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 معزز رہائشی، 

 
مقدم ہے یرخ آپ کا نیوز لیٹر کے مارچ ایڈیشن میں  IPAS  

 

ویکسین کے بارے میں معلومات فراہم کرتا   Covid-19سے متعلق تازہ ترین معلومات اور  Covid-19نیوز لیٹر کا یہ شمارہ 
کے دوران محفوظ اسکولوں کے مشورے پر مبنی مضامین، حال ہی میں ڈائریکٹ  Covid-19ہے. اس ماہ کے شمارہ میں 

پروویژن کے خاتمہ سے متعلق شائع ہونے والے وائٹ پیپرکے بارے میں معلومات، رمضان المبارک کو محفوظ طریقہ سے ادا 
رہائشی مراکز میں دستیاب مفت مدتی مصنوعات کے بارے میں  IPASپ کی مدد کی خاطر ایک رہنما اور کرنے میں آ

 معلومات شامل ہیں۔

 
معاون معلومات اور جسمانی تندرستی سے متعلق نکات بھی شامل ہیں۔ ایڈیشن میں بچوں کی مہم سے متعلقاس   

 
، صومالی اور اردو میں ترجمے ذیل میں دستیاب ہیں۔ البانی ، عربی ، فرانسیسی ، جارجیائیکا اس نیوز لیٹر   

Translations of this newsletter in Albanian, Arabic, French, Georgian, Somali and Urdu are available 

below.  
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اپڈیٹ   COVID-19 
رہیں گی۔ حکومت نے مارچ اور اپریل کے دوران محتاط اور مرحلہ  نافذء تک  2021اپریل  5صحت عامہ کی موجودہ پابندیاں 

نے کا فیصلہ کیا ہے۔رک شروعاسکول میں تعلیم اور بچوں کی نگہداشت کی خدمات بحفاظت طریقے سے وار   
 

کے مقابلے اب تک  2020رے سال وائرس کی تیسری لہر کا سامنا کر رہا ہے آئر لینڈ میں پو  Covid-19  آئرلینڈ فی الحال 

کے زیادہ مثبت کیسیز ملے ہیں ۔  Covid-19   وراں سال میں  
سے خود کو اور اہل  19-ویکسین کے رول آؤٹ ہونے کی امید ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کووڈ 19کووڈ  جبکہ

 خانہ کو محفوظ کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔
 

:یہ ضروری ہے کہ آپ  

 

 سے اور اکثر دھوئے قےیاپنے ہاتھوں کو مناسب طر  
 یںرکھ ا خیالدوری ک سماجی  

 غیر ضروری سفر سے گریز کریں 

 یںڈھانپ ل کے وقت اپنا منہ کھانسی اور چھینک  

 چہرے کا ماسک پہنیں 

 حکومت کی حالیہ پابندیوں پر عمل کریں

طور پر  یممبر کو فور یاور عملے کے کس ںیسے رابطہ کر یپ یمحسوس کر رہے ہوں  تو ، براہ کرم اپنے ج ماریاگر آپ ب
گے۔ ںیکا بندوبست کرسک سثیآپ کے کنبہ کے ممبران کے ث ای۔ وہ آپ ںیآگاہ کر . 

 

 یک  نہ،یقرنط یمثبت ہے برائے مہربان 19 ڈیجو کوو ںیرابطہ ہ یبیشخص سے قر سےیا یکس ای ںیکا مثبت  ہ 19۔ ڈیاگر آپ کوو
ںیپر عمل کر ماتیتعل HSEجانچ اور کام پر نہ جاکر  

 

کا حصولویکسین  19آپ کوویڈ ۔  



ویکسین آپ کو کووڈ سے آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے ، ویکسین آپ کے مدافعاتی نظام کو بتاتی ہے کہ بیماری سے  19کووڈ 

 پر کلک کریں more information. ے ۔مزید معلومات کے لئ کیسے بچا جائے
 

 
Covid-19 ویکسینز 

 

صحت تحفظ اور ماحولیات کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے لئے جو ڈائریکٹ پروویژن میں رہائش پذیر ہیں کووڈ ویکسینز ہم 

 کے رول آؤٹ کے تعلق سے کام کر رہے ہیں
سال سے  70طبی حاالت کے حامل  مخصوصسال سے زیادہ عمر کے افراد ،  70صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان ، 

ہیں تو  شامل اگر آپ ان گروپ میں سال کی عمر کے افراد کو اس ویکسین کی ترجیح دی جاتی ہے۔ 69-65کم عمر افراد ، اور 

