
 

یلیا ےک لوگوں ےک لیے معلومات – (COVID-19) کرونا وائرس  آسٹر

 

یلیا میں کرونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے میں مدد کریں  زندگیاں بچائیں اور آسٹر

 میں رہیں گھر 

  وری ہو۔گھر ےس نہ نکلیے سوائے اس ےک کہ آپ کا  نکلنا ضر

 ۔  آپ کو کیس بیھ غٹے الزیم کام ےک لیے گھر ےس نکلیر ےس گریز کرنا چاہیے

 ۔  رشتہ داروں یا دوستوں کو اپیر گھر نہ بالئیے

  :سوائے اس ےک کہ آپ ،  گھر میے رہیے

o  (گھر ےس کام کرنا یا تعلیم حاصل کرنا ممکن نہ ہو  آپ ےک لیے  کام یا تعلیم ےک لیے جا رہے ہوں )اگر 

o ) وریات جیےس سودا سلف خریدنر جا رہے ہوں )بغٹے دیر کیے گھر واپس آئیے  الزیم ضر

o میے ذاتے طور پر، اکیےل یا ضف ایک شخص ےک ساتھ، ورزش کرئر جا رہے ہوں 
ے

 آس پاس ےک عالق

o عالج معالجے یک اپائنٹمنٹ ےک لیے یا ہمدردانہ وجوہ ےس کیس ےک یہاں جا رہے ہوں 

  ،یں پہنچانر یک خدمات کھیل عالج معالجے یک خدمات ر ول سٹیشن، ڈاک اور گھر پر چٹے ، بینک، پٹر مارکیٹیے سٹر
۔  ہیے

 رہیں محفوظ 

  20یں، صابن اور پاتر ےس پر عمل کر  وںےک طریقہمیشہ ہاتھوں یک اچیھ صفاتے   ، سیکنڈ تک اپیر ہاتھ دھوئیے
، اپنر آنکھوں، ناک اور منہ کو چھوئر ےس گریز کر   یں۔کھانسیے ہوئے منہ ڈھکیے

  ۔جب آپ اپیر گھر ےس باہر ہوں تو دورسے لوگوں ےس کم از کم ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ رکھیے 

 لوگوں ےس سالم دعا کرئے ہوئے انہیے چھوئر ےس گریز کریں جیےس ہاتھ مالنا، گےل ملنا اور چومنا۔ 

 کریں۔ 
ی

ر کو چھو کر ادائیگ  نقد پیسوں یک بجانے کارڈ ےس مشیے

 ۔ کم مرصوف  اوقات میے سفر کریں اور مجمع ےس بچیے

  ضف قابل بھروسہ رسیم یا رسکاری معلومات ےس رجوع کریں۔  –آگاہ رہیے بخوتےCoronavirus Australia  
سبسکرائب کریں، اور رسوس کو  Coronavirus Australia WhatsAppموبائل فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور 

۔  .a.gov.australiauwww تازہ ترین معلومات ےک لیے   دیکھیے

 رابےط میں رہیں 

 یت معلوم کریں۔  فون پر یا آن الئن ذرائع ےس رشتہ داروں اور دوستوں یک خٹے

  ۔ یں پہنچائیے ر روازے پر یہ سامان دمعّمر رشتہ داروں اور کمزور لوگوں ےک گھر پر ان کا سودا سلف اور الزیم چٹے
 چھوڑ دیں۔

  اتے ادارے زیادہ  جنہیے ان یک سب ےس لوگوں کو خدمات فراہم کر سکیے ہیے  اناہم رضاکار تنظیمیے اور خٹے
۔ ورت ہے  ضر

 



 

 صحت ےس متعلق معلومات

 :  کرونا وائرس یک عالمات میے یہ شامل ہیے

 بخار 

 کھانیس 

 گےل میے خراش یا درد 

 تھکن 

 یا سانس پھولنا سانس لییر میے مشکل 

 سکتا ہے تو ڈاکٹر یک مدد طلب کریں۔ اگر آپ بیمار ہیے اور آپ ےک خیال میے آپ کو کرونا وائرس ہو 

۔ اگر آپ کو تحریری یا زباتر ترجےم یک خدمات  آپ مزید معلومات ےک لیے نیشنل کرونا وائرس ہیلپ الئن کو فون کر سکیے ہیے

 پر فون کریں۔ 450 131 درکار ہوں تو 

 پر کال کریں۔ 000جیےس سانس لییر میے مشکل تو فوری طنے مدد ےک لیے اگر آپ یک عالمات شدید ہوں 

ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ یک ویب سائیٹ پر انگلش ےک عالوہ دورسی زبانوں میے بہت یس معلومات دستیاب ہیے تاکہ لوگوں کو 

