 
ا وبائی بیماری ےک ے وری ےس مراد ایک اییس حکمت عمیل ہ  جس کا استعمال انفلوئٹے

ُ
ول اور روک تھام ےک مراکز ےک مطابق سماجی د سیع و  امراض کنٹ 

۔    پھالؤ  ےس بچنے میں مدد ےک لئی کیا جائی
۔جسمائے دوری  ۔ COVID-19سماجی دوری لوگوں ےس الگ رہنا نہیں ہ   ےک پھیالؤ کو روکنے کا ایک اہم حصہ ہ 

؟  سوال: آپ سماجی دوری پر  کس طرح عمل  کر سکئے ہیں

 وری سماجی  اجتماعات ےس گریز کریں  عوایم مقامات اور غٹں ضے

 ے کریںجسمائے روابط جیےس گےل ملنا ، مصافحہ کرنا اور بوسہ دی ہ  ےس پرہٹں  نا وغٹں

 لوگوں یک کثٹں  تعداد  یا ہجوم ےس گریز کریں 

 اگر ممکن ہو تو گھر ےس یہ  کام کریں 

 ے کریں وری استعمال ےس پرہٹں  عوایم نقل و حمل ےک غٹں ضے

  فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں  6کم از کم 
ے شہر ےک میٹی ئے گھر  24 ان کو گھر پر  کام وایل جگہ پر محفوظ –مارچ کو ، آسی  ے ےک ممٹی

رہیں  ےک نام ےس ایک ا ٓ   رڈر پاس کیا ، جس  میں آسی 
۔ ے یک گنی ہ  ۔ یہ رہنے یک تلقیں وری شگرمیوں اور کاموں یک اجازت ہ   یہ ایک الزیم الک ڈاؤن نہیں ہ  ، اور ابیھ بیھ تمام ضے

؟ وری ہے  سوال: سماجی دوری کیوں ضے
  :  جواب:یس ڈی یس ےک مطابق، یہ وائرس مندرجہ ذیل حاالت میں ایک شخص ےس دوشے میں پھیل سکتا ہ 

  فٹ ےک اندر اندر(۔ 6ایےس لوگوں ےک درمیان جو ایک دوشے ےس قرینی رابےط میں ہیں )تقریبا 
 

 ۔یہ بوندیں ان نے ہیں جو آس لوگوں ےک منہ یا ناک میں اتر سک بوندوں ےک ذریےع جب کوئی متاثرہ شخص ہوا میں کھانستا یا چھینکتا ہ 
۔   پاس ہیں یا ممکنہ طور پر پھیپھڑوں میں سانس ےک ذریعہ اندر جا سکنے ہیں

 
وری ہ  کیونکہ اگر کوئی کھانستا ہ  تو، ایک متعدی بیماری ےک طور پر  ہوا ےک ذریےع  COVID-19اس وقت سماجی دوری بنائی رکھنا بہت یہ ضے

۔سانس میں جاسکت ۔یہ وائرس آلودہ سطحوں ےس بیھ پھیل سکتا ہ   ا ہ 
؟ ئے دوری  پر عمل کرتے ہوتے بیھ  کوئے رسگریم کرسکئے ہیں  سوال: کیا آپ معارسر

وری شگرمیاں کر سکئے ہیں جیےس اپنے کئے کو سٹں کرانا، دوائیاں خریدنا، سودا خریدئے ےک لئی اپنے گھ ا، ےس نکلن ر جواب:ابیھ بیھ آپ  روزمرہ یک ضے
وری کاروبار قرار دیا گیا ہو(۔   دوڑ لگائے جانا، اپنے ڈاکٹ  ےس ملنا یا کام ےک لئی یا واپس سفر کرنا )اگر ضے

تا۔ 6اگر باہر ہوں تو، براہ کرم دوشوں ےس کم ےس کم 
ٓ
۔گروپس بنا کر دوڑ لگانا یا چلنا سماجی دوری ےک زمرہ میں نہیں ا  فٹ دور رہنا یاد رکھیں

COVID-19 ارے میں حقائقےک ب 



؟  سوال: ناول کورونا وائرس کیا ہے
وائرس کورونا وائرس جیسا نہیں ہ  جو  COVID-19جواب:ناول کورونا وائرس ایک نیا کورونا وائرس ہ  جس یک پہےل شناخت نہیں یک گنی تیھ۔

۔  عام طور پر انسانوں میں پھیلتا ہ  اور ہلیک شدی جییس بیماری کا سبب بنتا ہ 
ے میں  ؟  COVID-19سوال: کیا مجھے آسٹیں  کا خطرہ ہے

 متحدہ امریکہ میں ایک فرد ےس دوشے فرد تک پھیالؤ ےک بڑھئے ہونی شواہد یک وجہ ےس اس وقت ٹیکساس میں عام لوگوں کو 
جواب:ریاست ہانی

COVID-19  ۔  ہونے کا مجموغ خطرہ بڑھ گیا ہ 
ے ٹریوس کاؤنن  میں   ے پبلک ہیلتھ کو آسی  ۔معامالت ےک تازہ COVID-19) 2019کورونا وائرس مرض آسی   ہیں

( ےک متعدد معامالت موصول ہونی
۔ٹیکساس میں تصدیق شدہ کیسوں یک تعداد ےک بارے میں تازہ ترین معلومات ےک لئی ٹیکساس ڈ  یترین شمار ےک لئی ہوم پیج پر ڈیش بورڈ دیکھیں

 ایس ایچ ایس مالحظہ کریں۔
؟وائرس ک COVID-19سوال:   یےس پھیلتا ہے

ے ایک شخص ےس دوشے میں پھیلتا ہ  جو ایک دوشے ےس قرینی راب  ےطجواب:یہ خیال کیا جاتا ہ  کہ یہ وائرس بنیادی طور پر ان لوگوں ےک مابیں
تا یا چھینکتا ہ  تو د کھانسفٹ ےک اندر اندر(۔یہ ہوا ےک ذریعہ منتقل نہیں ہوتا لیکن یہ خیال کیا جاتا ہ  کہ جب کوئی متاثرہ فر  6میں ہوں )تقریبا 

۔یہ بوندیں ان لوگوں ےک منہ یا ناک میں اتر سکنے ہیں جو آس پاس ہیں یا ممکنہ طور پر پھی ھڑوں میں پیہ سانس ےس نکیل بوندوں ےک ذریعہ پھیلتا ہ 
۔فرد ےس فرد میں پھیلنے کا مطلب یہ ہ  کہ جو لوگ وائرس ےس متاثر ہو  ہیں ممکن ہ  کسانس ےک ذریعہ اندر جا سکنے ہیں
ہ وہ اپنے جان پہچان نی

ے / ٹریوس کاؤنن  میں فرد ےس فرد میں پھیلنے ےک ثبوت موجود ہ یک حیات، روم میٹ، بچہ(۔آسی  ئی ہوں )یعنے شر
ٓ
ا  ۔یں ےک کیس فرد ےک رابطہ میں 

 سوال: کمیونٹی پھیالؤ کیا ہے ؟
 میں 

نہیں  اس وائرس ےس متاثر ہوچےک ہیں ،  بشمول بعض ایےس  لوگوں ےک  جو کمیونن  پھیالؤ کا مطلب یہ ہ  کہ بہت سارے  لوگ کیس عالقے
۔  جانئے   کہ  انہیں   کیےس اور کہاں انفیکشن ہوا ہ 

 
  



 بیمار افراد  ےک لئی معلومات
 ٹیسٹنگ

ے پبلک )اے ئی ایچ( ٹیسٹنگ انرولمنٹ فارم لوگوں کو اپنے ڈاکٹ  ےس مالقات کئں بغٹں  ٹیسٹ ےک لئی آن الئن تشخیص   COVID-19آسی 
۔  کرنے یک سہولیت مہیا کرواتا ہ 

۔ ۔ ٹیسٹنگ ضف اپائنٹمنت ےک ذریےع یہ جاری آن الئن تشخیص یک تکمیل کیس جانچ سائٹ پر ریفرل یک ضمانت نہیں ہ 
ی

 رہ  یک
APH   ے پبلک ہیلتھ صحت یک دیکھ بھال کرنے ۔ آسی  ں ، پہےل جواب  واےل کارکنو ےک ذریعہ اندراج ، ریفرل  اور ٹیسٹنگ  مفت ہیں

۔
ی

 رہ  یک
 دہندگان اور شدید عالمات پیدا ہونے کا زیادہ خطرہ رکھنے واےل افراد کو ترجیح دینے

 
 ۔

ی
ے پبلک ٹیسٹنگ انرولمنٹ فارم ےک ذریعہ یہ  ان یک فہرست بنے یک  اور آسی 

ی
 ڈرائیو تھُرو ٹیسٹ ضف اپائنٹمنٹ ےک ذریےع ہوں ےک

۔ اسپینیش )ئی ڈی ایف(اور  انگریزی )ئی ڈی ایف(انرولمنٹ فارم یک معلومات کا ایک پرنٹ ایبل ورژن   میں دستیاب ہ 

 آن الئن فارم کیےس کام کرتا ہ  

  پ کو
ٓ
 ہوگا۔پر ایک اکاؤنٹ بنانا   AustinTexas.gov/COVID19ا

  یک خاطر فارم میں کنی سواالت پوچھے  گئی ہیں ۔ جو شخص  خود فارم ُپر  نہیں کر 
ٹیسٹ ےک لئی مریض یک اہلیت  پتہ کرنے

۔ یہ معلومات  ۔  HIPAAسکتا وہ دوشے یک مدد ےل سکتا ہ   یک طرف ےس  محفوظ شدہ  ہ 

 تو پھر وہ ، مقام ، تاری    خ اور  اپنے ڈرائیو تھرو ٹیسٹینگ اپائنٹمنٹ ےک لئی   اگر کوئی  فرد  ٹیسٹنگ ےک لئی اہل قرار دیا جاتا  ہ 
۔ مریضوں کو ضف گاڑی میں یہ دیکھا جائی گا۔

ی
 وقت  ےط کر سکیں ےک

  اور ایس دن ےک اندر ایک 
ی

کوڈ سمیت  ٹیسٹنگ سائٹ    QRمریض کو فون ، ای میل یا ٹیکسٹ ےک ذریعہ تصدیق مل جائی یک
۔
ی

۔ کیلنی ہدایات بیھ مل جائیں یک
ی

ورت ہویک  جانچ ےک وقت انہیں شناخنے کارڈ یا تصدیق پیش کرنے یک ضے

  
ً
اگر مریض جانچ ےک معیار پر پورا نہیں اترتا ہ  تو ، وہ دوبارہ کوشش کرنے ےک لئی کیس بیھ وقت فارم ُپر  کرسکئے ہیں  )مثال

(۔ ئے ہ 
ٓ
ئندہ دنوں میں آپ یک عالمات میں تبدیل ا

ٓ
 اگرا

   ۔ دنوں ےک   4-3نتائج
ی
 اندر آن الئن دستیاب ہوں ےک

 سوالنامہ  APH ٹیسٹ کا وقت مقرر کرنے اور مصدقہ مثببت معامالت یک  نگرائے کرنے ےک عالوہ،
ے
ان باشندوں کو ایک خودکار انکشاف

 کہ یہ   وائرس کیےس پھیال  ہ  ،جیےس بہت زیادہ 
ی

 میں مدد مےل یک
، جس ےس یہ  تفصیالت جمع کرنے یا ہ 

ٓ
بھیچی گا جن کا ٹیسٹ مثبت ا
 عملہ مثبت معامالت کا   فالو اپ بیھ  کرے گا۔کا    APH ٹریفک واےل عالقوں کا سفر۔

، یہ ایپیل کیشن
ی

وری ہو تو ت تمام باشندوں یک فالح و بہبود معلوم کرنے ےک ےل فالو اپ ای میلز یا متنے پیغامات بیھ بھیچی یک اکہ اگر ضے
 میڈیکل کیٹی کو بڑھایا جاسےک۔

 کس طرح کام کرئے ہ  ٹیسٹینگ   ڈرائیو تھُرو 

  ۔جب کوئی مریض ڈرائیو تھرو ٹیسٹینگ ےک مقام پر پہنچے ، تو وہ اپنے گاڑی ےک  اندر یہ رہ 

   مریضوں کو  تصدیقےQR   کوڈ اور کوئی بیھID ۔
ی

 اپنے گاڈی یک کھڑیک ےک ذریعہ  یہ ٹیکنیشن کو   دکھائے ہویک

 اس ےک بعد ٹیسٹنگ سائٹ پر ٹیکنیشن مریض کو ٹیسٹ ےک اگےل مراحل یک معلومات دے گا۔ 

  خر  تک، اس عمل میں لگ بھگ
ٓ
وع ےس ا ۔ 10شر

ی
 منٹ لگیں ےک

  ۔ مریض
ی
 ، یا وہ آن الئن اپنے نتائج دیکھ سکیں ےک

ی
دنوں   4-3ٹیسٹ ےک نتائج فرد کو فون ، ای میل ےک ذریےع بھیچی جائیں ےک

۔  میں نتائج یک توقع کرسکئے ہیں

  اگر کوئی مریضCOVID-19  ےک لئی  مثبت پایا  جاتا ہ   ،تو انہیں  ایک خودکار ای میل پیغام موصول ہوگا جس میں اس
ے  اس میں عالمات یک نگرائے کرنے ےک  تعلق ،  نٹں

 کہ وائرس ےک مزید  کمیونن  پھیالؤ کو کیےس کم کیا جائی
ی

ےس ہدایات ہوں یک
۔ وری ہ   طنی نگرائے ضے

ے
ے کرنے ےک لئی کہ آیا اضاف   اس بات کا تعیں

ی
 طریقہ ےک بارے میں رہنمائی ہویک

 اکٹر پوچھے گئی سواالت 
وع کروں؟سوال: میں اپٹے آن الئن تشخیص    کس طرح رسر

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Public%20Testing%20Enrollment%20Form%20Flyer_EN.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Public%20Testing%20Enrollment%20Form%20Flyer_Spanish.pdf
http://austintexas.gov/department/covid-19-information-0


 مل کریں۔براہ کرم اپنا فارم مکمل کرنے ےک لئی ہدایات پر ع پر کلک کریں۔‘‘  خود تشخیص کریں ’’ جواب: آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا ، 
 ہیں ان ےک پاس اپنا ای میل اکاؤنٹ  یک ہدایات ےک مطابق  HIPAA اس ےک عالوہ،

( )بچوں ےک سمیتوہ تمام افراد جو یہ فارم ُپر کرنے
۔ وری ہ  ۔ ہونا ضے

ی
پ فیمیل اکاؤنٹ بنا پائیں ےک

ٓ
 مستقبل میں اس فارم ےک ذریعہ ا

 سوال: اگر مجھے  ٹیسٹ یک منظوری مل گٹے   تو کیا ہوگا؟

ٹنگ اپائنٹمنٹ یک جگہ، تھُرو ٹیس -جواب: اگر کیس   فرد کو  ٹیسٹ ےک لئی منظور کیا جاتا ہ  ، تو وہ اندراجی فارم یک مدد ےس اپنے ڈرائیو
۔اس فرد کو 

ی
کوڈ کو جانچ سائٹ میں   QRاس  کوڈ ےک ساتھ ایک  تصدیقے ای میل موصول ہوگا۔  QRتاری    خ اور وقت مقرر کر سکیں ےک

  لئی استعمال کیا جائی گا۔ان کرنے ےک-چیک 

 سوال: اگر مجھے  ٹیسٹ یک  منظوری نہیں میل    تو کیا ہوگا؟

یف ال سکئے   ہیں تو، آپ دوبارہ کوشش کرنے ےک لئی کیس بیھ وقت پورٹل پر دوبارہ تسر
جواب: اگر آپ جانچ ےک معیار پر پورا نہیں اترنے
ئندہ دنوں میں آپ یک عالمات میں 

ٓ
 اگرا

ً
(۔ہیں )مثال ئے ہ 

ٓ
 تبدیل ا

 سوال: مجھے اپنے نتائج ےک بارے میں کیےس مطلع کیا جانے گا؟

۔ اگر ا ٓپ  میں مثبت  4-3تھُرو ا ٹیسٹ مکمل کرلیں تو آپ کو اپنے نتائج   -جواب: ایک بار جب آپ اپنا ڈرائیو دن میں مل جائے چاہنی
 ہیں ،تو آپ کو ایک خودکار ای میل پیغام موصول ہوگا 

 کہ وائرس ےک مزید  کمیونن   پانی جائے
ی

 جس میں اس تعلق ےس ہدایات ہوں یک
ے کرنے ےک لئی     اس بات کا تعیں

ی
 ےک طریقہ ےک بارے میں رہنمائی ہویک

ے  اس میں عالمات یک نگرائے کرنے ،  نٹں
ہ کپھیالؤ کو کیےس کم کیا جائی

۔ وری ہ   طنی نگرائے ضے
ے
 آیا اضاف

 
ے
ے پاس  کمپیوٹر تک رسائ  نہ ہو تو کیا ہوگا؟سوال: اگر منں

جواب: کوئی بیھ شخص کیس ایےس فرد ےک لئی فارم بھر سکتا ہ  جو خود نہ بھر سکتا ہو ۔ وہ لوگ جن ےک پاس فارم کو مکمل کرنے 
 نہیں ہ  وہ مدد ےک لئی ہماری نرسنگ ہاٹ الئن

نیٹ تک رسائی ۔   5560-972-512ےک لئی کمپیوٹر یا انٹ   پر کال کرسکئے ہیں

 نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سوال: اگر 
ے
ے پاس نقل و حمل تک رسائ  منں

 حاصل نہیں ہ  وہ ٹیسٹ کئی جائے  ےک متبادل طریقوں ےک  
جواب: جن لوگوں ےک پاس  سائٹ پر   جائے ےک لئی نقل و حمل تک  رسائی

۔  5560-972-512لئی ہماری نرسنگ ہاٹ الئن  پ ڈر  پر فون  کرسکئے ہیں
ٓ
 کرم مطلع رہیں کہ جب ا

تھُرو ٹیسٹنگ سائٹ پر  -ائیوبرانی
۔ پ الزیم طور پرکیس  گاڑی میں ہونے چاہنی

ٓ
نچنے اگر آپ پیدل، سائیکل، اسکوٹر یا موٹرسائیکل پر سوار ہو کر سائٹ پر پہ پہنچیں تو ا

۔
ی
 ہیں تو آپ یک بباری میں تبدییل کر دی جائی یک

 ڈی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟
ے
ے پاس آئ  سوال: اگر منں

کوڈ اور تصدیقے ای میل پیش    QRنہیں ہ  وہ  ٹیسٹنگ سائٹ پر  IDجواب: وہ افراد جن ےک پاس ٹیسٹنگ سائٹ پر پیش کرنے ےک لئی 
۔  کرسکئے ہیں

 عالمات
 عالمات اور دیکھ بھال کب کرئے ہ  

ے پبلک ٹیسٹنگ انرولمنٹ فارم کا استعمال کریں ، اپنے بنیادی دیکھ بھال ےک ڈاکٹ  کو کال یلتھ خدمات کا استعمال  کریں یا ٹییل ہ  آسی 
 کریں اگر آپ میں  ہلیک ہلیک  عالمات ہوں ، جیےس: 

 بخار 

 کھانیس 

 ش درد 

 ناک بہنا 

 قوت شامہ / ذائقہ کا فقدان 



 گےل میں سوزش 

، جیےس:  9-1-1  ہیں
 پر کال کریں یا ایمرجنیس ڈیپارٹمنٹ میں جائیں اگر آپ کو شدید عالمات محسوس ہوئے

 سینے کا درد سانس لینے میں دشواری 

 انتشار 

 ایسا بخار جس پر دوائیوں کا کوئی اثر نہو ہو 

سان،    (PDF)اسپینش ،(PDF)انگریزینگہداشت ےس متعلق معلومات  کا پرنٹ ایبل ورژن  ان  زبانوں میں بیھ دستیاب ہ   
ٓ
 چینے  ا

(PDF) ، چینے  روینے(PDF)   ، یتنایم و(PDF)   ، عرئی)(PDF  ، اردو)(PDF ، بریم,(PDF)   ، کورین(PDF)  

 وہ افراد جن کو شدید انفیکشن ہونے  کا سب ےس زیادہ  خطرہ  ہ  
ا یک طرح ،  وہ لوگ جن یک عمر  ے لڈ بےس زیادہ ہ  اور / یا  جنہیں بنیادی طنی حاالت درپیش ہیں جیےس دل یک بیماری ، ہائی  65انفلوئٹے

۔  COVID-19پریسر ، پھیپھڑوں یک دائیم بیماری ، اور ذیابیطس انہیں شدید بیماری اور  یک پیچیدگیوں  کا زیادہ خطرہ ہ 

۔ ، ان ےک لئی رہنمائی تیار یک ہ   عمر رسیدہ افراد اوروہ لوگ جنہیں بنیادی طنی حاالت درپیش ہیں
ے پبلک ہیلتھ ئے  آسی 

 ٹییل ہیلتھ خدمات 
ہیلتھ کئٹں فراہم کنندان  تمام ایےس مریضوں کو جن میں شدی زکام  جییس عالمات ظاہر ہوریہ ہیں یہ ترغیب دے رہ  ہیں کہ وہ 

۔ COVID-19پہےل موبائل ایپس کا استعمال کریں یا اییس ویب سائٹوں کا مالحظہ کریں جنہیں   عمل ےک لئی تیار کیا گیا ہ 
ّ
 آپ یک ےک رد

۔حفاظت اور سہولت ےک   لئی ٹییل ہیلتھ وسائل دستیاب ہیں
یہ تجویز یک جائے ہ  کہ  اپنے ہیلتھ کئٹں فراہم کنندہ ےک ساتھ مالقات کا وقت ےط کرنے یا کیس کلینک ، فوری نگہداشت سینٹ   یا 

پ ےک فراہم کنندہ ےک آکیونکہ ہو سکتا ہ  کہ  وہ   اسپتال میں جائے  ےس پہےل ، آپ اپنے معالج ےک دفٹے ےس براہ راست معلوم کر لیں 
 ساتھ ٹییل ہیلتھ مالقاتیں فراہم  کر رہ  ہوں  یا  درج ذیل اس جییس  خدمت کا استعمال کریں۔