یا جائے گا۔آپ کو ایچ ایس ای یا اپنے آجر کے ذریعہ آگاہ ک  

 
 ،زسنٹر ژنڈائریکٹ پروویکہ والی جگہوں پر رہتے ہیں ، جیسے  بھاڑ سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد جو بھیڑ 18

گے۔ لگائے جائیں ٹیکے اگلے گروپ میں انہیں  
، اور آپ اس کے بارے میں مزید پڑھ  گائی جائے گیپہلے ویکسین ل ولوگوں ک کس زمرہ کے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ

 سکتے ہیں
   میں رہنے والوں کے لئے ویکسین کا دور کب شروع ہوگا لیکن برائے مہربانی ڈائریکٹ پروویژنیہ ابھی طے نہیں ہوا ہے کہ 

کوشش  سخت یقینی بنانے کے لئے آپ کو آگاہ کرے گا کہ آپ کی ویکسین لینے کی باری کب ہے اور یہ HSEفکر نہ کریں ، 
 ہو جائیں کہ لوگ جتنی جلدی ممکن ہو محفوظ گے کریں

COVID-19 ویکسین لینا کیوں ضروری ہے؟ 
 

COVID-19 ویکسین آپ کو COVID-19 مل جاتا ہے وہ شدید  19کچھ لوگ جنہیں کوویڈ  سے تحفظ فراہم کرے گی۔

اننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ ج تے ہیں۔پڑسکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار دیوں کا شکار ہوپیچیدگی

اور اگر آپ بیمار ہوجاتے ہیں تو ، یہ وائرس دوسرے افراد جیسے آپ  جاتا ہے تو آپ کو کس طرح متاثر کرے گا۔ہو  19کوویڈ 
نا سے بچکہ آپ کو بیماری سے کی ےتی ہو بتاویکسین آپ کے مدافعتی نظام ک کے اہل خانہ اور دوستوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔

 ٹیکے لگائےاگر آپ کو  سے بیمار ہونے سے روکنے کے لئے موثر ہیں۔ COVID-19 ویکسین لوگوں کو COVID-19 ۔ہے

انفیکشن کے ساتھ رابطے میں آجاتے ہیں تو ، آپ کے مدافعتی نظام کو آپ کو بیمار ہونے سے  19گئے ہیں ، جب آپ کوویڈ 

 یں گے۔انفیکشن کو روک
 محفوظ ہیں؟ویکسین  COVID-19 کیا

 

جمہوریہ آئرلینڈ میں استعمال ہونے والی تمام ویکسینوں کو  محفوظ ہیں۔ نزویکسینی COVID-19 آئرلینڈ میں استعمال ہونے والی
 وہ محفوظ اور موثر ہیں یمطمئن ہوں گ EMAجب  ہونا ضروری ہے۔ شدہکے ذریعہ منظور (EMA) یورپی میڈیسن ایجنسی

کے ذریعہ  EMA ویکسین جو آئرلینڈ میں استعمال کی جاتی ہیں اور COVID-19 منظوری دیتی ہے۔ وویکسین ک تبھی وہ

کے لئے جو باقی تمام ویکسین  ہوتا ہےسے گزرنا  تجزیاتی مراحلمنظور شدہ ہیں ان کو ابھی بھی اسی حفاظتی اور تاثیر کے 

 ہیں
CoVID-19 ؟کہ میں بھروسہ کر سکوں سکتا ہوں کر حاصل سے کے بارے میں قابل اعتماد معلومات کہاں 

 
COVID-19 یہ ضروری ہے کہ آپ جو  کے بارے میں آن الئن اور میڈیا میں بہت ساری معلومات موجود ہیں۔ زویکسین

اس سے آپ کو اپنی اپنی صحت کے  معلومات حاصل کرتے ہیں وہ صحت کی دیکھ بھال کے ماہرین کی معتبر معلومات ہے۔

معلومات اگر آپ آن الئن  ہے۔ اہوسکت ااپنے جی پی یا فارماسسٹ سے بات کرنا اچھ میں مدد ملے گی۔بارے میں فیصلے کرنے 

ہیں تو ، یقینی بنائیں کہ آپ کسی ایسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں جو آپ کو ایسی معلومات فراہم کرتی ہے جو  حاصل کرتے
 سچائی اور سائنس پر مبنی ہے۔

 

 :کارآمد روابط
 

 ہیں۔ دستیاب کے بارے میں بہت سی معلومات زویکسین COVID-19 اور COVID-19 پر hse.ie ویب سائٹایچ ایس ای کی 
 

