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؟ ٓاپ اور ٓاپ ےک رھگاےن وک اےنپ ٓاپ وک اگل گلھت  ی ا ٓاپ می وکروان وارئس یک العامت �ہ کی
رکےن یک رضورت ےہ۔ 

ا وسےنھگن یک سح می رخایب/ دبت�ی وسحمس وہیت ےہ، وت ٓاپ اور ٓاپ ےک رھگواولں وک رھگ  ا ےنھکچ �ی ز درہج رحارت �ی
ن

ی
ت

ارگ ٓاپ وک اھکیسن، �
ا ارگ ٓاپ  ٹ رکاےن یک رضورت ےہ۔ ٓاپ NHSinform.scot/test-and-protect رپ اج رک �ی ی

ٹ
رپ رےنہ اور وفراً �

ٹ ےک  ی
ٹ

۔ ٓاپ اور ٓاپ ےک وپرے رھگاےن وک رھپ � ی ا رک ےتکس �ہ ی اج ےتکس وت 2816 028 0800 رپ اکل رکےک ا�ی ہ
ن

ٓان النئ �
۔  ی اتنجئ ٓاےن کت رھگ می یہ رانہ اچ�ہ

ہ یک رہفتس می ٓاےن واےل یسک کلم می 
ن

ط�ی�
ن

ا ٓاپ رق� ا ےہ �ی ٹ تبثم ٓا�ی ی
ٹ

ی سج اک � ز، ارگ ٓاپ یسک ا�ی صخش ےک اسھت رےہ �ہ
ن

ی
ن

�
اں کت ہک ارگ ٓاپ وک وکروان وارئس یک العامت ہن وہں بت یھب۔ ہ ۔ �ی ی ا اچ�ہ

ن دہ رک لی ، وت ٓاپ وک وخد وک لعی ی رےہ �ہ

؟ ی ےھجم ینتک دمت کت وخد وک اگل گلھت رانھک اچ�ہ

۔ ٓاپ ےک رھگاےن می دورسے ولوگں وک 14 دونں کت  ی ، وت 10 دونں کت اےنپ رھگ می ر�ہ ی ارگ ٓاپ وک وکروان وارئس یک العامت �ہ
اس می ٓاپ ےک رھگ می رےنہ واال رہ ا�ی صخش اشلم ےہ۔ ۔  ی

ئ
اج� اپ  رفوغ  العامت  می  اُن  ہک  وہ  ہن  ا  رھگ می رےنہ یک رضورت ےہ، ا�ی

می وخد وک اگل گلھت ک�ی�ے رکوں؟

وخد وک اگل گلھت رکےن اک بلطم ےہ رہ وتق رھگ می رانہ، ہکبج رھگ اک وکیئ دورسا رفد ادنر ہن ٓاےئ۔ 

ی وکرگن ےنہپ وہےئ وہں	 
ن

، ارگہچ ٓاپ ا�ی � ی ہن یہ وچبں وک اوکسل وھچڑ�ی
ئ

ج ٓاےن کت، داکونں رپ ہن اج� ی
ت ن

ٹ اک � ی
ٹ

� 
ی	 

ئ
ا رنرسی می ہن اج�  اوکسل �ی

ی	 
ئ

 ےتک وک امھگےن ہن ےل اج�
۔	  ا یسک اور اامتجع ےک لی ہن ٓاےن د�ی داری اک اسامن الےن، وچبں یک د�ی اھبل رکےن �ی  ولوگں وک اےنپ رھگ می رخ�ی
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رھکی وفحمظ  وک  دورسوں  اور  وک  ٓاپ  اےنپ 

ٓاےگ یک وصنمہب دنبی رک�ی 

ال ےہ۔  ی
ن

ار رانھک ااھچ � ی
ت

ز�ی �
ن ی اُس وصرت احل ےک لی ہک ارگ ٓاپ وک وخد وک اگل گلھت رکےنیک رضورت ڑپ اجےئ وت رھگ می ھچک �چ

: ی اس می اشلم وہان اچ�ہ

ی	  ی وج اعم وطر ےس ٓاپ اےنپ رھگ می رےتھک �ہ
ئ

 دوا�
ادی اھکےن یک رفایمہ	  ی

ن
 �ج
ی اےس ٓاپ ےک رھگ ےک اسےنم واےل دروازے ےک 	 

ن
داری اک اسامن الےن ےک لی )ا� ات رخ�ی ی

ن ت
 یسک وافق اکر یک راےطب یک �

۔ ( اور ےتک وک امھگےن ےک لی ی ا اچ�ہ
ن ابرہ وھچڑ د�ی

رمق ےک اسھت ادماد

اری یک  ی ، اور ٓاپ اقونن ےک اطمقب �ج ی ارگ ٓاپ وک وخد وک اگل گلھت رکےن یک رضورت ےہ وت ٓاپ ےک ٓارج وک ٓاپ یک دمد رکین اچ�ہ
۔  ی چ�ورٹی کس ےپ( احلص رکےن ےک الہ وہ ےتکس �ہ �ی�

ٹ
وخنتاہ )س�

ا ےہ وت ٓاپ  ٹ رک�ی اور افحتظ رک�ی یک رطف ےس ٓاپ وک وخد وک اگل گلھت رکےن ےک لی اہک گی ی
ٹ

ارگ ٓاپ یک ٓادمین مک ےہ اور �
۔ یتح ہک ارگ ٓاپ وک وعایم ڈنفز کت  ی 500 اپؤڈن یک Self-Isolation Support Grant احلص رکےن ےک الہ وہ ےتکس �ہ

د ولعمامت ےک لی National Helpline وک ا اج اتکس ےہ۔ زم�ی ی ےہ بت یھب ٓاپ وک وبقل کی ہ
ن

 راسیئ احلص �
۔ 4000 111 0800 رپ اکل رک�ی

امہ اعمون راےطب

 National ا دوا الےن می ٓاپ یک دمد رک ےکس وت ی ےہ وج وخد وک اگل گلھت رےنھک ےک وتق اھکان �ی ہ
ن

ا صخش � ارگ ٓاپ ےک اپس وکیئ ا�ی
۔ ز ات ہعمج حبص 9 ےجب ےس اشم 5 ےجب کت( اکل رک�ی ی Assistance Helpline وک 4000 111 0800 رپ )�چ

clearyourhead.scot وت المہظح رک�ی ، ی ارگ ٓاپ اینپ ذینہ تحص ےک ابرے می رکف دنم �ہ

parentclub.scot وت المہظح رک�ی ، ی ارگ ٓاپ اےنپ ےچب یک ذینہ تحص ےک ابرے می رکف دنم �ہ

 sdafmh.org.uk ا المہظح رک�ی ، وت 1234 027 0800 رپ اکل رک�ی �ی ی ادیت ےس اتمرث �ہ و ز�ی ارگ ٓاپ رھگ�ی

ز دے 
ن

ا دمد رک ےنکس واےل دورسے ولوگں یک وجت�ی ی �ی ، وج ٓاپ یک دمد رک ےتکس �ہ ی ویٹن رگوپ ےس یھب راہطب رک ےتکس �ہ ٓاپ اےنپ اقمیم مکی
۔ ی ےتکس �ہ
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