 دستیاب ٹییل ہیلتھ شوشے 
Baylor Scott & White 

، خایل  لکھ کر ٹیکسٹ    BETTERپر  88408ان یک ویب سائٹ مالحظہ کریں یا اپنے موبائل ڈیوائس پر ایپ کو انسٹال کرنے ےک لئی
۔ ورت نہیں ہ  ۔ کیس اپائنٹمنٹ یک ضے  بھیجیں تاکہ اےس آپ ےک فون پر بھیج دیا جائی

Ascension 

کا استعمال     HOMEیک الگت حاصل کرنے کیلنی کوڈ  20$ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے ےک لئی ان یک ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ ہر وزٹ پر 
۔ ورت نہیں ہ   کریں، اور کیس اپائنٹمنٹ یک ضے

MDLive 

 مفت اکاؤنٹ حاصل کرنے ےک لئی ان یک ویب سائٹ  پر جائیں اور  سائن اپ  کریں۔

TelaDoc 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Spanish%20(002).png
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart%20(1)_TraditionalChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart%20(1)_TraditionalChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart%20(1)_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart%20(1)_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart%20(1)_AR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart%20(1)_AR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Urdu_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Urdu_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Burmese_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Burmese_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Korean_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Seeking_Care_COVID19_flowchart_Korean_Final.pdf


وزٹ یک الگت آپ ےک صحت  Teladocایک  اکاؤنٹ مرتب کرنے یا ان یک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے ےک لئی ان یک ویب سائٹ مالحظہ کریں ۔
، جس میں روزمرہ   دیکھ بھال یک الگت  ۔ 49$ےک پالن پر منحرص ہوئے ہ   ےس بیھ کم ہ 

HeyDoc 

ےک درمیان آئے  50$ےس   10$پر مریض کو ایک وزٹ یک الگت   HeyDoc ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے ےک لئی ان یک ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
۔  ہ 

Televero Health 

ہ ی کِرِٹکل کیٹی ایم ڈی یا طرز عمل ےس متعلق صحت ےک پیشہ ور ےس مالقات مقرر کرنے ےک لئی ان یک ویب سائٹ مالحظہ کریں۔کیس  
۔
ی

 مالقات حفاظت اور آپ ےک گھر یک سہولت ےک مطابق کیس کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس پر  ہویک

Freeman Medical Clinic 

۔ایک مقایم کلینک جو ٹییل ہیلتھ ےک 
ی
 ذریعہ نئی اور پرانے مریض دیکھیں ےک

West Holistic Medicine 

 تک یک الگت ےک لئی سالئڈنگ آمدئے کا پیمانہ۔ 70$-0$اکاؤنٹ رجسٹ  کرنے ےک لئی ان یک ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

Victory Med 

www.victorymed.com  3627-462-512پر کلک کریں  یا  اپائنٹمنٹ مقرر کرنے ےک لئی ‘‘ اپائنٹمنٹ ُبک کریں’ ’مالحظہ کریں اور 
 کرنے واےل  مریض  کو  50$ےس ےل کر 10$پر کال کریں ۔  اس یک الگت 

ی
میں   100$تک  انشورنس پر مبنے ہوئے  ہ  یا نقد ادائیگ

۔  بال کیس قیمت ےک  میڈیکیٹی بیھ ق اپائنٹمنٹ مقرر کر  ۔ سکئے ہیں  بول یک جائے  ہ 
 

MD Box 

۔ تمام افراد کو   ہیلتھ کئٹں فراہم کنندہ ےک ساتھ  رعاینے ٹییل ہیلتھ مشورہ یک پیش کش   MDBox موجودہ بحران یک حمایت میں
۔  کررہا ہ 

 صحت یک دیکھ بھال فراہم کرنے واےل ےس رعاینے ٹییل ہیلتھ مشورے یک 
FetchMD 

۔ ہر روز     ورت نہیں ہ  ٹییل پیتھ وزٹ یک  FetchMDاپنے موبائل ڈیوائس  پر ایپ انسٹال کریں۔ کیس اپائنٹمنٹ  اور انشورنس یک ضے
۔ 59$الگت  ۔ آپ ےک صحت ےک پالن ےک ذریعہ ٹییل ہیلتھ وزٹ یک الگت کم ہو سکنے ہ   ہ 

 ان لوگوں ےک لئی خدمات جن ےک پاس انشورنس نہیں ہ  
ے  صحت یک خدمات پیش کرتا  COVID-19انشورنس نہ ہونے واےل افراد ےک لئی مفت  CommUnityCare پبلک ہیلتھ کا پارٹٹے ،آسی 
۔  ہ 

CommUnityCare ہاٹ الئن 
اور ان ےک پاس کوئی  باقاعدہ   COVID-19ایےس افراد جن میں   ہیں لیکن ان ےک پاس کوئی بیھ انشورنس نہیں ہ 

یک عالمات پائی جائے
۔  طنی پیشہ  8775-978-512ہاٹ الئن   CommUnityCare COVID-19ڈاکٹ  بیھ نہیں ہ  ، وہ رہنمائی ےک لئی  پر کال کر سکئے ہیں

 
ی
اور مدد کریں ےک

ی
تاکہ انہیں براہ راست   – ر پر ایےس افراد یک جن ےک پاس انشورنس نہیں ہ  خاص طو  –وران  فون   کا جواب دیں ےک

بچی  5بچی ےس شام  8کیس کلینک ، فوری نگہداشت  ، یا ایمرجنیس ڈیپارٹمنٹ میں جائے ےس روکا جا سےک ۔ابیھ ےک لئی ، ہاٹ الئن صبح 
۔  تک دستیاب ہ 

 پھیالؤ کو روکنے ےک اقدامات



ے پبلک ہیلتھ ئے  ب  تیار یک ہیں  ۔  ( PDFیمار افراد ےس دوشوں میں بیماری ےک پھیالؤ کو روکنے میں مدد ےک لئی ہدایات)آسی 
سان چینے  ،(PDF)ویتنایم  ، (PDF)اسپینشیہ 

ٓ
 عرئی ، اور (PDF)بریم ، (PDF)اردو ، (PDF)کورین ، (PDF)چینے  رواینے  ، (PDF)ا

(PDF)میں بیھ دستیاب ہ  ۔ 

  عالوہ  گھر  میں یہ  رہیں طنی خدمات  حاصل کرنے ےک 

 اپنے ڈاکٹ  ےس ملئے ےس پہےل کال کریں 

  اپنے عالمات یک نگرائے کریں 

  خود کو اپنے گھر ےک دوشے افراد اور جانوروں ےس الگ کرلیں 

 ذائے اشیاء کو شیٹی کرنے ےس گریز کریں 

  اپنے کھانیس اور چھینک کو ڈھانپیں 

 اپنے ہاتھوں کو اکٹر صاف کریں 

  چھونی جائے وایل سطحوں کو ہر روز صاف کریں اکٹر 

ےک مریضوں کو چاہنی کہ جب تک دوشوں  میں  ثانوی ترسیل کا خطرہ کم نہیں ہو جا تا  وہ  گھر میں  COVID-19تصدیق شدہ 
 اختیار کرنے یک احتیایط تدابٹں ےک ماتحت یہ رہیں ۔برانی کرم اپنے آجر ےس کام  پر حاضے نہ ہونے  ےک  وقت ےک بارے میں بات  

ی
علیحد یک
۔کچھ آجر آپ کو گھر ےس کام کرنے یک   کریں۔ ول آرڈرز کو بطور ڈاکٹ   ی نوٹ ےک اجازت دے سکئے ہیں ورت ہو تو ، آپ کنٹ   اگر ضے

۔  استعمال  کرسکئے ہیں
ائط   کام پر واپس آئے یک شر

ول باگر آپ بیمار تھے اور اب بہٹے محسوس کررہ  ہیں تو ، کام پر واپس جائے ےس قبل صحت ےس متعلق کارکنوں ےک لئی  یماریوں ےک کنٹ 
پ  ٹنے ےک معیار ےک مراکز یک جانب ےس جاری کردہ  کام پر واپس لو 

ٓ
وی کریں۔ اگر آپ گھر میں یہ  صحت یاب ہو رہ  ہیں اورا ئے   یک پٹں

 ےک بارے میں خود کو  علیحدہ کیا ہوا ہ  ،تو 
 کو ختم کرنے

ی
 مل کریں۔یک ہدایت پر ع  CDCخود علیحدیک

COVID-19    اختیار کرنے 
ی

ائط ےک ساتھ گھر میں علیحدیک ( مندرجہ ذیل شر ےک مریض جو گھر ےک اندر یہ رہ  ہیں )گھر پر علیحدہ ہیں
 :  کو ختم کر سکئے ہیں

، تو ان  وں ےک ہونے ےک تاگر ان ےک پاس یہ پتہ  کرنے  ےک لئی کوئی ٹیسٹ نہیں ہ  کہ آیا وہ ابیھ بیھ متعدی بیماری کا شکار ہیں ے ے چٹں یں
 :  بعد وہ گھر ےس باہر نکل  سکئے ہیں

  ے دن بال   72انہیں کم از کم  استعمال کئی بغٹں پورے تیں
گھنٹوں ےس بخار نہیں ہوا ہ  )اس کا مطلب ہ  بخار کم کرنے وایل دوائی

 بخار(
 اور

  ی آئی ہ  )مثال ےک طور پر، جب ان یک کھانیس (،یا سانس یک قلت یک تکلیف میں بہٹے دیگر عالمات  بیماری میں بہٹے  جائی
ٓ
 ی ا

 اور

  ۔  7ان یک عالمات ےک پہیل مرتبہ ظاہر ہونے پر  دن گزر چےک ہیں

وریات تک رسائی   ضے
۔ ورت ہوسکنے ہ  وریہ جیےس راشن اور ادویات تک رسائی یک ضے  میں ہونے ےک دوران، آپ کو اشیانی ضے

ی
ے پبلک ہیلتھ ئے آ علیحدیک سی 

۔مدد ےک لئی   موجود وسائل یک ایک فہرست مرتب یک ہ 

 غذا / ذائے اشیا

 HEB Curbside  

o  میں ہ   4.95$فیس: پہیل بار استعمال کرنے والوں ےک لئی مفت۔ خدمت مفت یا 

 Walmart Pick-Up 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1(2).pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1%20Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1%20Spanish.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_Vietnamese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_SimplifiedChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_SimplifiedChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_TraditionalChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_TraditionalChinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_KO.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_KO.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_UR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_UR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_my.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_AR.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_AR.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhealthcare-facilities%2Fhcp-return-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhealthcare-facilities%2Fhcp-return-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.heb.com/static-page/heb-curbside-delivery
https://grocery.walmart.com/?pp=1


 Favor  

o  ے  7.95$فیس:  ڈلیوری ےک لئی  ذائے خریداری یک فیس 4.95$نٹں

 Instacart  

   کم   کا ہو تو  ےس   35.00$اگر آرڈر  ، 3.99$زیادہ  کا ہو تو  ےس  35.00$فیس: آپ ےک پہےل آرڈر پر مفت ڈلیوری ، اگر آرڈر
( %5شوس فیس اور  %5فیس،  %3، )وہ ہر پروڈکٹ یک قیمت پر $7.99  ہیں

 ڈرائیور ےک لئی ٹپ بیھ وصول کرنے
پ ےک گھر تک  پہنچا سکتا  ہ  

ٓ
پ کا کوئی دوست، اہل خانہ یا پڑویس   ہ  جو اشیاء کو پک کر ےک انہیں ا

ٓ
ا ی اگر آپ گاڑی نہیں چالئے یا   ا

ورت ہو ، تو مہربائے کرےک    میں  کیس مدد یک ضے
 پر فون کریں۔ 6240-972-512اگر آپ کو کھانا خریدئے

 دوائیں 

 Walgreens 

o   ےس زیادہ  کا ہو تو مفت 35$ڈلیوری فیس: اگر آرڈر 
o CVS  

o   :ڈلیوری فیسCOVID-19   یک وجہ ےس بہت ےس مقامات فیس معاف کر رہ  ہیں 

 HEB 

 Walmart  

o ( 7-5فیس: مفت معیاری ڈلیوری       ،) میں ر اتوں  رات   15$میں دوشے دن ڈلیوری،   8$کاروباری دنوں میں
 ڈلیوری

  اگر آپ ےک فارمییس ےک پاس  ڈلیوری کا کوئی بیھ  آپشن نہیں ہ  تو ، پتہ کریں کہ کیا   ان ےک پاس کوئی  ڈرائیوتھُرو  وایل جگہ  ہ  ۔
 رےک  یہ معلوم کراسکئے ہیں کہ آیا وہ آپ یک ریفئل کو ایک بار پک اپ کرنے ےک لئی کیس اور جگہ منتقل کرسکئے آپ فارمییس کو کال ک

۔  ہیں

 جذبائے معاونت

وریات بیھ  اہم ہیں اور اگر  ۔آپ یک جذبائے ضے ، نیند  آپ فکرمندی اور پری آپ فکر مند  ہیں  یا پریشان ہیں تو ، مدد دستیاب  ہ  شائے
۔ جود ت اگر آپ میں ان میں ےس کوئی  بیھ عالم مو  یک کیم، زیادہ یا کم بھوک لگنا، یا ادایس اور افسدہ مزاجی محسوس کر سکئے ہیں

 ہ  تو ، براہ کرم یہاں رابطہ کریں : 

  472-512 گھنئ  بحران یک ہاٹ الئن: -24الزیم نگہداشت-HELP (4357) 

  :بیماری ہیلپ الئن 
ے

 NAMI to 741741 ٹیکسٹ کریں  یا  NAMI (6264)-950-800-1قویم اتحاد برانی دماغ

o  بچی تک  6:00بچی ےس شام   10:00پٹں تا جمعہ صبح ET 

  :8255-273-800-1قو یم خودکش روک تھام الئف الئن 

  
وی کروانا چاہنے ہیں تو، پ کیس کیس مینیجر ےس پٹں

ٓ
پنے پبلک ہیلتھ ا اگر اس ےک عالوہ آپ ےک مزید خدشات یا سواالت ہیں اور اگر ا

 مانیٹ  کو مطلع کریں ۔
 صحت

ے
 دماغ

، تناؤ یا جذبائے  COVID-19صحت اور انسائے خدمات ٹیکساس  ئے  ان لوگوں یک مدد کرنے ےک لئی جو  وبائی مرض یک وجہ ےس پریشائے
۔  24/7چیلنجوں کا سامنا کر رہ  ہیں ، ریاست بھر میں     ذہنے صحت ےس متعلق ایک    امدادی الئن کا آغاز کیا ہ 

۔ سبیھ لوگ  COVID-19کو   یہ نیا وسیلہ ٹیکساس ےک تمام لوگوں   24دن میں ےس متعلقہ ذہنے صحت میں معاونت فراہم کرتا ہ 
، ہفئے میں    7گھنئی

ے
۔ 1919-986-833ذہٹے صحت سپورٹ الئن  COVID-19دن صوبائ  پر ٹول فری کال کرسکئے ہیں

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
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://suicidepreventionlifeline.org/chat


 کاروباروں اور صنعتوں ےک لئی معلومات
، محفوظ رہیں  COVID-19یہاں پر  ، بشمول گھر پر رہیں یز ےک لئی معلومات فراہم یک گنی ہیں

ے بزنس اینڈ انڈسٹ  ےک دوران سن  آف آسی 
ے ےک لئی رہنمائی اور بہت کچھ۔ ے اور صارفیں ؛ آجروں، مالزمیں :ریاست بھر ےک لئی ریٹیل؛ تعریفیں   ےک؛ ٹیکساس ےک لئی کھولیں

 
:ٹیکساس کو کھولنے ےک لئے گورنر یک رپورٹ

ے
 ہوت

ے
 پڑھیں ٹیکساس واےل ٹیکساس والں یک مدد کرت

 محفوظ رہ کر کام کریں  آرڈر -گھر میں رہیں 
تک توسیع یک   2020منی  8کو جاری کیا گیا، اس میں   2020مارچ  24ابتدائی طور پر  حفاظت ےک ساتھ کام کریں آرڈر  -گھر میں رہیں  

۔ وری کاروباروں ےک عال  گنی ہ  وری شگرمیوں اور ضے ےک  COVID-19وہ گھر میں رہنا ہوگا، اس آرڈر ےک تحت باشندوں کو سوانی ضے
۔ ۔  مزید پھیالؤ کو روکنے ےک لئی وری ہ  وری شگرمیاں یا کام کرنے وقت چہرے کا احاطہ کرنا ضے  مزید برآں، آرڈر ےک تحت عوام کو ضے

وری کاروباری اداروں اور اہم شکا ۔ضے وری ہ  وری کاروبار اور کام بند کرنا ضے ے ری کاموں ےک عاس آرڈر ےک تحت، تمام غٹں ضے الوہ، آسی 
ے یک جائے ہ  کہ وہ شہر ےک اندر واقع سہولیات سینٹ  پر تمام  شہر ےک احاطہ ےک اندر سبیھ کاروباری اداروں یا کاروائیوں کو تلقیں

اں انجام دینے یشگرمیاں بند کردیں، سوانی کم ےس کم بنیادی کاموں ےک۔تمام کمپنیاں اپنے رہائش گاہوں )یعنے گھر ےس کام کرنا( پر شگرم
۔ ے یا ٹھیکیداروں پر مشتمل کارروائیاں جاری رکھ سکنے ہیں   واےل مالزمیں

 
ی

ائط یک تعمیل کرئے ہویک وری کاروباری اداروں کو جسمائے دوری اور چہرے کو ڈھکئے یک شر  ۔ضے

رڈر
ٓ
  اوپن ٹیکساس:ریاست بھر ےک لئی ریٹیل ا

وری   2020اپریل،  24جمعہ،  ج ےس خوردہ خدمات جو کہ ضے
ٓ
کو، ریاست ٹیکساس ئے ایک آرڈر جاری کیا جس میں کہا گیا ہ  کہ ا

، انہیں دوبارہ کھوال  ، لیکن جو پک اپ، میل ےس ڈلیوری، یا صارف ےک گھر تک ڈلیوری ےک ذریعہ مہیا یک جاسکنے ہیں خدمات نہیں ہیں
۔ ے ےک لئی رہآجروں، ، گورنر ایبٹ یک جانب ےس جاری، ریاست ٹیکساس آرڈر   جا سکتا ہ  ، اور خوردہ کاروباروں ےک صارفیں ے نمائی مالزمیں

۔  فراہم کرتا ہ 

 نفاذ اور تعمیل
۔  اس بیماری ےک پھیالؤ کو روکنے میں بنیادی توجہ تعلیم، رضاکارانہ تعمیل اور انفرادی ذائے ذمہ داری پر ہ 

رڈر یک خالف ورزی کرنے 
ٓ
ے کوڈ، فائر بریگیڈ اور پولیس اس ا ۔ بار بار خالفشہر آسی   واےل کاروباروں یک شکایات کا جواب دے ریہ ہ 

۔ 180جرمانہ اور  1,000ورزی کرنے والوں کو ہر خالف ورزی پر زیادہ ےس زیادہ $  دن تک یک قید یا دونوں ہوسکتا ہ 
ح ظاہر کر  COVID-19  ٹیکساس یونیورسن  یک جانب ےس ماڈلنگ ےک تازہ ترین اعداد و شمار  ۔شہر یک عوایم  انفیکشن یک شر رہ  ہیں
۔ ے برادری یک جانب ےس تعمیل کرنے پر ہ   صحت کا دارومدار آسی 

 کاروباروں، صنعتوں اور مالزمت یک اقسام ےک لئی ہدایت
۔ہر   مندرجہ ذیل جدول میں ممکن حد تک صنعتوں، کاروباری اقسام اور مخصوص مالزمتوں ےک بارے میں وضاحت فراہم یک گنی ہ 

ے شہر انفرادی کاروباریوں کو کاروبار کو یہ  ۔آسی  وری سمجھے گئی ہیں یا نہیں ے کرنا ہوتا کہ آیا وہ فراہم کردہ رہنمائی یک بنیاد پر ضے تعیں
 مشورے فراہم نہیں کررہا ہ  کہ آیا اس دوران ان کا کاروبار کھال رہنا چاہنی یا بند۔

 اس بارے میں قانوئے
 

 

 سے کام کریں آرڈر پر مبنی اجازتحفاظت  -تک گھر پر رہیں 2020، مئی 8 صنعت

 اکاؤنٹنٹس / سی پی اے
تبھی اجازت ہے جب گھر سے کام کر رہے ہوں یا قانونی طور پر الزمی سرگرمیوں میں 

مدد کررہے ہوں یا کوئئی ضروری کاروبار، ضروری حکومتی کام، یا اہم انفراسٹرکچر کو 

 آگے بڑھا رہے ہوں۔

 اجازت ہے۔ ایکیوپنکچر کی سہولت

 اجازت ہے۔ جانوروں کی پناہ گاہ

https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Report.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/document_96DEBEEC-E581-05E0-8A3D444404948A84.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-16_Opening_Texas_COVID-19_FINAL_04-17-2020.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/ReOpenedRetailGuidance%20-%20State%20of%20Texas.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/ReOpenedRetailGuidance%20-%20State%20of%20Texas.pdf


،  AA  ،NAگمنام / معاون گروپ )

مرحلوں پر مبنی  12دوسرے 

 پروگرام(
 اجازت ہے۔ سماجی دوری کی سفارشات الگو ہیں۔

 اپارٹمنٹ کی مرمت
صرف فوری طور پر توجہ دینے کے قابل ہنگامی صورتحال کو حل کرنے کے لئے کام 

 کرنے کی اجازت ہے۔

 ِریٹیلآالت کی مرمت اور 
صرف کسی رہائشی کی حفاظت، صفائی ستھرائی، اور ضروری کاموں کے کرنے کے لئے 

 اجازت ہے۔

 آرکیٹیکچر کی خدمات
تبھی اجازت ہے جب تعمیر سے متعلق ہو، گھر سے کام کر رہے ہوں یا قانونی طور پر 

ر، ضروری حکومتی الزمی سرگرمیوں میں مدد کرنا ضروری ہو یا کسی ضروری کاروبا

 کام، یا اہم انفراسٹرکچر کو آگے بڑھا رہے ہوں۔

 بند کسی بھی سائز کے کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ ارینا )انڈور اور آؤٹ ڈور(

 بند کسی بھی سائز کے کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ آرٹ اسٹوڈیو

 نے کے مقصد سے اجازت ہے۔چہرہ کے نقاب کے لئے سامان کی فروخت کر سپالئیآرٹ 

 بند کسی بھی سائز کے کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ آڈیٹوریم

