په محدودیتونو کې د بدلونونو لنډیز
Summary of changes to restrictions – coronavirus (COVID-19) – Pashto

هغه څه چې تاسې باید په یاد ولرئ
•
•
•
•
•
•
•
•

کله چې له کور څخه بهر وځئ نو باید ماسک واغوندئ.
که تاسې د کرونا د ویروس ) (COVID-19نښې نښانې ولرئ ،که لږهم وي ،تاسې باید ځانونه معاینه کړئ.
که د ناروغۍ احساس کوئ ،په کورکې پاتې شئ.
له نورو خلکو څخه لږترلږه  ۱.۵متره د خوندیتوب فزیکي لرېوالۍ وساتئ.
السونه مومینځئ ،او په کاغذي دسمال یا خپله څنګل باندې وټوخئ یا وپرنجئ.
د  Melbourneپه ښاري سیموکې د ۴مې مرحلې محدودیتونه ځای پرځای دي ،چې د شپې له  ۸بجو څخه د
سهار تر  ۵بجو پورې ګرځنده بندیزهم په کې شامل دئ.
د ویکټوریا په اطرافي سیموکې د ۳مې مرحلې محدودیتونه ځای پرځای دي ،چې  Mitchell Shireهم په کې
شاملیږي.
د عامې روغتیا عمومي رئیس ( )Chief Health Officerکوالی شي چې محدودیتونه بدل کړي ،که چیرې
حالت بدل شي.

د مخ پټول (ماسک اغوستل)
د ویکټوریا هروګړی چې  ۱۲کاله او یا ډېرعمر ولري باید د کور څخه د وتلو پر مهال ماسک واغوندي ،که یې نه
اغوندي نو باید قانوني دلیل ولري .د مثال په ډول:
•
•
•

که تاسې ناروغي ولرئ لکه پرمخ باندې د پوستکي جدي ناروغي ،او یا د ساه اخیستلوستونزه.
که په موټر کې ،یوازې او یا ستاسې د کورنۍ له کوم کس سره یاست.
که تاسې سخت تمرین کوئ ،مګر تاسې باید له ځانه سره ماسک ولرئ.

اوسني محدودیتونه۴ :مه مرحله – د  Melbourneښاري سیمې
د  Melbourneپه ښاري سیموکې د۴مې مرحلې محدودیتونه ځای پرځای دي.
دا بدلونونه ځکه راغلي دي ترڅو د هغو خلکو شمېر لږشي چې له کورونو څخه بهروځي او په ویکټوریا کې
ګرځي.
هره شپه د  Melbourneپه ښاري سیمو کې د شپې له  ۸بجو څخه د سهار تر ۵بجو پورې کرځنده بندیزځای
پرځای دئ .دا په دې معنی چې تاسې نشئ کوالی د شپې له  ۸بجو څخه د سهار تر ۵بجو پورې له خپله کوره
ووځئ .که څوک د شپې له  ۸بجو څخه د سهار تر ۵بجو پورې له خپله کوره وځي هغه به داجازه ورکړل شوي
کار ،اړینې روغتیا ،پاملرنې اویا د خوندیتوب د دلیلونولپاروي.
تاسې نشئ کوالی په خپل کور کې میلمانه ولرئ او نه هم بل څوک له تاسې سره لیدالی شي ،مګر داچې د پاملرنې
او د مهربانۍ د دالیلو پر اساس وي.

د ورځې په اوږدو کې ،د سهار له  ۵بجو څخه د شپي تر ۸بجو پورې ،د کورڅخه د وتلو لپاره یواځې څلور دلیلونه
شته:
۱

 .د خوراکي او نورو اړینو توکیو اخیستل
•

•

تاسې له خپل کور څخه یوازې  ۵کیلومیټره لرې تلالی شئ .که ستاسې نږدې پلورنخي له  ۵کیلومیټرو څخه
لرې وي تاسې کوالی شئ چې ترټولونږدې پلورنځي ته والړ شئ .د ځینو خلکو لپاره نږدې پلورنځی چېرې
چې دوی کوالی شي له خپل کلتور سره سم خواړه ،نورتوکي او خدمتونه ترالسه کړي ،کېدای شي چې له ۵
کیلومیټرو څخه لرې وي ،په داسې حال کې تاسې کوالی شئ چې له  ۵کیلومیټرو څخه لرې تر ټولو نږدې
پلورونکي ته سفر وکړئ.
په یوه ورځ کې ،یوازې یو کس کوالی شي چې له کور څخه بهر د خوراکي او نورو اړینو توکیو د اخیستو
لپاره الړ شي .تاسې کوالی شئ چې ماشوم یا ماشومان چې په کورکې یې بل څوک ساتنه نشي کوالی له ځانه
سره بوځئ.