ے ےک لیے خطرات کم ےس کم رکھیر میے مدد  ۔محفوظ رہیر اور معارسر  دی جانے

 افراد اور گھرانوں ےک لیں مایل مدد

ر باشندوں یلیے ر حکومت آسٹر یلیے کو مایل مدد دے ریہ ہے تاکہ انہیے کرونا وائرس یک عالیم وبا ےک دوران سہارا   آسٹر

اینوئیشن )ریٹائرمنٹ یک  میّّس ہو۔ اس میے آمدن میے مدد ےک لیے ادائیگیاں، گھریلو اخراجات ےک لیے ادائیگياں اور سٹر

، ۔ .alia.gov.aurvicesaustrsewww پنشن( میے ےس عارضر طور پر جلد رقم نکالیر یک اجازت شامل ہے  دیکھیے

 کاروباروں ےک لیں مایل مدد

ر کو وابستہ رکھیر ےک لیے  ر کاروباروں کو رقوم آنے رہیر میے پیش مشکالت ےس نبٹیر اور مالزمیے یلیے ر حکومت آسٹر یلیے  آسٹر

 ےک
ی

۔ اس میے کاروباروں کو رقوم ملیے رہیر ےک لیے مدد اور مایل تنگ و سہولت دییر ےک  شکار کاروباروں ک مدد دے ریہ ہے

۔  لیے عارضر اقدامات شامل ہیے

JobKeeper   ( ، نوکری برقرار رکھنے ےک لیں )جاب کیٹ 
 

 ادائیگ

ر  ھیر ےک لیے کو ادائیگیاں جاری رک  اگر آپ ےک کاروبار پر کرونا وائرس یک وجہ ےس بہت اثر پڑا ہے تو آپ اپیر مالزمیے

۔رقم(  حکومت ےساجرتوں یک سبسڈی )
ی

ےس  2020مارچ  30پروگرام ےک تحت آپ   JobKeeperحاصل کر سکیے ےک

۔  1,500$ دو ہفتوں میے ہر  ہر اہل مالزم ےک لیے   جو زیادہ ےس زیادہ چھ مہییر ےک لیے ہے
ی

س ےس آپ  اطلب کر سکیے ےک

۔ مایل مدد، اہلیت اور وقت  برقرار  کو اپنا عملہ
ی

وع کرئر میے مدد مےل یک رکھیر اور وبا ےک ختم ہوئر ےک بعد دوبارہ کام رسر

۔ usiness.gov.auwww.b ےک بارے میے مزید معلومات ےک لیے   دیکھیے

 پر پابندیکرایہ داروں کو بیدخل کرنے 

یز یک حکومت یٹر  چھ مہینوں ےک لیے گھروں ےس بیدخیل کو روک  یے سٹیٹس اور ٹٹے
ی

ان مکان اور کرایہ داروں  ۔ مالکدیں یک

 کریں۔مدت ےک معاہدے کرئر ےک لیے آپس میے بات   مخترص یک حوصلہ افزاتے یک جاتے ہے کہ وہ 

 سفر پر پابندیاں

یلیا میے داخےل پر پابندی لگا دی گنے ہے تمام افراد سفری ممانعت ےک ذریےع ان  یلےکآسٹر یا ےک شہری یا رہائیسر جو آسٹر

 ۔ہیے  نہیے 

 ، ' ہیے ر شہریوں اور مستقل رہائیسر افراد کا قرینے خاندان ہیے جس میے  وہجو لوگ سفری ممانعت ےس مستثنر یلیے آسٹر

۔  شوہر/بیوی، نابالغ زیر کفالت افراد، قانوتر رسپرست اور ڈی فیکٹو پارٹٹر )قانون ےک تحت ازدواجے ساتیھ( شامل ہیے

یلیا پہنچیر ےک بعد تمام آنر والوں کو  ۔ 14آسٹر
ی

 یک پابندی( مکمل کرنا ہو یک
ی

ر )علیحدیک  دن یک کوارنٹیے

 عارضے ویزے ےک حامل افراد ےک لیں معلومات

یلیا میے رہنا چاہیے ہوں، انہیے مزید ویزے یک  ویزے ےک حامل جو افراد اپنا موجودہ ویزا ختم ہوئر ےک بعد آسٹر

۔ ویزے ےک حامل افراد کو 
ی

 جو ان یے ایسا نیا ویزا تالش کرئر ےک لیے اپیر امکانات معلوم کرئر چاہیدرخواست دینا ہو یک

۔ےک حاالت ےک لیے مناسب ہو اور پتہ کرنا چاہیے   کہ آیا وہ اس یک درخواست دے سکیے ہیے

۔ ovid19.homeaffairs.gov.auwww.cسفری پابندیوں اور ویزوں ےک بارے میے مزید معلومات ےک لیے   دیکھیے

https://www.business.gov.au/Risk-management/Emergency-management/Coronavirus-information-and-support-for-business