 اجازت ہے۔ آٹوموٹو ڈیلرشپ

آٹوموٹو سروس فراہم کرنے والے 

 اور فراہم کنندہ
 اجازت ہے۔

 بند کسی بھی سائز کے کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ بارس

 ہے۔اجازت  بیوٹی سپالئی اسٹور

 اجازت ہے۔ بائیسکل کی مرمت

بائیوفرماسٹیکل کمپنیاں، تحقیقی 

ادارے، میڈیکل ڈیوائس کمپنیاں، 

 اور معاشی ترقی کے ادارے۔
 اجازت ہے۔

 بند ٹیک اوے کھانے کی خدمت کی اجازت ہے۔ بولنگ ایلے

 کار کی دھالئی
کے حصے غیر رابطہ خودکار سہولیات کے لئے اجازت ہے اور جب ضروری کاروبار 

 کے طور پر کام کرنے والی گاڑیوں کو خدمات فراہم کرنا ضروری ہو

CBD بند سوائے اس کے کہ وہ بزنس بصورت دیگر ہیلتھ کیئر آپریشن کے اہل ہو۔ ِرٹیل 

 اجازت ہے۔ خیراتی ادارے

واٹر سپالئی کے لئے کیمیکل 

 سپالئر
 اجازت ہے۔



 طے شدہ۔اسٹیٹ آرڈر کے ذریعہ  بچے کی حفاظت کی خدمات

 چائلڈ کیئر یا ڈے کیئر کی سہولت

 

تبھی اجازت ہے جب وہ اس آرڈر کے تحت مستثنی قرار دئے گئے کام کرنے کے اہل افراد 

کو خدمات فراہم کر رہے ہوں۔ ممکن حد تک، چائلڈ کیئر سہولیات سینٹر کو چاہئے کہ وہ 

 جملہ الزمی شرائط کے تحت کام کریں:

سے کم افراد کے مستحکم گروپوں میں کام کرنا چاہئے  یا اس 10. چائلڈ کیئر کو 1

 یا اس سے کم بچے ہوں(۔ 10)"مستحکم" کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز ایک گروپ میں وہی 

 . بچوں کو  ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں تبدیل نہیں کیا جائے گے۔2

جا رہی  ی. اگر کسی سہولت سینٹر میں بچوں کے ایک سے زیادہ گروپس کی دیکھ بھال ک3

ہے تو، ہر گروپ ایک الگ کمرے میں ہوگا۔ گروپس کو ایک دوسرے کے ساتھ مالیا نہیں 

 جائے گا۔

. چائلڈکیئر فراہم کرنے والوں کو مکمل طور پر بچوں کے ایک ہی گروپ کے ساتھ رہنا 4

 ہوگا۔

 اجازت ہے۔ کیرو معالج سہولت

 کپڑوں کی دکان
اموں یا اہم انفراسٹرکچرز کو خدمات فراہم صرف ضروری کاروباروں، ضروری حکومتی ک

کرنے کی اجازت ہے؛ یا ان گاہکوں کو خدمات فراہم کرنا جو ضروری شعبوں میں کام 

 کرتے ہوں اگر یہ ان کی مسلسل حفاظت اور کارروائیوں کے لئے ضروری ہو۔

 ینیٹوریلج تجارتی 
نفراسٹرکچر کو آگے تبھی اجازت ہے جب کسی ضروری کاروبار، حکومتی کام، یا اہم  ا

 بڑھانے کے لئے ضروری ہو۔

 بند کسی بھی سائز کے کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ کانفرنس کی سہولت

 اجازت ہے۔ کمرشل کی تعمیر

ایسے ریستوراں کی تعمیر جو 

اوے فراہم -کھلنے کے بعد ٹیک

 کریگا
 اجازت ہے۔

 اجازت ہے۔ سہولت اسٹور

 اجازت ہے۔ پلے اسکائپ کی تعمیر

کاسمیٹولوجی کاروبار )سیلون / سپا 

 / نائی کی دکانیں(
 بند

 صرف فاصالتی تعلیم تک محدود۔ کاسمیٹولوجی اسکول

 بند، لیکن دیکھیں گالف کورس۔ کاؤنٹری کلب

 بند سائرو تھراپی کی سہولت

 اجازت ہے۔ ڈیٹا سینٹر آپریٹرز

 تو اجازت ہے۔اگر اہم کاروبار کے لئے ضروری ہوں  ڈے لیبررز



 اسٹیٹ آرڈر کے ذریعہ طے شدہ۔ موٹر گاڑیوں کا محکمہ

ڈاگ ڈے کیئرس اور بورڈنگ کی 

 سہولیات
صرف اس صورت میں اجازت ہے جب صحت کی دیکھ بھال کے آپریشن )ویٹرنری کیئر( 

 کا حصہ ہو۔

 بند گھر گھر جا کر فروخت

 بجلی کے انجینئرز
گھر سے کام کررہے ہوں، یا جب ضروری کاروبار، اجازت ہے جب تعمیر سے متعلق ہو،  

 ضروری حکومتی کام، یا اہم انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانا ہو۔

 اجازت ہے۔ الیکٹریشن

 انجینئرز
اجازت ہے جب تعمیر سے متعلق ہو،  گھر سے کام کررہے ہوں، یا جب ضروری کاروبار، 

 و۔ضروری حکومتی کام، یا اہم انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانا ہ

کسی دوسرے شہر/کاؤنٹی میں کام 

کے سلسلہ میں اہم مالزمین کا سفر 

 کرنا
 اجازت ہے۔

 حکومت کے ضروری کام

اجازت ہے۔ پولیس کے تمام حلف بردار محکمے، فائر بریگیڈ، اور ایمرجنسی میڈیکل 

سروسز کے اہلکار، ایمرجنسی مینجمنٹ کے اہلکار اور ایمرجنسی ڈسپیچرز؛ تمام عدالتی 

عملہ، بچوں کے تحفظ اور بہبود کا عملہ؛ تمام فوجی اہلکار؛  کمپنیوں کے لئے کام کرنے 

والے تمام اہلکار )جن میں ان کے ذیلی ٹھیکیدار بھی شامل ہیں( جو محکمہ دفاع کے معاہدے 

کے تحت محکمہ کو مواد اور خدمات مہیا کرنے کا کام سرانجام دیتے ہیں؛  کمپنیوں کے 

الے تمام اہلکار )جن میں ان کے ذیلی ٹھیکیدار بھی شامل ہیں( جو اسٹیٹ یا لئے کام کرنے و

وفاقی سرکاری اداروں کے معاہدہ کے تحت کام انجام دیتے ہیں جس کے لئے انہیں ریاست یا 

وفاقی قانون کے تحت کھال رہنا ضروری ہے؛ اور قانون نافذ کرنے والے تمام اہلکار، 

کار، اور دیگر افراد جو کسی ضروری کاروبار یا اہم ہاؤسنگ اور پناہ گاہوں کے اہل

انفراسٹرکچر کے لئے یا اس کی حمایت کرنے کے لئے کام کررہے ہیں، اس آرڈر سے 

 واضح طور پر مستثنٰی ہیں۔ یہ آرڈر وفاقی یا ریاستی حکومت پر الگو نہیں ہوتا ہے۔

 ازت نہیں ہے۔بند کسی بھی سائز کے کسی بھی اجتماع کی اج تقریب سینٹر/ مقام

 چہرہ کے نقاب کے لئے سامان کی فروخت کرنے کے مقصد سے اجازت ہے۔ لباس کی دکانیں

 خاندانی ملکیت واال کاروبار
کاروبار کی قسم کے لئے زمرے دیکھیں، خاندانی ملکیت ہونے کی بنیاد پر مختلف سلوک 

 نہیں کیا جاتا۔

 اجازت ہے۔ فاسٹ فوڈ ڈرائیو تھُرو

 خدمات کی صنعتمالیاتی 

اجازت ہے۔ بینکس اور متعلقہ مالیاتی ادارے،صارف قرض دہندگان، سیلز اینڈ فائنانس قرض 

دہندگان، کریڈٹ یونین، تخمینہ کار، ٹائٹل کمپنیاں، پان دکانیں، بانڈز جاری کرنے والی 

کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں، انڈرائڈرز، ایجنٹس، دالل، اور متعلقہ انشورنس دعوے اور 

 ایجنٹس شامل ہیں۔

فائر اسپرنکلر مینوفیکچرنگ / 

 انسٹالیشن
 اجازت ہے۔



 بند، بشمول ڈلیوری خدمات کے۔ پھولوں والے

 اجازت ہے۔ کھانے کی کاشت / باغات

آخری رسومات کی خدمت فراہم 

 کرنے والے
 اجازت ہے۔

گیس اسٹیشنس، آٹو سپالئی اور آٹو 

 مرمت کی سہولیات
 اجازت ہے۔

 بند اسٹورزگیمنگ 

 گولف کورس )نجی(
آن الئن ریزرویشن سسٹم اور معاشرتی دوری پر عمل کرنے کی شرط کے ساتھ اجازت ہے۔ 

 اگر ولیمسن کاؤنٹی میں ہیں تو، حدود کے لئے کاؤنٹی آرڈر چیک کریں

گولف کورسز )عوامی، شہر کی 

 ملکیت(
 الحظہ کریںم www.austintexas.gov/parkclosuresترمیم شدہ کاروائیاں۔ 

خیر سگالی ریٹیل اسٹورز اور 

 عطیہ دینے کی سائٹس
 بند

 کریانہ اسٹور

اجازت ہے۔ اس میں گروسری اسٹورز، سپر مارکیٹز، بگ باکس اسٹورز، کسانوں کی 

منڈیاں، فوڈ بینک، سہولت اسٹورز، شراب کی دکانیں اور دیگر ادارہ جات جن میں ڈبہ بند 

ور سبزیاں، پالتو جانوروں کا سامان، تازہ گوشت، مچھلی، اور کھانا، خشک اشیاء، تازہ پھل ا

پولٹری اور کوئی بھی دیگر گھریلو صارفین کی مصنوعات )جیسے صفائی اور ذاتی 

نگہداشت کی مصنوعات( کی فروخت شامل ہے۔ اس میں وہ اسٹورز شامل ہیں جو کریانہ 

رتے ہیں، اور رہائش فروخت کرتے ہیں اور دیگر غیر کریانہ مصنوعات بھی فروخت ک

گاہوں کی حفاظت، صفائی ستھرائی، اور ضروری کام کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری 

 سامان بھی فروخت کرتے ہیں۔ کریانہ اسٹورز کو کنٹرول قائم کرنا ضروری ہے:

دکانوں کے باہر اور اندر قطار اور الئنوں میں لگے لوگوں کے درمیان کم سے کم چھ فٹ 

 بنائیں۔کی دوری 

 ہر شخص کو خریداری کی ٹوکری النے یا فرش پر نشان لگانے کی ضرورت ہے۔

 ڈرائیو تھرو، کرب سائڈ، یا ڈلیوری خدمات کے استعمال اور صالحیت میں اضافہ کریں۔

 ایک وقت میں اسٹور میں اجازت یافتہ صارفین کی تعداد کو محدود یا پابند کریں۔

کے اندر کام کرنے والے مالزمین کی تعداد کو کم  ( فٹ کی دُوری6ایک دوسرے سے چھ )

 سے کم کریں۔

 ہاتھ دھونے کی جگہیں، ہینڈ سینٹائزرس، اور ٹشوز مہیا کریں۔

بہت زیادہ چھوئے جانے والے عالقوں جیسے کاؤنٹرٹپس، دروازے کے ہینڈل، اور ہینڈریلز 

 کو بار بار صاف کریں۔

 کے تحت اجازت ہے۔اسٹیٹ اٹارنی جنرل رائے  بندوقوں کی فروخت

 بند جمس



 اجازت ہے۔ ہارڈ ویئر اور سپالئی اسٹور

 سہولیاتہیلتھ کیئر

جازت ہے۔ دیکھ بھال کرنے والے، اسپتال اور لیبارٹریاں ، اسپتال، کلینکس، دندان ساز،  ا

فارمیسیز، دواساز اور بائیوٹیکنالوجی کمپنیاں، دیگر صحت کی سہولیات، صحت کی دیکھ 

بھال فراہم کرنے والے، گھریلو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے خدمات فراہم کرنے والے 

رنے والے ، اور متعلقہ خوردہ فروخت یا کسی بھی متعلقہ اور / یا ، ذہنی صحت فراہم ک

متعلقہ صحت کی خدمات پر مشتمل ہے۔ اس میں جانوروں کی دیکھ بھال اور جانوروں کو 

فراہم کی جانے والی تمام ہیلتھ کیئے اور زندگی بچانے والی خدمات بھی شامل ہیں۔ اس میں 

کٹرانک سگریٹ کی مصنوعات یا کینابڈیول فٹنس اور ورزش والے جمز یا خصوصاً الی

 مصنوعات کی فروخت کرنے والے ریٹیل آؤٹ لیٹس شامل نہیں ہیں۔

 اجازت ہے۔ گھر بنانے والے

پالتو جانوروں کے کھانے کی 

 فراہمی

اجازت ہے۔پالتو جانوروں کے کھانے کی فراہمی کے اسٹور صرف اس صورت میں 

ہ کسی جانوروں کے ڈاکٹر کے ذریعہ اس جانور گرومنگ خدمات مہیا کرا سکتے ہیں جب ی

 کی حالت کی تشخیص کرنے کےلئے ضروری ہو۔۔

پالتو جانوروں کی خدمات 

 )گرومنگ(
اجازت ہے اگر فراہم کی جانے والی خدمات ضمنی ہیلتھ کیئر خدمات ہوں جو کہ کسی 

ہو۔جانوروں کے ڈاکٹر کے ذریعہ اس جانور کی حالت کی تشخیص کرنے کےلئے ضروری   

 ہارس شاونگ )فریئرز(
صرف اس صورت میں اجازت ہے جب وہ خدمت صحت کی دیکھ بھال کے آپریشن سے 

وابستہ ہو اور کسی طبی حالت کے عالج یا کسی ویٹرنریرین کے ذریعہ تشخیص  کے لئے 

 ضروری ہو۔

ہوٹلس اور موٹلز )مختصر مدت 

کے لئے کرائے والے کمروں 

 سمیت(
 اجازت ہے۔

 صفائی کی خدماتگھر کی 
صرف کسی رہائشی کی حفاظت، صفائی ستھرائی، اور ضروری کاموں کے کرنے کے لئے 

 اجازت ہے۔

HVAC اجازت ہے۔ اور ریفریجریشن 

HVAC اجازت ہے۔ انجینئرز 

 اجازت ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی

 گھر سے کام کرنے پر ہی اجازت ہے۔ انشورنس انڈسٹری: دالل اور ایجنٹ

 اجازت ہے۔ مینیجرزآئی ٹی 

 لینڈ سرویئنگ
اجازت ہے جب تعمیر سے متعلق ہو،  گھر سے کام کررہے ہوں، یا جب ضروری کاروبار، 

 ضروری حکومتی کام، یا اہم انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانا ہو۔

 اجازت ہے۔ زمین کی تزئین )کمرشل(

 اجازت ہے۔ زمین کی تزئین )رہائشی(



 قانونی کمپنیاں
ہے جب گھر سے کام کر رہے ہوں یا قانونی طور پر الزمی سرگرمیوں میں تبھی اجازت 

مدد کررہے ہوں یا کوئئی ضروری کاروبار، ضروری حکومتی کام، یا اہم انفراسٹرکچر کو 

 آگے بڑھا رہے ہوں۔

 دیکھیں زمین کی تزئین الن کیئر سروسز

 النڈری خدمات

 
 اجازت ہے۔

 الئف سپورٹ ٹریننگ

یہ ٹریننگ کسی صحت کی دیکھ بھال کے کام کے لئے اہم ہے، جس کی اجازت ہے، اگر 

صحت کی دیکھ بھال کرنے والے اہلکاروں کو ضرورت ہو، یا صحت کی دیکھ بھال کی 

فراہمی کے اثرات سے بچنے کے لئے ضروری ہو۔ کمیونٹی پر مبنی تربیت کی اجازت نہیں 

 ہے۔

 اجازت ہے۔ ڈاک/ ڈلیوری کی خدمات

 بند مال

 اجازت ہے۔ ایئر فلٹرز( HEPAنوفیکچرنگ )می

 اجازت ہے۔ مینوفیکچرنگ )سرجیکل ماسک(

ریکارڈز یا  Vinylمینوفیکچرنگ 

 متفرق سامان
 بند

شراب بنانا/ تقسیم کرنا )ڈسٹلرس یا 

 کرافٹ بریور(
 اجازت ہے۔

 بند مساج پارلر

 اجازت ہے۔ میڈیا )خبریں(

 بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔بند کسی بھی سائز کے کسی  میٹنگ ہال

موبائل کتے/ پالتو جانوروں کی 

 گرومنگ
اجازت ہے اگر فراہم کردہ خدمات  جانوروں کے ڈاکٹر کے ذریعہ اس جانور کی حالت کی 

 تشخیص کرنے کےلئے ضروری ہو۔

 اجازت ہے۔ نقل مکانی کرانے والی خدمات

 اجازت نہیں ہے۔بند کسی بھی سائز کے کسی بھی اجتماع کی  سنیما

 بند کسی بھی سائز کے کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ میوزک اسٹوڈیو

براہ راست سٹریمس کے لئے 

 میوزک پروڈیوسر
 گھر سے کام کرنے پر ہی اجازت ہے۔

آیائیں/ گھر پر چائلڈ کیئر فراہم 

 کرنے والی خدمات
 اجازت ہے۔



 بند نائٹ کلب

 نوویلٹی اسٹورز
کی اشیاء فروخت کرنے کے مقصد کے لئے اجازت ہے۔ کریانہ اسٹورز کے صرف کریانہ 

 لئے ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

نرسنگ ہومز، ریٹائرمنٹ اور 

 طویل مدتی دیکھ بھال کی سہولیات
اجازت ہے، لیکن زائرین کو نرسنگ ہومز، ریٹائرمنٹ اور طویل مدتی دیکھ بھال کی 

 سوائے اس کے کہ اہم امداد فراہم کرنی ہو۔ سہولیات میں آنے کی اجازت نہیں ہے

 اجازت ہے۔ آپٹومیٹرسٹ آفس

 اجازت صرف اس صورت میں ہے جب تعمیر سے متعلق ہو۔ پینٹنگ کی خدمات

 پارکس )عوامی(
ترمیم شدہ کاروائیاں۔ شہر اور کاؤنٹی پارکس سے متعلق مزید معلومات کے لئے مالحظہ 

 www.austintexas.gov/parkclosuresکریں 

https://parks.traviscountytx.gov/news ؛/www.wilco.org/parks 

 پارٹی )اجتماعات(
ممنوع ہیں، کسی بھی سائز کے اجتماع کی اجازت نہیں سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی 

الیئ جا مذہبی خدمت کا حصہ ہو جو گھر سے یا دور دراز کی خدمات کے ذریعہ بجا نہیں 

 سکتی اور سماجی دوری کی ہدایات پر عمل ہو رہا ہو۔

پے ڈے قرض دہندگان اور پان کی 

 دکانیں
 اجازت ہے۔

 بند پرفارمنگ آرٹس اسٹوڈیو

پالتو جانوروں کے کھانے کی 

 فراہمی
 اجازت ہے۔

پالتو جانوروں کی خدمات 

 )گرومنگ(
کیئر خدمات ہوں جو کہ کسی اجازت ہے اگر فراہم کی جانے والی خدمات ضمنی ہیلتھ 

 جانوروں کے ڈاکٹر کے ذریعہ اس جانور کی حالت کی تشخیص کرنے کےلئے ضروری ہو۔

پالتو جانوروں کی خدمات 

 )بورڈنگ(
اجازت ہے اگر ان لوگوں کی مدد کے لئے ضروری ہو جو بیمار ہیں یا قرنطین میں ہیں اور 

 اپنے جانوروں کی دیکھ بھال نہیں کرسکتے ہیں۔

 اجازت ہے۔ ارمیسیف

 پاینیر فارم )زندہ تاریخی میوزیم(
عام کاروائیوں کے لئے بند ہے۔ جنرل اسٹور محدود وقت کے لئے کھال۔ مزید تفصیالت کے 

 www.pioneerfarms.orgلئے دیکھیں 

 عبادت گاہ
صرف اس صورت میں اجازت ہے جب مذہبی خدمات گھر سے یا دور دراز کی خدمات کے 

 یں الئی جاسکتی ہوں، لیکن  سماجی دوری کی ہدایات پر عمل کرنا الزمی ہے۔ذریعہ بجا نہ

تاالب کی صفائی کی صنعت یا پول 

 صاف کرنے والے
 اجازت ہے۔

 تاالب )عوامی(
بند شہر اور کاؤنٹی پارکس سے متعلق مزید معلومات کے لئے مالحظہ کریں 

www.austintexas.gov/parkclosures 

https://parks.traviscountytx.gov/news ؛/www.wilco.org/parks 



پیشہ ورانہ خدمات )جائداد کے 

 کاروبار کو چھوڑ کر(

اجازت ہے جب جب قانونی طور پر الزمی سرگرمیوں کی تعمیل میں مدد کرنے، ضروری 

 لئےکاروبار، ضروری سرکاری کاموں، یا اہم انفراسٹرکچر  کو مزید آگے  بڑھانے کے 

 ضروری ہو۔قانونی یا اکاؤنٹنگ خدمات، اور انشورنس خدمات شامل ہیں۔

پیشہ ورانہ خدمات۔ جائداد کا 

 کاروبار
 اجازت ہے۔ اس میں شامل ہیں ایجنٹس، دالل، تخمینہ لگانے والے، اور فوٹوگرافرس۔

 ٹیک اوے کھانے کی خدمت کی اجازت ہے۔۔بند  پٹ پٹ کورسز

 ۔اجازت ہے امالک کی خدمات

 اجازت ہے۔ رہائشی سہولیات

 ریستوران

صرف ڈلیوری یا ساتھ لے جانے کی اجازت ہے۔ اس میں ریستوران اور دیگر سہولیات شامل 

ہیں جو کھانا تیار اور پیش کرتی ہیں۔ اسکول اور دیگر ادارے جو عام طور پر طلباء یا عوام 