 .۲سپورت
• له کورڅخه بهرتمرین کول ،باید په یوه ورځ کې تر یوه ساعته محدود کړئ .تاسې د تمرین کولو لپاره ،باید له
 ۵کیلومیټرو څخه ډېرسفرونه کړئ .تاسې باید د تمرین کولوځای ته په موټر کې الړ نشئ – پرته له دې چې د
خوځېدنې ستونزې ولرئ او یا هم د خوندیتوب د دلیلونوله مخې وي.
• تاسې باید یوازې تمرین وکړئ او یا له یوه بل کس سره – که تاسې له دوی سره ژوند کوئ یا نه .که تاسې
والدین یا ساتونکي یاستئ ،د کوچني ماشوم ،ماشومانو یا د کوم بل چا ساتنه کوئ ،یا څوک چې نشئ کوالی
یوازې یې پریږدئ ،نو بیا دوی کوالی شي چې له تاسو سره والړ شي کله چې تاسې د تمرین له پاره له کوره
بهروځئ.
۳

 .د مهربانۍ د دلیلونویا دطبي درملنې د لټون لپاره پاملرنه کول
•
•
•
•

تاسې کوالی شئ چې د درلمنې یا هم د طبي لیدنې کتنې لپاره له کور څخه بهرووځئ.
تاسې کوالی شئ چې د ناروغ یا زوړ خپلوان یا کوم بل کس د ساتنې لپاره له کوره بهرووځئ.
تاسې کوالی شئ د اړینې طبي درملنې لپاره له یوچا سره له کوره بهرووځئ.
تاسې کوالی شئ چې کورنی حیوان د حیواناتو ډاکټر ته یوسئ.

 .۴کار او زده کړه
•
•

که تاسې له کور څخه کار کوالی شئ ،نو له کور څخه کار کولو ته دوام ورکړئ .د  Melbourneپه ښاري
سیمو کې باید ډېرې سوداګرۍ وتړل شي .یوازې هغه پلورنځی او خدمتونه به خالص وي چې اجازه ولري.
په ټیف TAFEاو پوهنتون کې زده کړه باید له لرې واټونو څخه ترسره شي.

نور دلیلونه چې تاسې کوالی شئ له کوره څخه بهر ووځئ:
•

که چیرې عاجل حالت وي.
که تاسې د خپل همسر لیدو ته ځئ ،مګر تاسې کوالی شئ چې د دوی کورته یا د دوی له کوره د سهار له ۵
بجو څخه د شپې تر  ۸بجو پورې سفر وکړئ.
که چیرې تاسې د والدینو ترتیبونه شریکه کړې وي.

•

که چیرې کورنی تاوتریخوالۍ وي ،او یا د بل کس له پلوه تاوتریخوالۍ وي او تاسې به خطر کې یاست .که تاسې پولیسو ودرولئ ،ورته ووایاست
چې تاسې په خپل کور کې د خوندیتوب احساس نه کوئ او دوی به تاسې سره مرسته وکړي safe steps .ته په  ۲۴ساعته ډول  ۷ورځې

•
•

په اونۍ کې په 015 188
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که تاسې اړتیا لرئ چې له کوره بهر والړ شئ ،تاسې باید ماسک واغوندئ ،له دې پرته د نه اغوستو لپاره باید
قانوني دلیل ولرئ .تل خپل السونه په صابون او اوبو د کورڅخه تروتلو مخکې او کورته ترراتلو وروسته
ومینځئ ،او کله چې ماسک اغوندئ یا یې له مخ څخه لرې کوئ .د خپل ځان او نورو ترمنځ لږ تر لږه  ۱.۵متره
فزیکی لرېوالۍ وساتئ.
که تاسې فکر کوئ چې په کرونا ویروس ) (COVID-19اخته شوي یاستئ ،د معاینې له پاره تاسې کوالی شئ
چې له کور څخه بهر ووځئ ،خو له معاینې وروسته باید مستقیم کورته والړشئ ،ترهغه ځان قرنطین کړئ
ترڅوتاسې د معاینې منفي نتیجه ترالسه کړئ.
که مونږ ټول له قوانینو څخه پیروي وکړو ،مونږ کوالی شو چې خپله کورنۍ ،ملګري او ټولنه وژغورو.