آرڈر کے تحت اس شرط پر کے ممبروں کو مفت کھانے کی سہولیات مہیا کرتے ہیں وہ اس 

جاری رہ سکتے ہیں کہ یہ کھانا طلباء یا عوام کے ممبروں کو صرف پک اپ اور ساتھ لے 

 جانے کی بنیاد پر فراہم کیا جائے۔

 بند ریستوراں )آنگن کا عالقہ(

 اجازت ہے۔ رونالڈ میکڈونلڈ ہاؤس

 اجازت ہے۔ چھت سازی کی کمپنی

 اجازت ہے۔ سیکیورٹی سسٹم کا عملہ

سیمی کنڈکٹر انڈسٹری اور انڈسٹری 

 کیلئے سپالئی چین
 اجازت ہے۔

 اجازت ہے۔ پناہ گاہیں

 جوتے اور بوٹ کی مرمت
صرف ضروری کاروباروں، ضروری حکومتی کاموں یا اہم انفراسٹرکچرز کو خدمات فراہم 

شعبوں کرنے کی اجازت ہے؛ یا ان گاہکوں کو خدمات فراہم کرنے کی جو مندرجہ باال اہم 

 میں کام کرتے ہوں اگر یہ ان کی مسلسل حفاظت اور کارروائیوں کے لئے ضروری ہو۔

سماجی اجتماعات / خصوصی 

 تقریبات

ممنوع ہیں، کسی بھی سائز کے اجتماع کی اجازت نہیں سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی 

الیئ جا  مذہبی خدمت کا حصہ ہو جو گھر سے یا دور دراز کی خدمات کے ذریعہ بجا نہیں

 سکتی اور سماجی دوری کی ہدایات پر عمل ہو رہا ہو۔

 سماجی خدمات
اجازت ہے۔ اس میں وہ کاروبار شامل ہیں جو معاشی طور پر پسماندہ یا بصورت دیگر 

ضرورت مند افراد کے لئے کھانا، رہائش، اور سماجی خدمات، اور زندگی کی دیگر 

 ضروریات فراہم کرتے ہیں۔

 اجازت ہے۔ نئرزسافٹ ویئر انجی

 اجازت ہے۔ سوپ کچن



 سپا اور سیلون خدمات
بند مساج، ناخن کی خدمات، جلد کی دیکھ بھال کی خدمات، کاسمیٹولوجی، مساج پارلر، 

 اسپاس، سیلون، اور حجامت کی دکانیں شامل ہیں۔

 بند کھیلوں کا سہولت سینٹر

 اجازت ہے۔ سسٹم انتظامیہ

 بند ٹیننگ سیلون

تیاری کرنے والی خدمات ٹیکس کی 

 اور کمپنیاں
 اجازت ہے۔ دیکھیں پیشہ ورانہ خدمات۔

ٹیکس کی تیاری کرنے والی خدمات 

 اور کمپنیاں

تبھی اجازت ہے جب گھر سے کام کر رہے ہوں یا قانونی طور پر الزمی سرگرمیوں میں 

انفراسٹرکچر کو مدد کررہے ہوں یا کوئئی ضروری کاروبار، ضروری حکومتی کام، یا اہم 

 آگے بڑھا رہے ہوں۔

ٹیکسی اور رائڈ شیئر / 

 ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کمپنیاں

اجازت ہے۔ اس میں شامل ہیں ہوائی جہاز، ٹیکسیاں اور دیگر نجی نقل و حمل فراہم کرنے 

( شامل ہیں جو ضروری سرگرمیوں، ضروری کاروبار، اہم Lyftاور  Uberوالے )جیسے 

سرکاری کاموں، یا ضروری سفر کے لئے ضروری نقل و حمل کی  انفراسٹرکچر، ضروری

 خدمات فراہم کرتے ہیں۔

 بند آرڈر کے تحت ممنوع تھیٹر )فلم یا براہ راست(

 اجازت ہے۔ گاڑی کھینچنے واال کاروبار

 کاروباراہم 

پلمبرز، الیکٹریشنز، ایکسٹرمینیٹر، پول صاف کرنے والے، اور دیگر خدمات فراہم کرنے 

ے جو ایسی خدمات فراہم کرتے ہیں جو مکانات کی حفاظت، صفائی ستھرائی، اور رہائش وال

گاہوں کی ضروری کاموں، ضروری سرگرمیوں، اہم سرکاری کاموں، یا اہم انفراسٹرکچر کو 

برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہیں، بشمول بجلی، گیس، پانی اور گندے پانی کے نکاس، 

 یکن ان تک ہی محدود نہیں۔اور دیگر عوامی کاموں کے  ل

طبی عملے کے لئے تربیت کی 

 سہولت
 اجازت ہے۔

ویپ کی دکانیں جو سی بی ڈی یا 

تمباکو نوشی کو روکنے والی 

مصنوعات/سگریٹ نوشی کا متبادل 

 بیچتی ہیں۔

 بند

 گودام
جب کسی ضروری تجارتی، حکومتی کام، یا اہم  انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانا ہو تو تب 

 ہےاجازت 

وائلڈ فالورس )ڈرائیونگ کرنا اور 

 دیکھنا(
تبھی اجازت ہے اگر ڈرائیو کرتے وقت صرف اپنے گھر کے افراد ہی گاڑی میں موجود 

 ہوں اور اگر دیکھنے کے دوران سماجی دوری برقرار رکھی گئی ہو

 عوام کے لئے بند مالزمین جانوروں کی دیکھ بھال جاری رکھیں گے چڑیا گھر

 



 تعریفات

 کم سے کم بنیادی کام

کاروبار اپنی اپنی رہائش گاہوں پر کام کرنے والے مالزمین یا ٹھیکیداروں پر مشتمل کاروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں )جیسے 

کرنا( یا جب قانونی طور پر الزمی سرگرمیوں میں معاونت کرنا ہو یا ضروری کاروبار، ضروری حکومتی کام، یا گھر سے کام 

 اہم انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانا ہو۔

 ضروری کاروبار

۔جہاں تک ممکن ہو، تمام ضروری کاروبار جسمانی فاصلے ضروری کاروبار کی فہرست دیکھیں )پی ڈی ایف(  آرڈر میں نامزد 

 اور چہرے کو ڈھکنے کی شرائط کے پابند ہوں گے۔

 اہم انفراسٹرکچر

کے لئے اہم تمام سرکاری اور نجی سہولیات۔جہاں  آسٹن شہر کی سالمتی ، نظم و نسق، صحت عامہ ، حفاظتی اور معاشی تحفظ

 تک ممکن ہو، اہم انفراسٹرکچر جسمانی فاصلے اور چہرے کو ڈھکنے کی شرائط کے پابند ہوں گے۔

 جسمانی دوری
 فٹ کی دوری پر رہیں۔ 6دوسرے لوگوں سے کم سے کم 

 حکومت کے ضروری کام
لئے نیز عوام اور  ایسی تمام ایجنسیوں کی صحت، حفاظت اور فالح و  سرکاری اداروں کے جاری کاموں کو یقینی بنانے کے

بہبود کے لئے جو عوام کو صحت، حفاظت اور فالح و بہبود مہیا کرتی ہیں، جن تمام خدمات کی ضرورت ہے۔ہر سرکاری ادارہ 

ین اور / یا ٹھیکیداروں اپنے ضروری سرکاری فرائض کا تعین کرے گا اور ان کاموں کو انجام دینے کے لئے ضروری مالزم

کی شناخت کرے گا۔ممکن حد تک، تمام ضروری سرکاری فرائض معاشرتی فاصالتی تقاضوں کی تعمیل میں انجام دیئے جائیں 

گے۔جہاں تک ممکن ہو، تمام ضروری سرکاری خدمات جسمانی فاصلے اور چہرے کو ڈھکنے کی شرائط کے پابند ہوں گے۔یہ 

 ت پر الگو نہیں ہوتا ہے۔آرڈر وفاقی یا ریاستی حکوم

 چہرے کے نقاب

COVID-19  وائرس سے متاثرہ افراد کی ایک نمایاں تعداد میں عالمات کا فقدان ہوتا ہے۔چونکہ ایک متاثرہ شخص کسی عالمت

کو ظاہر کرنے سے پہلے ہی دوسروں میں وائرس کو پھیال سکتا ہے، لہذا جب بھی آپ اپنے گھر یا رہائش گاہ سے باہر ہوں تو 

کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کریں۔یہ بیماریوں کے  COVID-19ہے تاکہ آپ اپنی ناک اور منہ کو ڈھانپنا نہایت ہی ضروری 

  کنٹرول اور روک تھام کے مراکز )سی ڈی سی( اور آسٹن ٹریوس کاؤنٹی ہیلتھ اتھارٹی کے تحقیقی نتائج کے مطابق ہے۔

پر نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرس  فٹ کی سماجی دوری بنائے رکھنے اور ہاتھ دھونے کے متبادل کے طور 6چہرے پر نقاب پہننا 

کے پھیالؤ کو کم کرنے کے اہم اقدامات میں شامل ہیں۔ دس سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو اپنی ناک اور منہ پر کسی 

 طرح کا کوئی نقاب پہننا چاہئے، جیسے گھر پر بنے ماسک، اسکارف  باندانا یا رومال، جب بھی:

  ہو رہے ہوں جو کہ عوام کے لئے کھلی ہےکسی ایسی عمارت کے اندر داخل 

 عوامی نقل و حمل کے ذرائع، ٹیکسیوں، یا شیئر سواریوں کا استعمال کریں 

 گیس پمپ کر رہے ہوں 

  باہر اور اپنے گھر سے باہر کسی شخص اور دیگر افراد کے مابین چھ فٹ کی سماجی دوری مستقل طور پر برقرار

 نہیں رکھی جا سکتی ہے

کم عمر بچوں کے والدین اور سرپرست اپنے گھروں سے باہر جاتے وقت بچوں کو مناسب طور پر ڈھانپنے کے سال سے  10

   ذمہ دار ہوں گے۔

 

( اور سرجیکل ماسکس کو صرف طبی پیشہ ور افراد اور پہلے جواب دہندگان کے استعمال کے لئے محفوظ N95میڈیکل گریڈ )

"اور سی ڈی سی کے تحت مل آپ اور آپ کے اہل خانہ قاب کو بنانے کی مثالیں "کپڑے کے بنے چہرے کے ن کیا جانا چاہئے۔

  سکتی ہیں۔

 

  چہرے کے نقابوں کی ضرورت نہیں ہوتی جب:
 

 ذاتی گاڑی میں سوار ہوں 

 

 اکیلے کسی علیحدہ جگہ پر ہوں 

 

 صرف اپنے گھر کے دیگر افراد کی ہی موجودگی میں ہوں 

 

 کھانا 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Order%2020200324-007%20-%20Stay%20Home%20-%20Work%20Safe.pdf
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/you-and-your-family


 

  ایسا کرنے سے دماغی یا جسمانی صحت، حفاظت یا سالمتی کا خطرہ الحق ہوسکتا ہے جیسے کسی کو سانس لینے

 سک کو نکالنے سے قاصر ہو۔میں تکلیف ہو، یا بے ہوش ہو، معذور ہو یا دوسری صورت میں وہ مدد کے بغیر ما

 کیا مجھے اپنے کاروبار کے لئے چہرے کو ڈھانپنے  سے متعلق اشاروں والے بورڈ کی ضرورت ہے؟

 

وہ اپنے کام کرنے کی جگہوں میں آفیشل آسٹن پبلک ہیلتھ اور آسٹن سٹی کے  ہم کاروباروں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ

چ کمیونٹی رسورس پیاشاروں والے بورڈ کو چسپاں کرکے چہرے کو ڈھانپنے والے آرڈر کی تعمیل کریں۔اس فالئر کر ہمارے

 کاروباری چہرے کو ڈھانپنے کا اشاروں واال بورڈ -سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے

 

 کے متعلق ہدایت کام کرنے کی جگہ اور کاروباری اداروں کے لئے سماجی دوری

 

 مالزمین کے غیر ضروری سفر کو معطل کریں۔ 

 

 ( فٹ سے کم فاصلہ میں کام کرنے سے منع کریں، سوائے اس کے کہ تسلسل 6مالزمین کو ایک دوسرے سے چھ )

کے ساتھ ضروری سرگرمیاں فراہم کرنے کی ضرورت ہو، بشمول ذاتی طور پر مالقاتوں اور کانفرنسوں کو کم سے 

 یا منسوخ کرنا۔ کم کرنا

 

  بیمار ہونے کی صورت میں مالزمین کو گھر میں رہنے کی تلقین کریں اور بیماری کی  رخصت کے فوائد میں زیادہ

 سے زیادہ لچک دیں۔بیمار مالزمین کو بغیر ڈاکٹری نوٹ فراہم کیے گھر پر ہی رہنے دیں۔

 

 کے اختیارات کا استعمال کریں۔ فرد سے فرد کے رابطہ کو کم سے کم کرنے کے لئے ٹیلی کمیوٹنگ 

 

  مالزمین کے شیڈیول کو آپس مین تبدیل کرتے رہیں تاکہ ایک وقت میں سارے مالزمین موجود نہ ہونے پائیں بلکہ وہ

متبادل دنوں اور اوقات میں حاضر ہوں، سوائے اس کے کہ ضروری سرگرمیوں کو تسلسل فراہم کرنے کی ضرورت 

 نہ ہو۔

 

 چائلڈ کیئر  فراہم کرنے والوں اور اسکولوں کے لئے رہنمائی

 

19-CoVID  سے مقابلہ کی مدت کے دوران آسٹن ٹریوس کاؤنٹی میں کام کر رہے چائلڈ کیئر کے لئے مکمل رہنمائی اور

 سفارشات۔

 

بھیجیں۔اگر آپ کا بچہ صحت کی دائمی حالت سے دوچار ہے تو، اسکول اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو اسے اسکول یا چائلڈ کیئر نہ 

اور چائلڈ کیئر جانے کے بارے میں بچے کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔حفظان صحت سے متعلق اقدامات )ہاتھ دھونا، وغیرہ( کے 

ب اشاروں والے بورڈ چسپاں کیے بارے میں طلباء اور عملے کو بار بار دوبارہ تعلیم دینا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ مناس

جائیں۔اسکول اور چائلڈ کیئر کے تمام کمروں کو ہینڈ سینیائٹرز اور ٹشوز سے آراستہ کرنا چاہئے۔تعلیم کو جاری رکھنے کے لئے 

دُور سے پڑھانے اور آن الئن آپشنز کا استعمال کریں۔اسکولوں کو شہر بھر میں اسکولوں کو بند کرنے کے لئے ایک منصوبہ 

بچوں  یار کرنا چاہئے اور تمام خاندانوں کو اس کے مطابق تیاری کرنی چاہئے، بشمول بند کرنے کے امکانات کی تیاری کے۔ت

کو ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہئے چائلڈ کیئر فراہم کرنے والے بچوں کے صرف ایک گروپ 

  کے ساتھ ہی رہیں گے

 

 فحہص کمیونٹی کے وسائلنے والوں کے لئے فالئرز جنہیں وہ اپنے سینٹر میں چسپاں کریں گے چائلڈ کیئر  فراہم کر
 

 پورٹل سے کامیابی۔ 6 ے جائیںسے متعلق ابتدائی بچپن کی معلومات اور وسائل کے لئ COVID-19آسٹن میں 

 

-512چائلڈ کیئر سبسڈیز کے بارے میں عمومی معلومات یا سواالت کے لئے براہ کرم ) -ورک فورس سولوشنس کیپٹل ایریا 
 .providerservices@wfscapitalarea.com ( پر کال کریں یا ای میل کریں7191-597

 

ڈ کیئر کے ائلچاگر آپ کے چائلڈ کیئر سینٹر / گھر کی حالت میں کوئی تبدیلی سرزد ہوتی ہے تو فوری طور پر اپڈیٹ کریں 

 .ضابطے )الئسنسنگ(

 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Guidance%20and%20Recommendations%20for%20Child%20Care%20Operating%20in%20Austin-Travis%20County_updated%204.7.2020.pdf
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Guidance%20and%20Recommendations%20for%20Child%20Care%20Operating%20in%20Austin-Travis%20County_updated%204.7.2020.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.missionbox.com/uwatx/successby6atx
mailto:providerservices@wfscapitalarea.com
https://www.surveymonkey.com/r/CCLCOVID19
https://www.surveymonkey.com/r/CCLCOVID19


CoVID-.چائلڈ کیئر فراہم کرنے والوں کے چائلڈ کیئر فراہم کرنے والوں کے لئے رہنمائی ٹیکساس صحت اور انسانی خدمات

یس ایچ ایس کورونا وائرس کال سینٹر پر بھیجے جا سکتے یا ڈی ا کم سے کم معیارات کے میل باکسسے متعلق سواالت  19

 نگہداشت فراہم کرنے والے .1-877-570-9779ہیں:

 

 چائلڈ کیئر مراکز کے لئے وسائل
 

چائلڈ کیئر ٹاسک  COVID-19.اگرچہ آسٹن ٹریوس کاؤنٹی اس فارم کو مکمل کریںکو سامان کی ضرورت ہے، تواگر آپ 

 فورس اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ ہم آپ کو تمام ضروری سامان مہیا کرسکیں گے، لیکن آسٹن شہر اور ٹاسک

 فورس کے شراکت دار ان ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔

 

 کریانہ، دوا اور شراب کی دکانوں کے لئے رہنمائی

 

 در قطار اور الئنوں میں لگے لوگوں کے درمیان کم سے کم چھ فٹ کی دوری بنانے کی دکانوں کے باہر اور ان

 ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کنٹرول قائم کریں۔

 

  ،اس کنٹرول میں ہر شخص کو خریداری کی ٹوکری النے یا فرش پر نشان لگانے کی ضرورت شامل ہوسکتی ہے

 لیکن یہ اسی تک محدود نہیں ہے۔

 

   اداروں کو یہ بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ:خوردہ 

 

 ڈرائیو تھرو، کرب سائڈ، یا ڈلیوری خدمات کے استعمال اور صالحیت میں اضافہ کریں۔ 

 

 ایک وقت میں اسٹور میں اجازت یافتہ صارفین کی تعداد کو محدود یا پابند کریں۔ 

 

 ( فٹ کی دُوری کے اندر کام کرنے والے 6ایک دوسرے سے چھ )مالزمین کی تعداد کو کم سے کم کریں۔ 

 

 ہاتھ دھونے کی جگہیں، ہینڈ سینٹائزرس، اور ٹشوز مہیا کریں۔ 

 

 بہت زیادہ چھوئے جانے والے عالقوں جیسے کاؤنٹرٹپس، دروازے کے ہینڈل، اور ہینڈریلز کو بار بار صاف کریں۔ 

 

 صفحہ کمیونٹی کے وسائل ڈاؤن لوڈ کے قابل فالئر حاصل کریں

 

 آجروں کے لئے رہنمائی

 

 کام کی جگہیں جو ابھی بھی چالو ہیں ان کے لئے سی ڈی سی کی سفارشات پر عمل کریں۔ وہ

 

 سی ڈی سی کام کی جگہ کی رہنمائی۔

 

 مالزمین کے لئے رہنمائی

 

 اگر آپ مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی زمرہ میں آتے ہیں تو کام پر جانے سے گریز کریں اور خود قرنطینہ اختیار کریں۔

 

  سفر کیا ہو جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا سی ڈی سی نے ایک "ہاٹ اسپاٹ" قرار دیا ہے۔کسی ایسے عالقے میں  

 

 اگر آپ کو سانس کے انفیکشن کی عالمات محسوس ہو رہی ہیں، جیسے کھانسی، سانس کی قلت، یا گلے کی سوزش۔   

 

  99.6آپ کو°F سے زیادہ بخار ہے۔ 

 

https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
mailto:msc@hhsc.state.tx.us
https://docs.google.com/presentation/d/1Z0cblzWQz7WyuNrLQ9e62iD_xzlIQ1TITYwh0UHWu40/edit?usp=sharing
https://www.surveymonkey.com/r/COVIDNeeds
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/commune/guidance-business-response.html
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries


  رابطہ ہوا ہے جو کہ  دنوں میں کسی ایسے شخص کے ساتھ 14پچھلےCOVID-19  کا تصدیق شدہ مریض ہے اور

( کے ذریعہ وضع کردہ مناسب ذاتی حفاظتی سامان CDCاس کے پاس مرض کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز )

 نہیں ہے۔

 

  ان کے متعلقCOVID-19 کی تحقیقات جاری ہیں یا وہ سانس کی بیماری کا شکار ہیں۔ 

 

 معیارکامپر واپس جانے کا 
 

 بیمار ہونے والوں کے لئے معلومات والے صفحہ پر بیان کردہ معیارات دیکھیں  براہ کرم 

 

 ریستوراں اور بارس کے لئے رہنمائی

 

  کھانے پینے کے اداروں کے لئے الزمی ہے کہ وہ عوام کے لئے کھلے انڈور یا آؤٹ ڈور مشترکہ کھانے کی جگہوں

  کو بند کریں۔

 

 ے کے اداروں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ افراد کے مابین رابطے کو محدود کرنے کے لئے، ٹیک کھان

 اوے، رابطہ سے پاک ڈلیوری، ڈرائیو تھرو ، یا کربسائڈ پک اپ فراہم کریں۔

 

 کردیں اور  باروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عوام کے لئے کھلے مشترکہ انڈور یا آؤٹ ڈور بار والی جگہوں کو بند

   انہیں احاطے کے اندر پینے کی اجازت دینے سے منع کیا جاتاہے۔

 

  قامی ریستوران کی حمایت میں جو کہ صرف باہر لے جانے م عارضی لوڈ زون انسٹال کررہا ہےآسٹن ٹرانسپورٹیشن

دیکھیں کسٹمر پک اپ  آن الئن نقشہاور محض ڈلیوری کی خدمت کے تحت کام کرنے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ان کا 

 زون کے مقامات کو دیکھنے کے لئے۔

 

 صفحہ۔ کمیونٹی کے وسائل ڈاؤن لوڈ کے قابل فالئر حاصل کریں 

 

 تعمیراتی صنعت کے لئے رہنمائی

 

( میں جن تعمیراتی کاموں کی اجازت دی گئی ہے انہیں اجازت GA-14کے ایگزیکٹو آرڈر )نمبر  2020مارچ  31گورنر کے 

 ہے۔شہر میں اب تجارتی یا رہائشی تعمیراتی منصوبوں کی ممانعت نہیں ہوگی۔

 

 تمام تعمیری کام کے لئے آجر کے تقاضے
 

میں فاصالتی رہنما اصولوں اور کام کی  صحت مند مشق کی ضروریات کے عالوہ،  Bاور  Aگھر پر رہیں آرڈر کے نمائش 

سے زیادہ فعال کارکنوں والے  شہر کے اندر موجود تمام تعمیراتی سائٹوں کے لئے، مجموعی طور پر سائٹ  10کسی بھی وقت 

 سائٹ مینیجر"( کو چاہئے کہ:“کے انچارج )

 

 افراد کی سمجھ میں آنے والی زبانوں میں، ایک نوٹس چسپاں کرے جس میں  وہ سائٹ پر، وہاں کام کرنے والے تمام

وہاں کام کرنے والے شفٹ عملہ کی تعداد اور اقسام کو دکھایا گیا ہو، اور یہ ہدایات بھی ہوں کہ سائٹ مینیجر کس طرح 

 عملے کی تعداد اور گھومنے والی شفٹوں کو محدود کررہے ہیں؛

 

  روز، ہر کارکن کی عمومی صحت کی جائب سائٹ پری اسکریننگ کریں، جسے مالزم کام کے آغاز سے پہلے ہر

 سمجھتا ہو۔

 

  اس بات کو یقینی بنائیں کہ سائٹ میں کم از کم ایک ہاتھ دھونے کا اسٹیشن موجود ہے جس میں صابن یا ہینڈ سینیٹائزر

 موجود ہیں۔

 

 کمیونٹی واٹر کولر کے استعمال پر پابندی لگائیں۔ 

 

https://www-draft.austintexas.gov/department/information-those-Wo-are-sick
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries
https://www-draft.austintexas.gov/news/austin-transportation-facilitates-food-pick-ups-amid-covid-19-dine-closures
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https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
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  بات کو یقینی بنائیں کہ مشترکہ ٹولز کو صارفین کے درمیان جراثیم ُکش بنایا جا رہا ہو، اور یہ کہ مشترکہ جگہوں اس

)کھانے اور بریک کی جگہیں، ٹول باکس ٹاک کی جگہیں، بڑے سامان وغیرہ( اور مشترکہ چھوئے جانے والی چیزیں 

 ز کم دن میں دو بار صاف اور جراثیم کش کیا جا رہا ہو۔اور)دروازے کے ہینڈل، کاؤنٹرز، کی بورڈز، وغیرہ( کو کم ا

جیسے ہی اس قسم کے اشاروں واال بورڈ  شہر کے ذریعہ دستیاب ہوجاتا ہے تو اسے کسی واضح نظر آنے والی جگہ پر یا کسی 

نگریزی اور سائٹ پر ایسی جگہ پر جہاں مالزمین کے لئے عمومی طور پر نوٹس لگائے جاتے ہیں، اسے چسپاں کریں۔ ا

، گھر پر رہیں آرڈر کے نمائش بی .j.6ہسپانوی زبان میں ایک ایسا اشاروں واال بورڈ جس میں گھر پر رہیں آرڈر کے سیکشن 

کی دفعات ، اور کارکنوں کو کسی بھی خالف ورزی  3میں مالزمین کے لئے سفارشات، اور اس رہنمائی دستاویز کے سیکشن 

 لومات، میں بتائی گئی سماجی دوری کی ضروریات کو دکھاکیا گیا ہو۔کی شکایات پیش کرنے کے لئے مع

 

اگر کسی تعمیراتی سائٹ پر کسی کارکن کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوجاتی ہے تو، سائٹ منیجر کو چاہئے 

یلتھ سے متعلق آسٹن پبلک ہ کہ وہ فوری طور پر اس کارکن کو گھر بھیج دے، آسٹن پبلک ہیلتھ کو مطلع کرے، اور اس کارکن

 کی تمام ہدایات پر عمل کرے۔

 

سائٹ مینیجر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کام کی جگہ میں داخل ہونے واال ہر کارکن سائن ان ہوچکا ہے اور وہ ہر روز کام کی 

اگر انہوں نے کسی ایسے جگہ میں داخل ہونے والے ہر کارکن کی فہرست اور رابطے کی معلومات اپنے پاس رکھے گا تاکہ 

شخص کے ساتھ کام کی جگہ سانجھا کی ہے جس کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوگئی ہو تو کارکنوں کی 

 شناخت کی جا سکے اور انہیں مطلع کیا جا سکے۔

 

طریقوں پر عمل تمام تعمیراتی صنعت کے آجروں کو شہر کی مجموعی معیشت کے فائدے کے لئے درج ذیل روزگار کے 

 کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

 

  کسی ایسے کارکن کے خالف کوئی منفی کارروائی نہ کریں جو کسی تعمیراتی سائٹ پر کام کرنے سے انکار کردے

اگر کارکن نیک نیتی کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ سائٹ کورونا وائرس کی وجہ سے کارکن یا دوسروں کی 

 خطرہ ہے۔صحت کے لئے ممکنہ 

 

  کورونا وائرس کے ممکنہ خدشہ کی وجہ سے قرنطین  کئے گئے، یا جسے خود قرنطین کا مشورہ دیا گیا ہو ایسے

 کسی بھی کارکن کے خالف کوئی منفی کارروائی نہ کریں۔

 

  کورونا وائرس کی وجہ سے کسی تعمیراتی سائٹ کی بندش کے نتیجے میں عارضی طور پر چھٹی پر بھیجے گئے

 بھی کارکن کی طرف سے بے روزگاری کے فوائد حاصل کرنے کی درخواست کے خالف دعوٰی نہ کریں۔ کسی

انگریزی اور ہسپانوی زبانوں میں کسی نظر آنے والی جگہ پر تعمیراتی اشارے الزمی ہے کہ وہ  تمام کام کی جگہوں کے لئے 

 واال بورڈ چسپاں کریں۔

 

   صفحہ۔ کمیونٹی کے وسائل ڈاؤن لوڈ کے قابل فالئر حاصل کریں

 

 کنسٹرکشن سیفٹی گائیڈ الئن ویڈیوز:
 

 COVID-19آسٹن کنسٹرکشن سیفٹی اور 

 

 COVID-19آسٹن میں کنسٹرکشن سیفٹی اور 

 

 اجازت کی درخواستیں

 

وہ سہولیات مراکز کے اندر ہی کم عملہ  شہر کے محکموں نے عملے کو ٹیلی ورک کی شرائط کی طرف منتقل کردیا ہے اور

کے ساتھ کام کررہے ہیں۔اپنی البی والک اِن صارفین کے لئے بند کردی ہے اور اب صرف ڈاک یا ای میل کے ذریعہ اجازت کی 

 درخواستیں قبول کریں گے۔

 

 ان کی ویب سائٹ پر دی گئی ہدایت کی پیروی کریں۔محکمہ ترقیاتی خدمات سے اجازت نامہ کے لئے 

 

https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://youtu.be/9U--x34fqT4
https://youtu.be/9U--x34fqT4
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/MpVhgp4xRzw&data=02%7C01%7CTim.Ziegler@austintexas.gov%7C4e6efb9bdb2c44a9b4d408d7e0c6eb85%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637225017264429058&sdata=QPZYlAIVrZ4UI5ZSTlmduBN+gi9BqXNNJ
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تک تمام  2020مئی  8عمومی اجازت نامے کے عمل کی پیروی کریں۔ آسٹن سنٹر برائے تقریبات سے اجازت نامے کے لئے 

 خصوصی تقریبات ممنوع ہیں۔

 

آسٹن پبلک ہیلتھ کے انوائرمینٹل ہیلتھ سروسز ڈویژن )ای ایچ ایس ڈی( نے واک ان صارفین کے لئے اپنی البی کو بند کردیا ہے 

اور وہ صرف ڈاک یا ای میل کے ذریعہ اجازت کی درخواستوں کو قبول کریں گے۔وہ صارفین جو ڈاک یا ای میل کے ذریعہ 

، آسٹن، 205سویٹ  1روڈورڈ لین ، بلڈنگ  1520ای ایچ ایس ڈی ہمارے دفتر واقع درخواست جمع نہیں کراسکتے ہیں، ان کو 

TX 78754  پر کال کریں۔ 0300-978-512میں اپائنٹمنٹ قبول کرے گی۔براہ کرم مالقات کا وقت مقرر کرنے کے لئے 

 

کے جائزے اب صرف منٹ سے گیارہ بجے تک موبائل فوڈ وینڈر کی درخواست  45بجکر  7منگل اور جمعرات کو صبح 

پر کال  0300-978-512اپائنٹمنٹ ہوگی۔واک اِن اپائنٹمنٹس اب دستیاب نہیں ہیں۔مالقات کا وقت طے کرنے کے لئے ، 

 کریں۔موبائل فوڈ وینڈر کے معائنے ابھی بھی صرف تقرری کے ذریعہ ہماری عمارت کی پارکنگ حصہ میں ہوں گے۔

پر 978 (512)-0300  یا  EHSD.Service@austintexas.govل بھیجا جاسکتا ہے تمام سواالت اور خدشات کو بذریعہ ای می

 رابطہ کرکے۔

 خدمات کو ڈاک یا ای میل کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ EHSDپروسیسنگ اور ادائیگی کے لئے  

 

 EHSD.Service@austintexas.gov ای میل: TX 78714، آسٹن ،  142529او باکس اے پی ایچ ای ایچ ایس ڈی ، پی  ڈاک:

جو ادارے ادائیگی کرنا چاہتے ہیں ان  کے لئے، ہمارا کیشیئر فون پر آپ سے رابطہ کرے گا صرف کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی 

 ہو سکتی ہے۔

 

 تعاونمقامی 
 

 COVID-19ان کاروباروں کے لئے جو  فنڈنگ پروگرامس )ای ڈی ڈی( پیش کر رہا ہے شہر آسٹن محکمہ  معاشی ترقی  

 وبائی مرض کے نتیجے میں خود کو مالی طور پر جدوجہد میں گھرا پاتے ہیں۔

 

  ڈالر  تک کی امداد کیلئے۔ 35,000کے دوران،  COVID-19 آسٹن اکنامک انجری برج لون پروگرام 

 

ے لئے تنظیم ک کا وزٹ کریں اور اپنے کاروبار یا غیر منافع بخش چھوٹے کاروباروں کے لئے وسائل کی ڈائرکٹریمحکمہ کی

کی وجہ سے متاثرہ چھوٹے  COVID-19فوری طور پر مدد حاصل کرنے کے لئے "ڈیزاسٹر ریلیف" کے ذریعہ فلٹر کریں، 

 کاروباروں اور غیر منافع بخش اداروں کے لئے حکومت اور معاشرتی وسائل کی ایک فہرست۔

 

.کوچنگ سالٹ اور آن الئن مفت آن الئن کالسیں اور مفت کاروبار کی کوچنگ شہر کا چھوٹے کاروبار کا ڈویژن پیش کرتا ہے

  کالس فی الحال ورُچئل طور پر دستیاب ہیں۔

 

  

 ریاستی تعاون
 

وہ جگہ ہے جہاں افراد بے روزگاری سے متعلق فوائد حاصل کرنے کے لئے درخواست دے  ٹیکساس ورک فورس کمیشن

 سکتے ہیں، اس عمل میں آپ کی رہنمائی کے لئے ایک سبق بھی شامل کر رہے ہیں۔

 

 وفاقی تعاون
 

ہے کہ وہ کورونا وائرس ایڈ، ریلیف، اور اکنامک  آسٹن میں چھوٹے کاروباری اداروں اور غیر منفعتی اداروں کو تلقین کی جاتی

اقتصادی انجری ( ایکٹ کے ذریعے مالی امداد سے چلنے والے وفاقی پروگراموں پر نظر رکھیں، بشمول CARESسیکیورٹی )

کریں کہ فی الحال یہ پروگرام اپنی درخواستوں کی حد تک ۔براہ کرم نوٹ پے چیک پروٹیکشن پروگرام کے اور ڈزاسٹر لون

پہنچنے کی وجہ سے نئی درخواستوں کو قبول نہیں کررہے ہیں۔ہم تمام کاروباری اداروں اور غیر منفعتی افراد کو وفاقی تازہ 

 کاریوں کو دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
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https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://austintexas.gov/small-business-resources&data=02%7C01%7CSara.Henry@austintexas.gov%7C8c744a7ce54e4323d3b208d7e38d1472%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637228067373086949&sdata=QbOIGCaqDPLIQQm
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation&data=02%7C01%7CSara.Henry@austintexas.gov%7C8c744a7ce54e4323d3b208d7e38d1472%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637228067373086949&sdata=w
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://austintexas.gov/smallbiz&data=02%7C01%7CSara.Henry@austintexas.gov%7C8c744a7ce54e4323d3b208d7e38d1472%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637228067373096903&sdata=0hqCjoQ+fpktGEmhkwWl3I9m/REDKGB
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits&amp;data=02|01|Sara.Henry@austintexas.gov|8c744a7ce54e4323d3b208d7e38d1472|5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f|0|0|637228067373106861&amp;sdata=v0VEJUI7s9exDfqpu1I+91XXtQxz3SsXmCwa/C6z/+s=&amp;reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan-emergency-advance&data=02%7C01%7CSara.Henry@austintexas.gov%7C8c744a7ce54e4323d3b208d7e38d1472%7C5c5e19f6a6a
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan-emergency-advance&data=02%7C01%7CSara.Henry@austintexas.gov%7C8c744a7ce54e4323d3b208d7e38d1472%7C5c5e19f6a6a
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp&data=02%7C01%7CSara.Henry@austintexas.gov%7C8c744a7ce54e4323d3b208d7e38d1472%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a


COVID-19ں اور پروازوں کے لئے معلومات: مسافرو 

 

 سفر

 

ہوائی جہاز، ٹیکسیوں، اور رائڈسئر پروگراموں کو ضروری کاروبار کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ اس وقت ضروری 

کاروبار یا اہم انفراسٹرکچر کے لئے سفر کرنے والے لوگوں، اور دیکھ بھال فراہم کرنے والے لوگوں کے لئے کھلے رہنے کے 

 اہل ہیں۔

 

 منظور شدہ سفر

 

صرف ضروری سرگرمیوں، ضروری سرکاری کاموں، ضروری کاروبار، اہم انفراسٹرکچر، یا کم سے کم بنیادی کاموں سے 

 متعلق سفر کی اجازت ہے۔

 

 اجازت شدہ سفر میں شامل ہیں:

 

  رسیدہ افراد، نابالغوں، منحصر افراد، معذوروں، یا دیگر کمزور افراد کی دیکھ بھال کے لئے سفر؛عمر 

 

  فاصالتی تعلیم کے لئے مواد وصول کرنے، کھانا وصول کرنے، یا کسی اور متعلقہ خدمات کے مقاصد کے لئے تعلیمی

 اداروں میں جانے یا لوٹنے کا سفر؛

 

 رہائش سے واپس جانے یا آنے کا سفر )جیسے، بند ہو چکی یونیورسٹی سے گھر واپس  دائرہ اختیار سے باہر کے مقام

 آنا(؛

 

 قانون نافذ کرنے والے اداروں یا عدالت کے حکم سے مطلوبہ سفر۔ 

 

 مذہبی خدمات یا دیگر شعبوں کی دور دراز فراہمی کے مقصد کے لئے چرچ کے عملے / پادریوں کے سفر۔ 

 باہر اپنی رہائش گاہ پر واپس جانے کے لئے ضروری  سفر۔تمام لوگوں کو سفر سے پہلے  غیر رہائشیوں کو شہر سے

ہی اس بات کی یقین دہانی کرنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ شہر سے باہر ان کی آمدورفت کے ذرائع  دستیاب اور تیار 

 ہیں۔

 

 عوامی ذرائع نقل و حمل

 

CapMetro  عوامی صحت کو فروغ دینے اور سرکاری اور طبی حکام کے سماجی دوری کے بارے میں مشوروں پر عمل

 بدیلیاں الگو کر رہا ہے۔درآمد کرنے کے لئے اپنی خدمات میں عارضی ت

 

  CapMetro ماہ اپریل کے دوران تمام صارفین کے لئے مفت کرایا نافذ کرے گا۔ 

 

  اس کا مقصد آپریٹرز اور گراہکوں کو قریبی جسمانی رابطے سے بچانا اور ان گراہکوں کی مدد کرنا ہے جو ہماری

 ہیں۔خدمت کو ضروری فرائض کی انجام دہی کے لئے استعمال کرتے 

 

  مفت کرائے کی خدمت کے ذریعہ صارفین کو اپنا پاس دکھانے، آپریٹر کو ادائیگی کرنے یا کرائے کے باکس کا

استعمال کرنے کی ضرورت کو ختم کرکے سماجی دوری میں مدد ملے گی۔یہ بورڈنگ کی رفتار بھی تیز کرتا ہے اور 

 گاڑیوں کے داخلی راستوں پر بھیڑ کو کم کرتا ہے۔

 

 رائے کی مدت کی ہر گز یہ غرض نہیں ہے کہ اضافی سفر کی حوصلہ افزائی کی جائے۔صارفین یاد دہانی مفت ک

حفاظت سے کام کریں مدت کے دوران صرف ضروری سفر کے لئے ہی  -کروائی جاتی ہے کہ وہ گھر پر رہیں 

 ٹرانزٹ کا استعمال کریں

 

 MetroAccess  صارفین کو سوار ہونے سے پہلے ایک درستID دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
https://capmetro.org/COVID19/#updates


 

CapMetro  کی سروس ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیںCapMetro.org/COVID19۔ 

 

 مشترکہ گاڑی کی خدمت

 

Ride Austin نے ہماری کمیونٹی کی حفاظت کے لئے عارضی طور پر آپریشن معطل کردیا ہے۔ 

 

Revel  تک کمی کی ہے۔ %10نے اپنے بیڑے میں 

Scoot بیڑے کو بڑی حد تک کم کردیا ہے جو بنیادی طور پر ضروری کارکنوں کے سفر میں مدد کے لئے دستیاب  نے اپنے

 ہے۔

 

Zipcar اگلے مہینے کے لئے آسٹن میں اپنی کارروائیوں کو روک رہا ہے اور گاڑیوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ 

 

 مائکرو موبلٹی

 

سے  6ضروری سرگرمیوں کے لئے سفر کرنے کے لئے جب آپ مائیکرو موبلٹی خدمات کا استعمال کریں، تو دوسروں سے 

 کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں۔زائد فٹ کی دُوری برقرار رکھیں اور ہر سفر 

 

ام کریں حفاظت کے ساتھ ک -ہر اس شخص کےلئے جو کہ گھر پر رہیں  مفت آسٹن بائیسیکل پاس مہیا کررہا ہےآسٹن بائیسکل 

آرڈر کی مدت کے دوران ضروری سفر کرنے والے ہو اور اس نے تمام بائیسکل بائکس اور اسٹیشنوں کی صفائی اور جراثیم 

  کشی کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔

 

Bird  ہے سوائے گاڑیوں کے ایک چھوٹے بیڑے کے تاکہ ضروری  مارچ سے چھوٹا کردیا 27نے اپنے بیڑے کی اکثریت کو

  کارکن ان کو سفر کے لئے استعمال کرسکیں۔

 

Lyft   ہیلتھ کیئر ورکرز کو ضروری سفر کے لئئے سہولت مہیا کرنے کے لئے مقامی اسپتالوں کے قریب اسکوٹرز کی تعیناتی

 کو ترجیح دے رہا ہے۔

 

 1-1-3یوں کو روک دیا ہے اور اگلے نوٹس تک تمام آالت کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔آسٹن مندرجہ ذیل کمپنیوں نے اپنی کارروائ

 پر درخواستوں کا جواب دینے کے لئے ان کے پاس عملہ اب بھی موجود ہے۔

 

 Lime سے 17، مارچ 

 

 Wheels سے 19، مارچ 

 

 Spin سے 26، مارچ 

 

 JUMP سے 27، مارچ 

 

 احکاماتریاست ٹیکساس ٹریول قرنطینہ 

 

مزید اطالع تک، ہر وہ شخص جو درج ذیل میں سے کسی ہوائی اڈے سے آخری منزل کے طور پر ریاست ٹیکساس میں داخل 

 ہوتا ہے:

 

 نیو یارک 

 نیو جرسی 

 کنیکٹیکٹ 

  فورنیاکیلی 

 لوزیانا  

 واشنگٹن  

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/CapMetro.org/COVID19
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
https://www.smartmobilityatx.com/b-cycle
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-new-york-tri-state-area-new-orleans2
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-new-york-tri-state-area-new-orleans2
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-new-york-tri-state-area-new-orleans2
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami


 شہر اٹالنٹا، جارجیا 

 شہر شکاگو، الینوائے 

 ڈیٹرائٹ شہر، مشی گن 

 لوریڈاشہر میامی، ف 

 

 اور کوئی بھی شخص جو یہاں سے سڑک کے ذریعہ ریاست ٹیکساس میں داخل ہوتا ہے:

 

 لوزیانا  

 

دن  14کی موجودگی کے دن سے ٹیکساس میں داخلے کے وقت سے یا ٹیکساس میں اس شخص الزمی ہے کہ وہ اس کے لئے 

 کے لئے خود کو علیحدہ کرے، جو بھی مدت چھوٹی ہو۔

 

ایمرجنسی مینجمنٹ کے ٹیکس ڈویژن کے ذریعہ متعین فوجی خدمات، ہنگامی ردعمل، صحت سے متعلق ردعمل، یا اہم 

ں ہوتا کے احکامات کا اطالق نہیانفراسٹرکچر کے کاموں کے سلسلے میں سفر کرنے والے افراد پر خود کو قرنطینہ میں رکھنے 

 ہے۔

 

 الجسٹک اور انفورسمنٹ

 

س میں ٹیکساٹیکساس ڈیپارٹمنٹ آف پبلک سیفٹی )ڈی پی ایس( ان مقامات سے آنے والے مسافروں کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ 

قرنطین کے مقام کی تخصیص کریں، جیسے رہائش گاہ یا ہوٹل۔مسافروں کو الزمی طور پر پورا نام، تاریخ پیدائش ، گھر کا پتہ ، 

  ٹیلیفون نمبر ، اور ڈرائیور الئسنس یا پاسپورٹ کی معلومات بھی فراہم کرنا ہوگی۔

 

ہوائی اڈے پر ہر مسافر سے ایک مکمل فارم اکٹھا کریں گے اور ڈی پی ایس ٹروپرز، یا دوسرے منظور شدہ امن افسران، 

 لوزیانا سرحد کے ساتھ ہی ایگزیکٹو آرڈر نافذ کریں گے۔-ٹیکساس

 

دن کے قرنطینہ کے عرصہ کے دوران، محکمہ صحت کے مالزم ، معالج ، یا صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے  14