د ویکټوریا د ټولو اوسیدونکو لپاره مشوره
د ځان او خپلو ټولنو په خوندي ساتلوکې مونږ ټول باید مسؤلیت ولرو .چې دا په کې شامل دي:
• که تاسې د ناروغۍ احساس کوئ ،په کورکې پاتې شئ .د کورنۍ لیدو او کار ته مه ځئ.
• که تاسې د کرونا د ویروس ) (COVID-19نښې نښانې ولرئ ،که لږهم وي ،ځانونه باید معاینه کړئ.
• که له کور څخه کار کوالی شئ ،تاسې باید له کور څخه کار وکړئ.
• که تاسې د خپلې کورنۍ څخه بهرخلک ګورئ ،تاسې باید خپل لرېوالۍ وساتئ – الس مه ورکوئ اوغیږه مه
ورکوئ .دا به د هغو خلکوپه ژغورنه کې چې په تاسې ګران دي مرسته وکړي.
• السونه مو په صابون اوابو ومینځئ ،په کاغذي دسمال یا خپله څنګل باندې وټوخئ یا وپرنجئ ،او د نورو خلکو
څخه د خوندیتوب  ۱.۵متره لرېوالۍ وساتئ
• کله چې تاسې له کور څخ ه بهروځئ باید ماسک واغوندئ ،که یې نه اغوندي نو باید قانوني دلیل ولري.
د عامې روغتیا عمومي رئیس ( )Chief Health Officerکوالی شي چې محدودیتونه بدل کړي ،که چیرې
حالت بدل شي.

مرسته شته
د  ۱۵۰۰ډالرویو ځل ورکړه ،د ویکتوریا د هغومستحقوکارګرانوله پاره شته که چېرې د کرونا په ویروس
( ) coronavirusاخته وي او یا د داسې کس سره نږدې اړیکې ولري چې د هغوی نتیجه مثبته وي .د ویکټوریا
حکومت دا پروګرام اوږد کړئ ترڅو ډاډ ترالسه کړي ،چې هر څومره ژر مستحق کس د کرونا د ویروس
( )coronavirusمعاینه وکړي ،دوی د  ۳۰۰ډالرو مرسته ترالسه کوالی شي چې د معاینې د نتیجې تر
معلومیدلو پورې په کور کې پاتې شي .د ډیرو معلوماتو لپاره د کرونا ویروس ( )coronavirusد کومکې
ټیلیفوني شمیرې سره په  ۲۴( 1800 675 398ساعته) اړیکه ونیسئ .که تاسې ژباړونکي ته اړتیا لرئ ،نو
لومړئ  TIS Nationalته  131 450شمیره زنګ ووهئ.
که چېرې تاسې یا څوک چې تاسې یې پیژنئ خپه اواندیښمن وي ،مرسته شته –  Lifelineته په 13 11 14
شمیره یا  Beyond Blueته په  1800 512 348شمیره زنګ ووهئ .که تاسې ژباړونکي ته اړتیا لرئ،
لومړئ  TIS Nationalته  131 450شمیره زنګ ووهئ.
که د کرونا د ویروس ) (COVID-19له کبله تاسې د یوازیتوب احساس کوئ ،همدارنګه تاسې کوالی شئ چې د
کرونا ویروس ) (COVID-19مستقیمې ټیلیفوني کرښې ته په ) (1800 675 398ته زنګ ووهئ او بیا ۳
کېکاږئ .تاسې به د سره صلیب  Australian Red Crossله داوطلب سره په اړیکه کې شئ او هغوی به تاسې
له محلي مرستې سره په اړیکه کې کړي.
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منابع
 ټولنیزو رسنیو او یا نورو ټولنیزو شبکو له الرې شریک،مهرباني وکړئ الندیني مواد د خپلې ټولنې سره د ایمیل
.کړئ
. ساعته) ته زنګ ووهی24( 1800 675 398  د هات الین په شمیرهcoronavirus  د،که تاسی اندیښنه لری
. زنګ ووهی450 131 ته پهTIS National ،که تاسی ترجمان ته اړتیا لری
.) شمیره یواځی اضطراری حالت لپاره وساتی000( مهربانی وکړی د دری صفر
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