ے مقام پر زائرین سے ملنے کی اجازت نہیں ہے ، اور انہیں کسی بھی عوامی مقامات عالوہ ، مسافروں کو مخصوص قرنطینہ ک

 پر نہیں جانا چاہئے۔

 

مسافروں کی موجودگی کی تصدیق کرکے تعمیل کی تصدیق کرنے کے لئے  ڈی پی ایس اسپیشل ایجنٹ نامزد قرنطینہ مقامات 

سے متعلق اس حکم کی تعمیل میں کسی بھی طرح کی ناکامی خود کو قرنطینہ میں رکھنے  کے غیر اعالنیہ دورے کریں گے۔

ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگا، قید  1,000ایک مجرمانہ  کاروائی خیال کی جائے گی جس پر جرمانے کی سزا دی جائے گی جو کہ 

 دونوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 180کی سزا جس کی مدت 

 

 کو بھیجے جائیں۔ DPSپر   5555-525 (800)اس آرڈر کے بارے میں سواالت 

 

 آسٹن برگسٹروم انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایئر ٹریول اپڈیٹس

 

AUS ہوائی اڈے کی کارروائیوں سے متعلق تازہ ترین  کو ایک اہم انفراسٹرکچر سمجھا جاتا ہے اور ہوائی اڈے کھلے رہیں گے۔

 تفصیالت کے لئے درج ذیل لنک کا استعمال کریں۔

 

19-AUS CoVID تازہ ترین معلومات 

 

 تازہ ترین معلومات کے لئے صدارتی بولیورڈ کے ساتھ ساتھ ان کا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل اشاروں واال بورڈ بھی دیکھیں۔

 

 ہوائی اڈے کی صفائی اور ستھرائی

 

  AUSمعاشرتی دوری پر قائم رہنے کے لئے، ہوائی اڈہ ایک وقت میں بورڈ شٹلوں پر مسافروں کی تعداد کو محدود کر رہا ہے۔

ے لئے بھی کام کر رہی ہے۔شٹلوں کو جراثیم ُکش سے پاک کیا گاڑیوں کو صاف ستھرا رکھنے اور صارفین کو محفوظ رکھنے ک

 جاتا ہے اور چھوئے جانے والی جگہیں جیسے ہینڈریل کو دن میں کئی بار صاف کئے جاتے ہیں۔

https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-ca-la-wa-atlanta-chicago-detroit-and-miami
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-mandates-14-day-quarantine-for-road-travelers-arriving-in-texas-from-any-location-in-louisiana
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-mandating-14-day-quarantine-for-travelers-arriving-from-new-york-tri-state-area-new-orleans2
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/page/covid-19-information
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights


 

 مزید برآں، درج ذیل صفائی اور ستھرائی کی کوششیں جاری ہیں:

 

  ہیں )جیسے ٹی ایس اے چوکیوں کے بعد(۔زیادہ ٹریفک والی جگہوں میں زیادہ ہینڈ سینیٹائزر اسٹیشن 

 

  اشاروں واال بورڈ چسپاں کر دیا گیا ہے اور مالزمین عام حفظان صحت کے بہترین طریقوں اور معاشرتی دوری کے

 بارے میں اعالنات کر رہے ہیں۔

 

 نل،  ، پانی کے "بہت زیادہ چھوئے جانے والی" جگہوں، جیسے ِکؤسکس، پوڈیم ، دروازے کے ہینڈل، کیپیڈس ، ریلنگ

 بیٹھنے کی کرسیاں اور حفاظتی ٹوکریوں کی جراثیم کشی پر توجہ دی جارہی ہے۔

 

  صفائی ستھرائی کے عملے کو عوامی عالقوں میں مرکوز ہیں، اور بعض مواقعہ پر، بہتر صفائی کے طریقہ کار کے

سینٹر کے عملے کے پاس جراثیم ساتھ مدد کرنے کے لئے دوسرے ڈویژنوں سے عملے کو شمل کر رہے ہیں۔سہولیات 

تاکہ وہ جب کام کریں تو ان کاستعمال کریں۔تمام صفائی کرنے واال عملہ دستانے بھی استعمال  ُکش کی بوتلیں ہوتی ہیں

 کرتا ہے اور اگر درخواست کی گئی تو انہیں چہرے کے ماسک تک رسائی حاصل ہے۔

 

  تمام شعبوں میں کام کرنے والے مالزمین کو اچھی ذاتی حفظان صحت کی مشق کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جیسے

فٹ کی دوری  6باقاعدگی سے ہاتھ دھونا اور سماجی فاصلے پر عمل درآمد کرنا، جہاں ممکن ہو وہاں سے کم سے کم 

اب کرنا۔فضائیہ کے مالزمین ہوائی اڈے کی بنائے رکھنا اور بڑے بڑے گروپ کی جگہوں یا مالقاتوں سے اجتن

کارروائیوں کی مدد کے لئے مختلف وقت میں کام کرنے والے عملوں پر عمل پیرا ہیں۔جہاں ممکن ہو، فِضائیَہ کے 

 مالزمین گھر سے کام کر رہے ہیں۔

 

 اگر میں اپنے سفری منصوبوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟

 

سے  وہ اپنی متعلقہ ایئر الئنزجن مسافروں کو آنے والے سفری منصوبوں سے متعلق خدشات ہیں، ان کو تلقین کی جاتی ہے کہ 

 رابطہ کریں تاکہ وہ اپنی پروازوں کی ری شیڈولنگ کے امکان کے بارے میں پوچھ گچھ کرسکیں۔

 

COVID-19  رہی ہیں؟کے رد عمل میں ایئر الئنز کیا کر 

 

کے، کچھ ایئر الئنز بعض فضائی خدمات کے راستوں پر تعدد کو تبدیل کرنے یا کم کرنے کے فیصلے کر رہی  AUSشمول 

ہیں۔فضائی خدمات میں ہونے والی تبدیلیوں اور ایئر الئنز کے دیگر اقدامات کے بارے میں اضافی معلومات کے لئے، اس وقت 

 ہ کریں۔براہ کرم اپنی ایئر الئن سے رابط

 

 گھر پر رہیں آرڈر کی معلومات

 

تک  2020مئی  8کو  حفاظر سے کام کرو آرڈر -گھر پر رہو آسٹن میئر اسٹیو ایڈلر اور ٹریوس کاؤنٹی جج سارہ ایکارڈٹ نے

 ا،ہوگ رہنا میں گھر عالوہ کے کاروباروں ضروری اور سرگرمیوں ضروری سوائے کو باشندوں تحت کے آرڈر اس بڑھا دیا ہے۔

COVID-19 مزید برآں، آرڈر کے تحت عوام کو ضروری سرگرمیاں یا کام کرتے وقت  کے مزید پھیالؤ کو روکنے کے لئے۔

   چہرے کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔

 

اس آرڈر میں غیر ضروری کاروبار اور غیر ضروری سرگرمیوں نیز سماجی اجتماعات قطع نظر اس کے کہ ایک ساتھ لوگوں 

کی تعداد کتنی ہے، انڈور / آؤٹ ڈور سائٹ پر ریستوران میں کھانا، بارس میں جانا، تفریحی مقامات، یا جیمز اور فٹنس مراکز پر 

ی سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے جس میں کریانہ اسٹور ، فارمیسی، ٹیک آؤٹ کے لئے پابندی لگائی گئی ہے۔یہ آرڈر ضرور

 ریستوراں، طبی دیکھ بھال حاصل کرنا، یا اپنے پالتو جانوروں کو سیر کے لئے لے جانا شامل ہے۔

 

 ضروری سرگرمیوں کی مثالوں میں شامل ہیں:

 

 :سامان، یا دوائیں حاصل کرناصحت کی دیکھ بھال، ہنگامی خدمات، طبی  صحت اور حفاظت 

 

http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/document_96DEBEEC-E581-05E0-8A3D444404948A84.pdf


 :کریانہ اور تیار شدہ کھانا ، شراب کی دکانیں ، پالتو جانوروں کا کھانا ، اور گھر میں  ضروری سامان اور خدمات

 رہنے کے لئے ضروری سامان کی فراہمی

 

 :بیرونی سرگرمیوں میں مشغول رہنا ، جیسے چلنا ، ہائکنگ کرنا، بائیک چالنا یا دوڑنا  بیرونی سرگرمی اور ورزش

 بشرطیکہ افراد کم سے کم چھ فٹ کا معاشرتی فاصلہ برقرار رکھیں

 

 :کسی ضروری کاروبار میں کام کرنا، جس میں صحت، حفاظت اور عوام کی فالح و بہبود کو  ضروری کام اور خدمات

 برقرار رکھنے کے لئے ضروری بنیادی ڈھانچے کے جاری کام کو یقینی بنانے کے لئے درکار تمام خدمات شامل ہیں۔

 

 :حصار کرنے والے ، معذور کسی دوسرے گھرانے کے خاندانی ممبر ، بزرگ ، نابالغ ، ان دوسروں کی دیکھ بھال

 افراد یا دیگر کمزور افراد کی دیکھ بھال کرنا

 

 صحت عامہ کا آرڈر )پی ڈی ایف( پڑھیں

 

 آپ کیا جاننا چاہتے ہیں

 

یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک الزمی الک ڈاؤن نہیں ہے۔صحت عامہ کا آرڈر کہتا ہے کہ آسٹن / ٹریوس کاؤنٹی کے تمام 

 ؤ پر قابو پانے کے لئے ہر ممکن حد تک اندر رہیں۔کے پھیال COVID-19رہائشی غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں اور 

 

پھر بھی سودا خریدنے، دوڑ لگانے،  اپنے کتے کو سیر کرانے،  دوائیاں خریدنے، ڈاکٹر سے ملنے یا کام کے لئے یا واپس سفر 

 رہائش چھوڑتے وقتکرنے )اگر ضروری کاروبار قرار دیا گیا ہو(  کے لئے اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔تاہم ، اپنی 

 ایک کپڑے کے بنے چہرے کے ماسک کو پہننا ضروری ہے اور جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہئے۔

 

ضروری سرگرمیوں یا کاروبار کے لئے سفر کرنے کے لئے باقاعدہ شناختی تقاضوں سے کے عالوہ اضافی دستاویزات کی 

 ضرورت نہیں ہے۔

 

 چہرے کو ڈھکنے کی معلومات

 

COVID-19  وائرس سے متاثرہ افراد کی ایک نمایاں تعداد میں عالمات کا فقدان ہوتا ہے۔چونکہ ایک متاثرہ شخص کسی عالمت

روں میں وائرس کو پھیال سکتا ہے، لہذا جب بھی آپ اپنے گھر یا رہائش گاہ سے باہر ہوں تو کو ظاہر کرنے سے پہلے ہی دوس

کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کریں۔یہ بیماریوں کے  COVID-19اپنی ناک اور منہ کو ڈھانپنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ آپ 

  ہیلتھ اتھارٹی کے تحقیقی نتائج کے مطابق ہے۔ کنٹرول اور روک تھام کے مراکز )سی ڈی سی( اور آسٹن ٹریوس کاؤنٹی

 

فٹ کی سماجی دوری بنائے رکھنے اور ہاتھ دھونے کے متبادل کے طور پر نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرس  6چہرے پر نقاب پہننا 

منہ پر کسی  دس سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو اپنی ناک اور کے پھیالؤ کو کم کرنے کے اہم اقدامات میں شامل ہیں۔

   طرح کا کوئی نقاب پہننا چاہئے، جیسے گھر پر بنے ماسک، اسکارف  باندانا یا رومال، جب بھی:

 

 کسی ایسی عمارت کے اندر داخل ہو رہے ہوں جو کہ عوام کے لئے کھلی ہے  

 

 عوامی نقل و حمل کے ذرائع، ٹیکسیوں، یا شیئر سواریوں کا استعمال کریں   

  ہوںگیس پمپ کر رہے  

 

باہر اور اپنے گھر سے باہر کسی شخص اور دیگر افراد کے مابین چھ فٹ کی سماجی دوری مستقل طور پر برقرار نہیں رکھی 

 جا سکتی ہے

 

  چہرے کے نقابوں کی ضرورت نہیں ہوتی جب:

 

 ذاتی گاڑی میں سوار ہوں  

 

 اکیلے کسی علیحدہ جگہ پر ہوں  

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/document_96DEBEEC-E581-05E0-8A3D444404948A84.pdf
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/stay-home-order
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/stay-home-order


 

  ہی موجودگی میں ہوںصرف اپنے گھر کے دیگر افراد کی  

 

  ایسا کرنے سے دماغی یا جسمانی صحت، حفاظت یا سالمتی کا خطرہ الحق ہوسکتا ہے جیسے کسی کو سانس لینے

  میں تکلیف ہو، یا بے ہوش ہو، معذور ہو یا دوسری صورت میں وہ مدد کے بغیر ماسک کو نکالنے سے قاصر ہو۔

 

 کھانا   

 

سال سے کم عمر بچوں کے والدین اور سرپرست اپنے گھروں سے باہر جاتے وقت بچوں کو مناسب طور پر ڈھانپنے کے  10

   ذمہ دار ہوں گے۔

 

( اور سرجیکل ماسکس کو صرف طبی پیشہ ور افراد اور پہلے جواب دہندگان کے استعمال کے لئے محفوظ N95میڈیکل گریڈ )

 " اور سی ڈی سی کے تحتآپ اور آپ کے اہل خانہچہرے کے نقاب کو بنانے کی مثالیں " زیرکپڑے کے بنے  کیا جانا چاہئے۔

 مل سکتی ہیں۔

 

 اکثر پوچھے گئے سواالت

 

 حفاظت سے کام کریں آرڈر عمومی سواالت )پی ڈی ایف( -گھر میں رہیں مکمل ڈاؤن لوڈ کریں 

 

 گھر پر رہنے کا آرڈر کیوں ہے؟

 

وائرس کی کافی کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، جو لوگوں کے درمیان آسانی سے پھیل جاتی ہے۔بہت سارے لوگ جو اس کا 

عالمات ظاہر نہیں ہوتیں یا ان میں صرف ہلکی عالمات ہوتی ہیں، لیکن وہ آسانی سے اس وائرس شکار ہوتے ہیں ان میں اس کی 

سال  60کو پھیال سکتے ہیں اگرچہ وہ بہت بیمار محسوس نہ بھی کریں۔کچھ ایسے افراد جن کو وائرس ہوتا ہے، خاص طور پر 

مختلف طبی حاالت کا شکار ہیں، انہیں سنگین پیچیدگیاں  سے زیادہ عمر کے افراد، جو کمزور مدافعتی نظام رکھتے ہیں، اور جو

  ہو سکتی ہیں اور انھیں طبی مداخلت جیسے آکسیجن یا سانس لینے میں مدد کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

 

چونکہ وائرس اتنی آسانی سے پھیلتا ہے، اس آرڈر کی طرح مداخلت کے بغیر، بہت سے لوگوں کو طبی امداد کی ضرورت 

جس سے ہمارے اسپتال کے نظام پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ہو سکتا ہے کہ انتہائی شدید بیمار افراد کی مناسب دیکھ بھال پڑسکتی ہے ، 

کرنے کے لئے کافی بستر یا سامان مہیا نہ ہوں۔ ہمارے لئے ضروی ہے کہ ہم اپنے صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر حد سے 

ؤ کو کم کرنے اور "موڑ کو سیدھا" کرنے کے لئے اپنی طاقت کے اندر زیادہ بوجھ پڑنے سے بچنے کے لئے وائرس کے پھیال

ہر ممکن کوشش کریں۔اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لئے صحت کی دیکھ بھال دستیاب ہوگی 

ی حالتوں کے لئے ہنگامی سے بیمار ہوجاتے ہیں یا جنہیں حادثات ، دل کے دورے ، فالج اور دیگر سنگین طب COVID-19جو 

 طبی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 یہ آرڈر کب تک نافذ العمل ہے؟

 

-COVIDء تک نافذ العمل ہوا ، اور آسٹن اور ٹریوس کاؤنٹی میں  2020اپریل  13بجے تا  11:59ابتدائی آرڈر منگل کے روز 

 تک توسیع کردی گئی ہے۔ 2020مئی  8کے پھیالؤ پر مزید ترمیم کرنے کے لئے،  19

 

 کس نے آرڈر جاری کیا؟کیا اس سے پوری ریاست ٹیکساس پر اثر پڑا ہے؟

 

 نے راک نڈراؤ اور ، پارک سیڈر ، کاؤنٹی ولیمسن اور ٹریوس ا۔آسٹن کے میئر اسٹیو ایڈلر نے آسٹین شہر کے لئے آرڈر جاری کی

گ تاہم ، گورنر گری کہ ریاست بھر میں۔ نہ ہیں ہوتے الگو میں اختیار دائرہ ہر احکامات ہیں۔ کیے جاری احکامات کے طرح اسی

  تک ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا۔ 2020اپریل  30ایبٹ نے 

 

 سہولیات پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا آرڈر کے ذریعہ چائلڈ کیئر

 

چائلڈکیئر مراکز کام کرنا جاری رکھ سکتے ہیں اگر وہ ان مالزمین کی خدمت کررہے ہیں جو ضروری کاروباروں، ضروری 

یا اس سے کم گروپوں کو برقرار  10سرکاری کاموں یا اہم انفراسٹرکچر میں کام کرتے ہیں۔چائلڈکیئر مراکز کو الزمی طور پر 

https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/you-and-your-family
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/2020-04/Say%20Home%20Work%20Safe%20FAQ%2004032020.pdf
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/stay-home-order
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/stay-home-order


رکھتے ہوئے سماجی دوری کے  تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اور ایک ہی نگہداشت والے بچوں کو ایک ہی گروپ میں رکھنا 

 ہوگا اور بچوں کو گروپ سے گروپ یا گروپ کے درمیان تبدیل نہیں کرنا ہوگا۔

 

 کیا میں دوستوں اور اہل خانہ سے مل سکتا ہوں؟

 

بشمول مختلف گھرانوں یا رہائشی یونٹوں میں رہنے والے دوستوں اور اہل خانہ کے  —تمام سرکاری اور نجی اجتماعات

کسی ایک گھر سے باہر رہائش پذیر یونٹ یا رہائشی یونٹ سے باہر ہونے والے متعدد افراد کی ممنوع ہیں ، سوائے  -اجتماعات 

 ک ہی گھر یا رہائشی یونٹ کے ممبران ہوں۔ضروری سرگرمیوں اور ضروری کاموں کے یا ای

 

جتنا ہم ایک فرد سے دوسرے کے درمیان رابطہ کی تعداد کو محدود کرسکتے ہیں، اتنا ہی ہم اس پھیالؤ پر قابو پانے کی امید کر 

 سکتے ہیں۔

 

 ی ممبر ، بزرگ ، نابالغ ،ٹیلیفونک یا ورچوئل وزٹ غیر متاثر اور انتہائی حوصلہ افزا ہیں۔کسی دوسرے گھرانے میں خاندان

منحصر ، معذور افراد یا دیگر کمزور افراد کی دیکھ بھال کرنا ایک ضروری سرگرمی سمجھا جاتا ہے اور آرڈر کے ذریعہ اس 

 کا اثر نہیں پڑتا ہے۔

 

 کیا میں  ورزش کرسکتا ہوں یا اپنے پالتو جانور کو سیر کرا سکتا ہوں؟

 

ی فاصلہ برقرار رکھتے ہیں تب تک لوگ سیر پر جاسکتے ہیں، ورزش کرسکتے ہیں یا پالتو ہاں۔جب تک کم از کم چھ فٹ جسمان

جانور باہر لے جا سکتے ہیں۔شہر آسٹن پارک گرین اسپیس اور ٹریلز چلنے پھرنے، ہائکنگ کرنے، ٹہلنے یا بائیک چالنے 

 یا گیا ہے۔شہر کے ترمیم شدہ پارک سسٹم کےجیسی سرگرمیوں کے لئے کھال ہے۔تاہم، کچھ سہولیات اور آسائشوں کو بند کرد

 کاموں کی مکمل تفصیالت یہاں دیکھیں۔

 

 کیا میں اپنی عبادت گاہ جاسکتا ہوں؟

 

ہاں۔عوام اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوسکتی ہے اگر ان کی عبادت گھر پر یا دور دراز خدمات کے ذریعہ نہیں ہوسکتی۔ایک ایسی 

جگہ جہاں پر لوگ اپنی رہائش گاہ سے باہر ایسے ممبران کے ساتھ جمع ہوتے ہیں جو کہ انکے اپنے گھرانے کے نہیں ہیں، 

میں بیان کردہ سماجی دوری کی شرائط پر عمل کرنا چاہئے۔یہ حکم گورنر ایبٹ کے  6ن وہاں انہیں گھر پر رہیں آرڈر کے سیکش

 کو جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کی وجہ سے تبدیل کیا گیا تھا۔ 2020اپریل  2

 

 کیا میں النڈرومیٹ جا سکتا ہوں؟

 

مانے جاتے ہیں۔تاہم، آپ کو پھر بھی  ہاں۔النڈریومیٹ ، ڈرائی کلینر، اور النڈری سروس فراہم کرنے والے ضروری کاروبار

 دوسروں سے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ دھونے چاہئے۔

 

 گھریلو تشدد کے متاثرین کے لئے کیا مدد دستیاب ہے؟

 

کے لئے کوئی اور  اگر آپ کا گھر رہنا محفوظ نہیں ہے تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس آرڈر کے دوران رہنے

 محفوظ جگہ تالش کریں۔برائے مہربانی درج ذیل سے رابطہ کریں:

 

 512-267-7233:محفوظ

 

 800-460-7233:امید االئنس

 

 1-877-863-6338:قومی گھریلو تشدد کی ہاٹ الئن

 

@SAFEatx 

 

 یہ حکم ان لوگوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے جو بے گھر ہیں؟

 

https://www.safeaustin.org/get-help/
https://www.hopealliancetx.org/get-help/
https://www.thehotline.org/help/
https://twitter.com/SAFEatx


سے مشروط نہیں ہیں لیکن انہیں پناہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔شہر بے گھر بے گھر افراد جگہ کے آرڈر کے تحت پناہ 

آبادی کے لئے زیادہ سے زیادہ وسائل کے حصول کے لئے، ریاستی اور مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے 

کتے ہیں جہاں تک ممکن ہو، گا۔جس حد تک افراد مشترکہ یا بیرونی جگہوں کو استعمال کررہے ہیں ، وہ اس حد تک کر س

جسمانی دوری اور چہرے کو ڈھکنے کی ضروریات کی تعمیل کریں۔مزید معلومات کے لئے 

 .www.AustinTexas.gov/Homelessnessدیکھیں

 

 آرڈر کو کس طرح نافذ کیا جارہا ہے؟

 

ورزی ایک مجرمانہ عمل ہے، نفاذ کافی حد تک خود انضباط  اور معاشرتی صحت اور حفاظت کے لئے اگرچہ آرڈر کی خالف 

کمیونٹی کے عہد نامے پر منحصر ہے۔اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ غیر ضروری فرد سے بات چیت کو کم کرنا۔فی 

مرکوز ہیں۔ہمارے پاس بہت سارے لوگ رضاکارانہ الحال ، ہم آرڈر کے بارے میں کمیونٹی کو تعلیم دینے اور آگاہ کرنے پر 

 طور پر تعمیل کررہے ہیں۔

اگر ضرورت ہو تو، آرڈر کا اطالق امن افسران ، سٹی آف آسٹن کوڈ ڈپارٹمنٹ کے انسپکٹرز ، اور آفس آسٹن فائر مارشل کے 

سزا دی جائے گی جو کہ ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔اس حکم کی خالف ورزی کرنا ایک غلط حرکت ہوگی جس پر جرمانے کی 

دونوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ایپ کا استعمال کرکے ، یا آن الئن  180ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگا، قید کی سزا جس کی مدت  1,000

 کو خالف ورزی کی اطالع دی جاسکتی ہے۔ 1-1-3پر فون کال کے ذریعے (2000-974-512) 311 رپورٹ پیش کرنے پر 

 

پر کال کریں۔وہاں کا  1-1-3اگر آپ لوگوں کے گروہوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھیں تو، براہ کرم اس کی اطالع دینے کے لئے 

پتہ مہیا کرنا بھی یاد رکھیں تاکہ ہماری ٹیمیں شکایت کی تصدیق کرنے کے لئے آسکیں اور آرڈر کی تعمیل میں کمیونٹی کے 

بجے کے اوقات سے شکایات پر عمل کریں  11بجکر  7آنے کے بعد انسپکٹرز صبح ساتھ مل کر کام کرسکیں۔سسٹم میں کال 

 سے متعلق کالیں ترجیح ہیں اور جتنی جلدی ممکن ہو اس پتہ پر انسپکٹر موجود ہوں گے۔ COVID-19گے۔

 

 کیا موجودہ آرڈرز کے تحت میرے گھر میں انسپکٹر کو آنے دینا محفوظ ہے؟

 

ہ کاروں کو محفوظ رکھنے کے لئے ، ہم نے مقبوضہ مکانات کے داخلی معائنے عارضی طور پر رہائشیوں اور اپنے معائن

 معطل کردیئے ہیں سوائے اس کے کہ جب زندگی یا حفاظت کو فوری خطرہ الحق ہو۔

 

 

 کمیونٹی کے وسائلمدد کیسے حاصل کی جائے

 

 دستیاب خدمات

 

کے نئے احکامات کو نافذ کیا گیا ہے، آسٹن  COVID-19چونکہ کمیونٹی کے اجتماعات، ریستوراں اور باروں کے بارے میں 

ٹریوس کاؤنٹی عوامی شعبے اور کمیونٹی اور معاشی ترقی کے شراکت داروں کی خدمات، تقریبات ، موسیقی اور دیگر صنعتوں 

یادہ متاثر ہیں،  میں لوگوں کی مدد کے لئے فراہم کردہ مختلف خدمات کو اجاگر جوکہ ممکنہ طور پر ان پابندیوں سے سب سے ز

 کررہا ہے۔

 

 گھر پر تعلیم اور تفریح کے وسائل

 

 ل افزودگیمحکمہ پارکس اور تفریحی کی جانب سے ورچوئ

 

( سیکھنے، ورزش کرنے، اور خاندانی سرگرمیوں سمیت متعدد آن الئن تفریحی اور ثقافتی PARDپارکس اور تفریحی محکمہ )

 .www.austintexas.gov/parkprogramsتجربات پیش کررہا ہے۔مالحظہ کریں

 

 الئبریری ورچوئل الئبریریآسٹن پبلک 

 

آسٹن پبلک الئبریری میں ایک "ورچوئل الئبریری" موجود ہے جہاں آپ ای بکس ، ای آڈیو بکس ، میگزینز ، موویز اور موسیقی 

پڑھ، سن اور دیکھ سکتے ہیں۔مزید معلومات کے لئے  24/7ڈاؤن لوڈ یا اسٹریم کرکے اپنے کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس پر 

  .library.austintexas.gov/virtualدیکھیں

http://www.austintexas.gov/Homelessness
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/parkprogram
https://library.austintexas.gov/virtual


 

 لرننگ ایٹ ہوم ISDآسٹن 

 

آسٹن آئی ایس ڈی لرننگ ایٹ ہوم آن الئن اور آف الئن سرگرمیوں کے لئے متعدد خیاالت کو شامل کرنے کے لئے اختیاری 

علم گھر پر آزادانہ طور پر، اہل خانہ، یا دوسرے بڑوں کے ساتھ کام کرسکتا ہے۔اضافی  وسائل مہیا کرتا ہے جس پر طالب

وسائل شامل کیے جائیں گے، براہ کرم وقتا فوقتا دوبارہ چیک کریں۔رسائی کے لئے ، مالحظہ 

 home-at-learning-es.google.com/austinisd.org/aisdhttps://sit کریں

 

UT بایوڈویورٹی سینٹر 
 

UT  بایوڈویورٹی سینٹر میںUT  ٹاور کا مشاہدہ کرنے کے لئے ایک براہ راست فالکن کیمرہ ہے، یہ ٹاور "ٹاور گرل" کے نام

biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-سے ایک خاتون پیریگرین فالکن کا گھر ہے۔مزید معلومات کے لئے دیکھیں 

cam.  

 

 گوگل آرٹس اور کلچر
 

میں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں   3Dگوگل آرٹس اور کلچر میں ایک ورُچئل ذخیرہ موجود ہے جس میں مشہور مقامات کو 

زیم اور یادگار بھی شامل ہیں۔مزید معلومات کے لئے دیکھیں مشہور میو

artsandculture.google.com/project/openheritage. 

 

 مونٹیری بے ایکویریم
 

مونٹرری بے ایکویریم کے پاس مختلف سمندری تجربات جن میں مرجان کی چٹانیں، جیلیفش اور پینگوئن شامل ہیں، کا مشاہدہ 

uarium.org/animals/livemontereybayaq-کرنے کے لئے دس براہ راست ویب کیم ہینمزید معلومات کے لئے دیکھیں 

cams.  

 

 سمتھسنین نیشنل چڑیا گھر
 

سمتھسنونی نیشنل چڑیا گھر میں اپنے مول ریٹس، شیروں ، وشال پانڈا اور ہاتھیوں کو دیکھنے کے لئے چار براہ راست ویب کیم 

 nationalzoo.si.edu/webcamsہیں۔مزید معلومات کے لئے دیکھیں

 

 سمتھسنیا قدرتی تاریخ کا نیشنل میوزیم
 

سمتھسنونین قدرتی تاریخ کے نیشنل میوزیم میں موجودہ نمائشوں کے ورُچئل ٹورز موجود ہیں۔مزید معلومات کے لئے 

 exhibits-tour/current-naturalhistory.si.edu/visit/virtualدیکھیں

 

 سمتھسنین انسٹی ٹیوٹ
 

 .www.si.edu/kidsسمتھسنین انسٹی ٹیوٹ میں بچوں کے لئے آن الئن وسائل موجود ہیں۔مزید معلومات کے لئے دیکھیں

 

Scholastic 
 

 Scholastic  بچوں کے لئے گھر سے ہی سیکھنے کے وسائل پیش کررہا ہے۔مزید معلومات کے لئے، دیکھیں 

classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html. 

 

 چائلڈ کیئر کی مدد

 

CoVID-19 کے دوران چائلڈ کیئر کی تالش کرنا 
 

اگر آپ کو کسی ایسے فراہم کنندہ کا پتہ لگانے میں مدد کی ضرورت ہو جو کھال  ہوا ہو اور اہم مالزمین کے بچوں کو قبول کر 

۔اس ویب سائٹ کے ذریعہ ایسے والدین جو اہم فرنٹ الئن چائلڈ کیئر دستیابی پورٹلرہا ہو، تو آپ اس کا مالحظہ کرسکتے ہیں 

https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
https://biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-cam
https://biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-cam
https://artsandculture.google.com/project/openheritage
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://nationalzoo.si.edu/webcams
http://ttps/naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits
https://www.si.edu/kids
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://frontlinechildcare.texas.gov/


تہ چائلڈ اور اس میں الئسنس یاف مالزمین ہیں، وہ اپنے گھر یا کام کی جگہ کے قریب دستیاب چائلڈ کیئر کی تالش کر سکیں گے،

کیئر سینٹرز، الئسنس یافتہ مکانات، اور رجسٹرڈ گھروں کا ایک نقشہ دکھایا جائے گا۔یہ ہر سہولت کے آپریٹنگ اوقات کے ساتھ 

 ساتھ اس سہولت میں ہر عمر گروپ کے لئے کھلی نشستوں کی تعداد بھی دکھائے گا۔

 

 ل کی سبسڈیاہم کارکنان کے لئے بچوں کی دیکھ بھا
 

اہم کارکنان کے لئے  COVID-19اس بحران کے دوران بچوں کی دیکھ بھال کو زیادہ قابل بنانے میں مدد کرنے کے لئے، 

فیصد کردیا  150بچوں کی دیکھ بھال کی سبسڈی کی آمدنی کی حد کو بڑھا کر ریاست کی اوسطا آمدنی )ایس ایم آئی( کا تقریبا 

 چار افراد پر مشتمل خاندان کے لئے۔ یا اس سے کمہوتا ہے  9,800ڈالر یا ماہانہ  118,000گیا ہے۔یہ ساالنہ تقریبا 

 

 ضروری کارکنوں اور کاروبار میں شامل ہیں )لیکن ان تک محدود نہیں(:

 

 فارمیسی اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان 

 

 پہلے جواب دہندگان 

 

 مقامی اور ریاستی حکومت کا اہم عملہ 

 

 ڈاک اور ڈلیوری سروس کا عملہ 

 

 نرسنگ ہوم، چائلڈ کیئر، گھر میں صحت کی دیکھ بھال اور دیگر براہ راست دیکھ بھال فراہم کرنے والے 

 

 کرایانہ کے اسٹور کا عملہ 

 

 گیس اسٹیشن کا عملہ 

 

 بینک کا عملہ 

 

 ریستوراں )ڈرائیو تھُرو اور ڈلیوی کے ساتھ( کا عملہ 

 

 فوجی اہلکار 

 

  کوئی بھی دیگر کارکنان جنہیںTWC یا بورڈ کے ذریعہ ضروری سمجھا جاتا ہو 

 

ورکرز اور اگر آپ ایک الزمی مالزم ہیں جن کے لئے بچوں کی دیکھ بھال بالکل ضروری ہے تو، براہ کرم مالحظہ کریں 

.وہاں آپ اہلیت کے فارم کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کو مکمل کرسکتے ہیں والدین کے لئے ورک فورس کے حل کے وسائل

 ورک فورس سولوشنزتاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ اگر آپ مالی امداد کے لئے امکانی طور پر اہل ہیں۔اس کے بعد آپ 

کیپیٹل ایریا سے تعلق رکھنے والے کسی اہلیت کے ماہر سے رابطہ کریں گے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا آپ مالی مدد کے 

 لئے اہل ہیں یا نہیں ، اور اگر فی الحال فنڈز دستیاب ہیں۔

 

COVID-19 1-2ور بنیادی ضروریات کے وسائل کے لئے سواالت اور افراد ، عملہ اور اہل خانہ کے لئے معاشرتی خدمات ا-

 پر کال کریں۔ 1

 

 ۔پورٹل سے کامیابی 6 سے متعلق ابتدائی بچپن کی معلومات اور وسائل کے لئے، دیکھیں  COVID-19آسٹن میں 

 

 آفات اور ہنگامی صورتحال کے گھوٹالوں سے بچاؤ

 

جب قدرتی یا انسانی ہنگامی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے تو، ٹیکسس کے لوگ عام طور پر مشکالت پر قابو پانے کے لئے ایک 

سے  قیمتوں میں اضافے، سیالب لیکن بےایمان افراد سانحہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔

ل کے بعد کے گھوٹالوں پر نظر رکھیں جو ظاہر ہو سکتے ہیں۔مزید جاننے کے لئے یا متاثرہ گاڑیاں اور دیگر ہنگامی صورتحا

http://www.wfscapitalarea.com/Child-Care-Services/COVID19ResourcesChildCare
http://www.wfscapitalarea.com/Child-Care-Services/COVID19ResourcesChildCare
https://www.missionbox.com/group/42/successby6atx
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources


ن کا جنرل کے دفتر میں صارفی ریاست ٹیکساس کے اٹارنیدھوکہ دہی سے متعلق رابطے کی اطالع دینے کے لئے رابطہ کریں 

  تحفظ سے۔

 

 کھانے کی امداد

 

کی  یں۔اگر آپ کو کھانےمقامی فوڈ پینٹریوں اور اسکولی اضالع ہماری کمیونٹی میں ہنگامی خوراک کی سہولیات فراہم کررہے ہ

 اے ٹی ایکس سے رابطہ کریں۔پر فون کریں یا وزٹ کریں  211امداد کی ضرورت ہے تو، براہ کرم 

 

ضرورتمند لوگوں کو ہنگامی طور پر کھانے کی امداد فراہم کرنے والی تنظیمیں رضاکاروں اور دیگر وسائل کے ساتھ رابطہ 

 .اے ٹی ایکس ایمرجنسی فوڈ سسٹم ایکسچینجقائم کرسکتی ہیں 

 

 خدمات کے بارے میں عمومی معلومات

 

 گھنٹے دستیاب ہوتی ہے۔ 24ایک مفت سوشل سروس ہاٹ الئن ہے جو دن میں  2-1-1آسٹن 

 

  مزید مدد کرنے کے لئے تمام عمومی سوالوں کے جوابات دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ 3-1-1آسٹن 

 

Aunt Bertha ، راہداری ، صحت / طب ، تعلیم ، اور قانونی مدد سے ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو اہل افراد کو کھانے ، رہائش

 مالتی ہے۔

 

 بے گھر افراد کے لئے وسائل

 

 www.AustinTexas.gov/Homelessnessمزید معلومات کے لئے، دیکھیں

 

اس شہر کو اضافی  HUDاس وقت، شہر آسٹن بے گھر ہونے والے افراد کے لئے خدمات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔

ساتھ کسی بھی طرح کے قلیل مدتی مقامات پر جہاں کچھ لوگ  ہدایات فراہم کررہا ہے تاکہ وہ ہماری ہنگامی پناہ گاہوں کے ساتھ

 عبوری رہائش سے گزر رہے ہوں وہاں کچھ اقدامات کرسکیں۔

 

 فراہم کرتا ہے جس پر آسٹن ٹریوس کاؤنٹی تعمیل کر رہی ہے۔ بے گھر پناہ گزینوں کے لئے عبوری رہنمائیسی ڈی سی 

 

 رہائش کی ضروریات

 

متاثرہ کمیونٹی ممبروں کی مدد  COVID-19رہائش کی فوری امداد کے ساتھ   (NHCD) ی اور کمیونٹی ڈویلپمنٹمحلہ رہائش

 بشمول:  کے لئے معلومات اور حوالہ جات پیش کرتا ہے

 

:وسائل برائے قانونی مشاورت، متبادل رہائش ، کرایہ نقل مکانی سے بچنے کے بارے میں معلوماتبے دخلی سے بچنے یا 

 داروں کی منتقل مکانی میں مدد ، اور معاون وسائل کی ایک فہرست۔

 

ے کمقامی پروگراموں کی ایک فہرست تیار کرتا ہے جو افادیت ، کرایے  کرایہ / ہنگامی مالی معاونت کی ادائیگی میں مدد:

   اخراجات اور رہن کی ادائیگیوں کے لئے گرانٹ یا قرضوں کی شکل میں عارضی ، ہنگامی مالی مدد فراہم کرتا ہے۔

یہ رہن کے قرضوں کو ری فنانسنگ کرنے یا تبدیل کرنے، ادائیگی کو گھر مالکان، رہن امداد اور پراپرٹی ٹیکس کے لئے مدد: 

ان نیز ، جائیداد کے مالک حل کے بارے میں رہنمائی اور معلومات فراہم کرتا ہے۔ کم کرنے ، یا فورکلوزر سے بچنے کے دیگر

 65کو پراپرٹی ٹیکس کے لئے ادائیگی کا منصوبہ مرتب کرنے )یا دوبارہ بات چیت( کرنے ، یا دستیاب پروگراموں ، جیسے 

رٹی ٹیکس موخر کی شرائط کے بارے میں سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد ، معذور افراد اور تجربہ کاروں کے لئے پراپ

 مزید جاننے کے لئے فراہم کرتا ہے۔

 انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل خواندگی کے وسائل

 مزید معلومات کے لئے دیکھیں

https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/deca-covid-19-community-resources . 

 

https://www.texasattorneygeneral.gov/consumer-protication/disaster-and-emersncy-scams
https://www.texasattorneygeneral.gov/consumer-protication/disaster-and-emersncy-scams
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.connectatx.org/
https://atxemersncyfoodsystems.trydiscourse.com/
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.211texas.org/
https://www.211texas.org/
https://www.austintexas.gov/department/311
https://www.austintexas.gov/department/311
https://www.auntbertha.com/
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/Homelessness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/department/hhouse
http://www.austintexas.gov/housing-resources
http://www.austintexas.gov/housing-resources
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/deca-covid-19-community-resources


وبائی امراض کے درمیان سٹی اینڈ پارٹنر ڈیجیٹل شمولیت کی  COVID-19وسائل کی یہ فہرست آسٹن برادری کے لئے 

کمیونٹی ریسورس لسٹ کو  COVID-19سٹی ڈیجیٹل ایمپاورمنٹ کمیونٹی آف آسٹن  معلومات کو سانجھا کرنے کا کام کرتی ہے۔ 

نٹرنیٹ ر تک رسائی ، اور اچار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے:عام وسائل ، انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے کی معلومات ، کمپیوٹ

 اور آن الئن لرننگ وسائل کا استعمال۔

 دماغی صحت کی خدمات

 انٹیگرل کیئر کی نفسیاتی ایمرجنسی سروسز کی اپڈیٹس:

مارچ سے ، انٹیگرل کیئر کی نفسیاتی ایمرجنسی سروسز )پی ای ایس( ٹیلیفون اور ٹیلی ہیلتھ کے ذریعہ تمام وزٹ  24منگل ، 

ذہنی صحت کی فوری  PESفراہم کرے گی۔آمنے سامنے مالقاتیں صرف ضرورت کے مطابق اپائنٹمنٹ کے ذریعہ ہوں گی۔

ٹیلیفون اور ٹیلی ہیلتھ خدمات کے لئے براہ  بول نہیں کررہا ہے۔پی ای ایس اس وقت واک اِن وزٹ ق نگہداشت فراہم کرتی ہے۔ 

دبائیں۔گھنٹے:پیر  1دبائیں، پھر ہمارے عملے سے بات کرنے کے لئے  1پر کال کریں۔انگریزی کے لئے  4357-472-512کرم 

 ے تکبج 8بجے سے شام  10بجے تک؛ ہفتہ ، اتوار اور تعطیالت میں، صبح  10بجے سے رات  8جمعہ ، صبح  -

  بالغوں اور بچوں کے لئے دماغی صحت کی خدمات کی اپڈیٹس: 

اب بیشتر انٹیگرل کیئر بالغ اور بچوں کی ذہنی صحت کی خدمات ٹیلیفون یا ٹیلی ہیلتھ کے ذریعہ فراہم کی جارہی ہیں۔ٹیلیفون اور 

دبائیں، پھر ہمارے عملے سے بات  1پر کال کریں۔انگریزی کے لئے  4357-472-512ٹیلی ہیلتھ خدمات کے لئے براہ کرم 

  بجے تک 5بجے سے شام  8جمعہ ، صبح  -دبائیں۔گھنٹے:پیر  4کرنے کے لئے 

 

 بحران ہیلپ الئن: 24/7

 

دن فوری مدد  7گھنٹے ، ہفتے میں  24کرائسس ہیلپ الئن ایک ذہنی صحت کے بحران کا شکار لوگوں کو دن میں  24/7ہماری 

بحرانی امداد  1دبائیں ، پھر  1پر کال کریں۔انگریزی کے لئے  4357-472-512مدد کے لئے، براہ کرم  فراہم کرتی رہتی ہے۔ 

 کے لئے۔

 

  دبائیں، پھر ہمارے  1پر کال کریں۔انگریزی کے لئے  4357-472-512ٹیلیفون اور ٹیلی ہیلتھ خدمات کے لئے براہ کرم

 دبائیں۔ 1کے لئے  عملے سے بات کرنے

 

  8بجے سے شام  10بجے تک؛ ہفتہ ، اتوار اور تعطیالت میں، صبح  10بجے سے رات  8جمعہ ، صبح  -گھنٹے:پیر 

 بجے تک 

 

 انٹیگرل کیئر کی موبائل بحران سے متعلق ٹیم کی اپ ڈیٹ:

 

مارچ سے، انٹیگرل کیئر کی موبائل بحران سے متعلق ٹیم )ایم سی او ٹی( ٹیلیفون اور ٹیلی ہیلتھ کے توسط سے ہی تمام  24منگل، 

مالقاتیں فراہم کرے گی اور آمنے سامنے مالقات صرف ضرورت کے مطابق اپائنٹمنٹ کے ذریعہ ہی۔ایم سی او ٹی کمیونٹی میں 

 کرتی ہے۔ذہنی صحت کے بحران کی دیکھ بھال فراہم 

 

 ( کے فنڈز میں ریلیفRISEہنگامی حالت )

 

کے سبب مالی مشکالت کا شکار افراد کو فوری طور پر براہ راست خدمات اور امداد فراہم  COVID-19آسٹن سٹی کونسل نے 

اجی پاس کی ہے۔آسٹن پبلک ہیلتھ سم 20200409-81قرارداد # ملین ڈالر مختص کرنے کی غرض سے ایک  15کرنے کے لئے 

خدمات کی ایجنسیوں کے ساتھ شراکت کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ فنڈز کو یکساں طور پر تقسیم کیا جائے اور 

COVID-19  وبائی امراض سے متاثرہ آسٹن کے باشندوں کی مدد کی جائے۔ سماجی خدمات فراہم کرنے والے فنڈز کی تقسیم

پر جا سکتے ہیں۔فنڈز کے لئے قابل غور شمار ہونے  www.AustinTexas.gov/RISEکے لئے درخواست دینے کے لئے  

کے ذریعہ  PartnerGrantsکے لئے تنظیموں کو شہر آسٹن کے ساتھ بیچنے والے کی حیثیت سے اندراج کروانے اور 

 درخواستیں جمع کروانے کی ضرورت ہے۔

 

 بزرگوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے وسائل

 

سے متعلق وسائل کی ایک فہرست تیار  CoVID-19نے عمر رسیدہ افراد کے لئے  وسطی ٹیکساس  عمر رسیدہ خدمات کونسل 

دیکھیں یا عمر رسیدہ اور معذور افراد کے ریسورس سینٹر کو   ویب سائٹکی ہے۔وسائل کی فہرست مالحظہ کرنے کے لئے

 پر کال کریں۔ 855.937.2372

 

https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=338257
https://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=338257
http://www.austintexas.gov/article/covid-19-relief-state-emergency-rise-fund
https://partnergrants.austintexas.gov/index.do
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.agingservicescouncil.org/
https://www.agingservicescouncil.org/


 سابق فوجیوں کے لئے وسائل

 

 کا ردّعمل COVID-19امریکی محکمہ برائے امور سابق افواج  

VA  نے اس ابھرتے ہوئے صحت کے خطرے کے پیش نظر سابق فوجیوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لئے ایک جارحانہ

 عوامی صحت کا ردعمل نافذ کیا ہے۔

 ملٹری ویٹرن پیر نیٹ ورک

ملٹری ویٹرن پیئر نیٹ ورک )ایم وی پی این( سابق فوجیوں اور تجربہ کار خاندان کے افراد کا ایک گروپ ہے جو بزرگان اور 

حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ تجربہ کاروں کو دستیاب خدمات رہنمائی پیش کرتے ہوئے فعال اور سابقہ خدمت کے ممبروں کی 

 اور وسائل تک رسائی میں مدد دینے کا عہد کرتا ہے۔وہ آن الئن خدمات، مالقاتیں، اور کمیونٹی کے اجتماعات فراہم کر رہے ہیں۔

 سامریٹر سینٹر

COVID-19  ،کے دورانHope for Heroes  سروس ممبران، سابق فوجیوں، اور خدمت سے متعلق صدمے سے دوچار ان

کے معالجین کا انتخاب ان کے  Hope for Heroesکے اہل خانہ کے لئے ورچوئل مشاورت اور انٹِگریٹیڈ ادویہ فراہم کررہا ہے۔ 

کے ساتھ کلینیکل مہارت اور فوجی ثقافت کے ساتھ قابلیت کے لئے  TBIاور  PTSDوسیع تر فوجی اور فوجی خاندانی تجربہ ، 

 کیا گیا ہے۔

 یلتھ کیئر سسٹم۔سینٹرل ٹیکساس ویٹرنز ہ

( EMCCکے ایمرجنسی مینجمنٹ کوآرڈینیشن سیل ) VAسینٹرل ٹیکساس ویٹرنز ہیلتھ کیئر سسٹم )سی ٹی وی ایچ سی ایس( نے 

صحت سہولیات مراکز سی ڈی سی کے  VAسہولیات پر کلینیکل اسکریننگ شروع کردی ہے۔ VAکو چالو کیا ہے ، اور تمام 

یں ۔جانچ کے لئے کوئی معاوضہ نہپر پورا اترنے والے سابق فوجیوں کی جانچ کر رہی ہیں   راتذریعہ فراہم کردہ جانچ کے معیا

 ہے۔

 سابق فوجی شریک حیات نیٹ ورک

پورے ٹیکساس میں سابق فوجیوں کے شریک حیات کے لئے ایک آن الئن اور ذاتی فورم، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اور 

 800ایس این نے ٹیکساس میں  اپنے اہل خانہ کے لئے وسائل کی وضاحت کرنے اور پروگرامنگ میں مصروف ہوں۔آج ، وی

 سے زیادہ شریک حیات کے نیٹ ورک کی شکل اختیار کرلی ہے۔

 اہم ہے:ورچوئل تَندُرستی کے وسائل آپ کی تَندُرستی

انتظامیہ برائے نشہ آور زیادتی اور دماغی صحت کی خدمات کی یہ گائیڈ ورچوئل بازیافتی خدمات فراہم کرنے والی بہت سی 

مرحلوں والی میٹنگس سے لیکر بازیابی سے متعلقہ چیٹ رومز تک، لنکس  12تنظیموں کے لنک فراہم کرتی ہے۔اس میں ورُچئل 

 سے لے کر روبرو مشاورتی خدمات تک میٹنگ کی میزبانی کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں معلومات تک ہر چیز شامل ہے۔

 

 ٹیکساس ویٹرنز کی ایپ

Android آالت کیلئے  |Apple آالت کے لئے 

یہ مفت، آسان ایپ خدمت کرنے والے ممبران، سابق فوجیوں، ان کے گھر والوں اور کسی بھی ایسے ٹیکسن کے لئے ہے جو 

قومی  ستی اورہماری فوج اور سابق فوجیوں کی مدد کرتا ہے۔لون اسٹار اسٹیٹ میں ایس ایم وی ایف کے لئے دستیاب مقامی، ریا

 وسائل کے بارے میں مزید معلومات کے لئے اس کو استعمال کریں۔

 انٹیگرل کیئر ویٹرن ، ملٹری ، اور ویٹرن سروسز

خدمات کے اہل نہیں  VAں منتقل کردیا ہے۔تمام سابق فوجی اور ان کے گھر والے انٹیگرل کیئر نے تمام خدمات کو ٹیلی ہیلتھ می

کا حوالہ ضروری نہیں ہے، اور خدمات ادا کرنے کی اہلیت سے  VAہیں۔کوئی بھی اور سب انٹیگرل ہیلتھ خدمات کے اہل ہیں۔

 قطع نظر دستیاب ہیں اور بہت سی زبانوں میں مہیا کی جاسکتی ہیں۔

 

 ن خدماتگھنٹے چپل 24

 خیرمقدم ہے: کو فون کرنے کے لئے سینٹرل ٹیکساس ویٹرنز ہیلتھ کیئر سسٹم۔تمام مذاہب اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد

 0991-743 (254)  یا   743-2849 (254)

WoVeN ویمن ویٹرنز نیٹ ورک 

WoVeN   ابCOVID-19  کے دوران ورچوئل پیر سپورٹ گروپس پیش کررہا ہے۔یہ ہر دو مہینوں بعد ہفتے کے ایک وقت

پ ممبران کو ان کی زندگی کے بہت سے مختلف پہلوؤں کو سانجھا کرنے اور ان پر غور کرنے کے لئے ملتے ہیں۔گرو 90میں 

 میں مدد کرنے کے لئے، ہر گروپ میٹنگ ایک نئے موضوع پر مرکوز ہوتی ہے۔

 جنسی صحت کے وسائل

 

 خدمات PREPٹیسٹنگ ، عالج اور  STIاور  HIVآسٹن میں 

 

https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://www.publichealth.va.gov/n-coronavirus/
https://www.milvetpeer.net/page/custompage_map
https://samaritan-center.org/veteran-military-services/
https://www.centraltexas.va.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-critedia.html
https://sites.utexas.edu/vsn/
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hhsc.texasveteransmobile&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/texas-veterans-mobile-app/id1472570333
https://integralcare.org/en/military-veteran/
https://www.wovenwomenvets.org/join/enrol-as-group-member/
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources


  آسٹن پبلک ہیلتھ اور مقامی تنظیمیں اس وقت جنسی صحت سے متعلق ضروری خدمات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے

تک، درج  مارچ 30ہیں۔صورت حال میں بڑھوتری کے ساتھ ہی فراہم کی جانے والی خدمات میں تبدیلی آسکتی ہے۔

 ذیل وسائل دستیاب ہیں:

 

  ،والر اسٹریٹ، اس وقت ایس ٹی آئی عالج اور پی ای ای پی  15آسٹن پبلک ہیلتھ کا جنسی صحت سے متعلق کلینک

پر  5430-972-512مہیا کررہا ہے۔اگر آپ کو ایس ٹی آئی کی عالمت کا سامنا ہے تو، اسکریننگ اور مالقات کے لئے

کی اسکریننگ کو مزید اطالع تک معطل کیا جاتا ہے۔مفت کنڈوم کی ترسیل  HIV / STIق کال کریں۔معمول کے مطاب

 پر کال کریں۔ 5580-972-512کے لئے 

 

 KIND  کلینک اپنی معمول کی تمام خدمات پیش کر رہا ہے۔ان مفت خدمات میں ایس ٹی آئی ٹیسٹنگ اور عالج ، ایچ

ای پی ، اور صنف تصدیقی نگہداشت شامل ہیں۔تمام ابتدائی  آئی وی ٹیسٹنگ اور نگہداشت ، پی ای ای پی ، پی

-833-1اپائنٹمنٹس ورُچئل ہوں گے جس میں اگر ضرورت پڑی تو ذاتی طور پر فالو اپ کیا جاے گا۔اپائنٹمنٹ کے لئے 

 ۔kindclinic.orgپر کال کریں۔مزید معلومات کے لئے دیکھیں:  937-5463

 

 Vivent Health  ایڈن سروسز آف آسٹن( مفت گھر پر(HIV  ٹیسٹنگ کٹس اور کنڈوم کی فراہمی کی خدمات پیش

دیکھیں۔اگلے نوٹس تک  CD CDNStore.orgپر کال کریں یا مزید معلومات کے ل  8378-600-512کررہی ہے۔

 میں ہونے والی تمام جانچ اور عالج معطل ہے۔ STIاور  HIVذاتی طور پر 

 

 مرکز برائے استحک(ام صحتCHE مفت جنسی صحت کی خدمات کی فراہمی جاری رکھے گا۔ان خدمات میں )PREP 

پر  1273-840-512عالج شامل ہیں۔اسکریننگ اور اپائنٹمنٹس کے لئے  STIٹیسٹنگ اور  STIاور  HIVخدمات ، 

 کال کریں۔

 

 ASH+Well  جنسی صحت سے متعلق مفت خدمات کی فراہمی جاری رکھے گا۔ان خدمات میںHIV / STI  جانچ اور

 پر کال کریں۔ 0088-467-512شامل ہیں۔اسکریننگ اور اپائنٹمنٹس کے لئے  PEPاور  PREPعالج ، 

 

COVID-19  کے پھیالؤ کو کم کرنے کے لئے تمام آسٹنائٹس کو گھر میں رہنا چاہئے اور دوسروں سے رابطہ کم سے کم کرنا

 بت کے لئے کچھ نکات یہ ہیں:کے دوران جنسی تعلقات اور قر COVID-19چاہئے۔

 

 # جانئے کہ  1ٹپCOVID-19 کیسے پھیلتا ہے۔ 

 

  # دوری سے ہی مزے کریں۔ 2ٹپ 

 

  # جنسی شراکت داروں کو محدود کریں۔ 3ٹپ 

 

  # محفوظ جنسی عمل کی مشق کریں۔ 4ٹپ 

 

  # جانئے سیکس کو کب چھوڑنا ہے۔ 5ٹپ 

 

  # ڈیٹ کی رات کے لئے کچھ نیا کریں۔ 6ٹپ 

 

19-COVID )ی روایت، ، آسان چینی )پی ڈی ایف(کے دوران جنسی صحت سے متعلق مکمل گائیڈ پڑھیں انگریزی )پی ڈی ایف

 اردو )پی ڈی ایف(۔، کورین )پی ڈی ایف(، ، برمی )پی ڈی ایف(ویتنامی )پی ڈی ایف(، چینی )پی ڈی ایف(

 

 یوٹیلٹی خدمات

 

اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ صارفین کو یوٹیلیٹی خدمات تک بال تعطل رسائی حاصل  آسٹن شہر نے اقدامات اٹھائے ہیں

ر بل کا و.ہمارے تمام صارفین کے لئے فوری امداد دستیاب ہے۔آسٹن انرجی، جو آسٹن کے تمام شہروں کے لئے کسٹمر کیئر اہو

انتظام کرتی ہے، کئی ایسے پروگرام بھی پیش کررہی  ہے جو صارفین کو اپنے یوٹیلیٹی بلوں کا صحیح حل کرنے مدد فراہم 

  کرتے ہیں۔

 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual%20Health%20-%20Flyer_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/152020_Sexual%20Health%20-%20Flyer_Simplified%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/152020_Sexual%20Health%20-%20Flyer_Traditional%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/152020_Sexual%20Health%20-%20Flyer_Traditional%20Chinese.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual%20Health%20-%20Flyer_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual%20Health%20-%20Flyer_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual%20Health%20-%20Flyer_Final.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sexual%20Health%20-%20Flyer_Final.pdf
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates
https://austinenergy.com/ae/about/news/covid-19-updates


موخر ادائیگی کا پالن:اس سے صارفین کو بال تعطل یوٹیلیٹی خدمات ملنے کو یقینی بنایا جائے گا کیونکہ وہ ایک طویل مدتی 

کرنے کے لئے افادیت کے نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو ان کی مالی ضروریات کو پورا کرتا منصوبہ تیار 

زور صارفین ان کے لئے فوری اور دیرپا :محدود آمدنی والے صارفین اور طبی لحاظ سے کمکسٹمر کی مدد کے پروگرام ہے۔

 یوٹیلیٹی بل میں ریلیف کے لئے مدد حاصل کرسکتے ہیں۔

 

مندرجہ ذیل کمپنیوں نے کورونا وائرس صورتحال کی وجہ سے عدم ادائیگی کے سبب قدرتی گیس سروس کو منقطع کرنے کے 

 ارادہ کو عارضی طور پر معطل کردیا ہے۔

 

 ایٹموس انرجی 

 سینٹرپوائنٹ انرجی 

 ٹیکساس گیس سروس 

 

اں اُن دیگر طریقوں کے بارے میں مزید جاننے کے لئے یہمارچ تک بند ہیں۔  18شہر آسٹن افادیت ادائیگی کے دونوں مراکز 

 کلک کریں جن سے صارفین اپنا یوٹیلیٹی بل ادا کرسکتے ہیں۔

 

پر کسی بھی سواالت کے ساتھ کسٹمر کیئر رابطہ سینٹر سے رابطہ کرسکتے   9400-494-512رہائشی اور تجارتی صارفین 

 ہیں۔

 

-512ٹ کالئن محلے کے انفرادی مراکز عوام کے لئے بند رہتے ہیں۔ کرایہ اور یوٹیلٹی کی امداد فراہم کررہا ہے۔پڑوسی خدمات 

ہنگامی خوراک کی  بجے فون کر سکتے ہیں۔ 4:30تا  1بجے اور سہ پہر  12بجے سے رات  8جمعہ صبح  -پر پیر  972-5780

 کریں۔  کالپر  5133-972-512فراہمی کی خدمت میں مدد کے لئے 

 

 ورک فورس اور کاروباری وسائل

 

 مقامی تعاون

 

یش پہنگامی منصوبہ بندی کے وسائل اور فنڈنگ پروگراموں اداروں کے لئےان کاروباری  آسٹن اکنامک ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ 

 آنے والے ہفتوں میں خود کو مشکل میں دیکھ رہے ہوں۔ کر رہا ہے جو جو

 

 ، اور کمیونٹی کےمفت آن الئن کالسیں ،مفت بزنس کوچنگ سمال بزنس ڈویژن عام وسائل کے لئے ، محکمہ اقتصادی ترقی

 شراکت داروں سے رابطے فراہم کر رہا ہے۔۔

 

مالزمت تالش کرنے والوں کو مالزمت تالش کرنے میں مدد کے لئے دستیاب ہے۔ان کو  ورک فورس سولیوشن کیپیٹل ایریا

 بھی موجود ہے۔ یوں کا صفحہمالزمت کے متالش پر کال کریں۔فوری اسامیوں کی اطالع کے لئے  3792-485-512

 

 ریاستی تعاون

 

وہ جگہ ہے جہاں افراد بے روزگاری سے متعلق فوائد حاصل کرنے کے لئے درخواست دے  ٹیکساس ورک فورس کمیشن

 سکتے ہیں، اس عمل میں آپ کی رہنمائی کے لئے ایک سبق بھی شامل کر رہے ہیں۔

 

 وفاقی تعاون

 

یو۔ایس سمال بزنس ایڈمنسٹریشن )ایس بی اے( ڈیزاسٹر اسسٹنس  ٹریوس کاؤنٹی میں چھوٹے کاروبار اور غیر منفعتی تنظیم

ملین ڈالر  2کے لئے درخواست دے سکتے ہیں ، جو طے شدہ قرضوں ، پے رول ، اکاؤنٹس پیئبل اور دیگر بلوں کے لئے $ لون 

 تک قرض فراہم کرتا ہے جو تباہی کے اثرات کی وجہ سے ادا نہیں کیا جاسکتے

 

کے لئے  پے چیک پروٹیکشن پروگرامروبار اور غیر منفعتی تنظیم کسی بھی قرض دینے والے ادارے میں  چھوٹے کا

لئے منظور کیا گیا ہو۔آپ اپنے بینک میں کال کرسکتے ہیں یا ایس بی درخواست دے سکتے ہیں جسے پروگرام میں شرکت کے 

اے کے آن الئن لینڈر میچ ٹول کے ذریعہ اپنے عالقے میں ایس بی اے سے منظور شدہ قرض دہندگان تالش کرسکتے ہیں۔آپ 

https://austinenergy.com/ae/resuthor/your-bill/customer-assistance-program
https://www.atmosenergy.com/
https://www.centerpointenergy.com/en-us/pages/selfid.aspx
https://www.texasgasservice.com/
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-relayss/2020/utility-walk-in-%20payment-centers-closing
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-relayss/2020/utility-walk-in-%20payment-centers-closing
https://www-draft.austintexas.gov/department/covid-19-information/community-resources
http://www.austintexas.gov/edd
http://www.austintexas.gov/department/funding
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/www.getbackinbusinessaustin.org/
http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/www.smallbizaustin.org
http://www.austintexas.gov/department/bizaid-business-orientation
http://www.austintexas.gov/smallbiz
http://www.wfscapitalarea.com/
http://www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
https://www.twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://www.sba.gov/funding-program/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protication-program-ppp


د پا پر کال کرکے مفت مد خواتین کا کاروباری مرکزیا  نس ڈویلپمنٹ سینٹر یا خواتین کے بزنس سینٹرسمال بز اپنے مقامی 

 سکتے ہیں اور وہ آپکو قرض دہندگان تک پہنچنے میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔

 

 اضافی وسائل

ر کمیونٹی وسائل کی فہرست برقرار پر مقامی ، ریاستی ، وفاقی او  سمال بزنس ریسورس ڈائرکٹریمحکمہ اکنامک ڈویلپمنٹ

وبائی امراض سے متاثرہ آپ کے کاروبار یا غیر منافع بخش تنظیم کی فوری مدد کے لئے  COVID-19رکھے ہوئے ہے۔

 "ڈیزاسٹر ریلیف" فلٹر کرکے کھوجیں۔

 

بیٹر ، ایکسلریٹر / انکیو پر نتائج فلٹر کرسکتے ہیں: سمال بزنس ریسورس ڈائرکٹریآپ مندرجہ ذیل زمروں کے ذریعہ بھی  

آرٹ / میوزک ، بزنس کوچنگ ، بزنس پالنز ، کنٹریکٹنگ ، کوورکینگ اسپیسز ، ڈیزاسٹر ریلیف ، ایجوکیشن ، انرجی ، فلم / 

س ، امپورٹ / ایکسپورٹ ، لیگل ، نیٹ ورکنگ ، نان پرافٹ سٹارٹ اپس ، ٹیلی ویژن / ویڈیو گیمز ، فوڈ انڈسٹری ، فنڈنگ ، گرانٹ

 پچ کمپیٹیشن ، ریسائیکلنگ انڈسٹری ، ریسرچ ، ٹکنالوجی ، ٹریڈ گروپ۔

 

 مواد پرنٹ کریں

 

کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے آسٹن  COVID-19آپ پرنٹ اور شیئر کرسکتے ہیں۔متعدد زبانوں میں وسائل موجود ہیں جن کو 

شہر اور ٹریوس کاؤنٹی کے پیغام کو وسعت دینے میں مدد کریں۔اس میں الزمی سائنیج شامل ہیں، جنکا اہم عمارات اور ضروری 

 کاروباری مقامات پر لگنا ضروری ہے۔

 

 عطیات

 

(  اور APH( عوام سے ذاتی حفاظتی سامان اکٹھا کرنے کے لئے آسٹن پبلک ہیلتھ )ADRN) آسٹن ڈیزاسٹر ریلیف نیٹ ورک 

ضرورت کے  HSEMاور  APH( کے ساتھ مل کر کام کررہا ہے۔HSEMشہر کی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایمرجنسی مینجمنٹ )

ے سامان کو تقسیم کریں گے۔آسٹن کی عوام سے درج ذیل سامان کو عطیہ کے  طور پر جما کروانے کی مطابق عطیہات ک

 گزارش کی جاتی ہے:

 

 )ہینڈ  سینیٹائزر)ہر سائز میں 

 

 جراژیم مارنے واال صابن 

 

  ماسک )نئے( 95این 

 

 )سرجیکل ماسک )نئے 

 

 ( صنعتی ماسکN-95 )یا دھول 

 

  وائپس )نئے(جراژیم  دور کرنے والے 

 

 لیٹیکس فری دستانے 

 

 )آنکھوں کی تحفظ کے لئے چشمے  یا عینک )نئے 

 )چہرہ کے لئے شیلڈز )نئے 

 

 )حفاظتی لباس )پانی سے کچھ حد تک بچانے واال 

 ڈسپوز ایبل فوڈ گریڈ دستانے 

 

 تھرمامیٹر )صرف نیا( خاص طور پر غیر رابطہ قسم والے 

 

 گھر پر بنے ماسک 

 

https://www.sba.gov/tools/local-assistance/sbdc/
https://www.sba.gov/local-assistance/find/?type=Women&apos;s%20Business%20Center&pageNumber=1
http://www.austintexas.gov/small-business-resources
http://www.austintexas.gov/small-business-resources
http://www.austintexas.gov/page/print-materials
https://adrn.org/
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