 24 1850آپ  یہ معلومات ویکسین کے ماہرین نے تیار کی ہیں جو آئرلینڈ میں کام کرتے ہیں ، اور جدید ترین تحقیق پر مبنی ہے۔
 پر بھی کال کرسکتے ہیں۔ HSELive پر 1850

 ویکسین میں ترجمہ شدہ وسائل بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ COVID-19 آپ
 

کے ویکسین کے بارے میں مزید  19اپڈیٹ کرتے رہیں گے ، اور آپ کو کوڈ مسلسل آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں ہم آپ کو 

 معلومات فراہم کریں گے۔
کو اور اپنے کنبہ کو کورونا وائرس سے  خودکہ آپ  چاہتے ہیںویکسین کے رول آؤٹ کے امید ہے ، ہمیں  COVID-19 جبکہ

 بچانے کے لئے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔
 

 

COVID-19 کے دوران محفوظ اسکولوں کا مشورہ 



اسکولوں کی جماعتیں طلباء ، عملہ اور اہل خانہ کے لئے ہمارے اسکولوں کے محفوظ آپریشن کو یقینی بنانے کے لئے سخت 

 ہے جس پر ہر ایک کو محفوظ رکھنے کے ر رکھانے اپنے اصول اور معموالت کو نافذ کتمام اسکولوں  کوشش کر رہی ہیں۔

 ضروری ہےعمل کرنا 
 

 :ذیل عالمات ہیں تو ، انہیں اسکول نہ بھیجیں اور اپنے جی پی سے رابطہ کریں ہدرجمنکی  COVID-19 اگر آپ کے بچے کو
 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ۔ 38درجہ حرارت 
COVID-19  قت یا داحساس ، سانس لینے میں یا فقدان کا  ی تبدیلیکیا مہک کی کوئی دوسری عام عالمت۔ نئی کھانسی ،ذائقہ

 ۔وسانس لینے کی موجودہ حالت جو بدتر ہوگئی ہ
 ہو۔ رہامثبت ا رزلٹ ک CoVID-19 کا جس ہوںکسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں 

 ۔وہ CoVID-19 اور اسےو بیمار ہ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں جو
COVID-19  ۔دستکی دیگر غیر معمولی عالمات ، جیسے گلے کی سوزش ، سر درد یا 

 ۔ی ہوئی ہودنوں میں کسی دوسرے ملک سے واپس 14پچھلے 
 
 

الگ  کو خود تا ہے تو ، انھیںپایا جاتا مثبت   COVID-19 کریں: اگر کسی اسکول میں طالب علم یا عملہ کا رکن ہرابطے ن

ہو قریبی رابطہ  و اس سےجو بھی طالب علم یا عملہ ممبر ج اور عوامی صحت کے خطرے کی تشخیص ہوگی۔ رہنا ہوگا  تھلگ
 ۔وگینہیں ہ اجازت اور اسکول جانے کی ت بند کرنی ہوگیان کو اپنی نقل و حرکگہ 

 

 

 ہوگانقل و حرکت کو محدود کرنا  آنے وانے کو اپنی مثال: قریبی رابطے میں
 

صحت  مثبت تجربہ کیا ہے۔ COVID-19 ہمیں ایک بچ ی جماعتاس ک ۔ےسکور موہیر کے کونر اوکین دوسری جماعت میں ہ

 جاتاکونور کے والدین کو مطلع کیا  ہے۔ جاتیعامہ کے خطرات کی تشخیص کے بعد ، کونور کی قریبی رابطہ کی شناخت کی 
محدود رکھے جب سے اس نے اس بچے کے ساتھ آخری بار رابطہ قائم کیا  دن تک 14ہے کہ وہ اس دن سے اپنی نقل و حرکت 

 حرکات کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سے ےرابط تھا۔ مثال: کسیگیا ا پایتھا جس نے مثبت 
 

 پبلک ہیلتھ کے ذریعہ اس کی شناخت اس بچے کے وہ کونور کی بہن ہے۔ ۔ےویں کالس میں ہ 5اسکیل موہیر کی تارا اوکین 
 ر کااگر کونور یا گھ تارا اسکول جانا جاری رکھ سکتی ہے۔ تھا۔ گیا یاپامثبت  وقریبی رابطے کے طور پر نہیں کی گئی ہے ج

 ۔ہوگاتا ہے تو تارا کو گھر پر ہی رہنا ملکوئی اور شخص مثبت ٹیسٹ 



اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ کھانسی یا  ہے۔تمام طلبا کے لئے اہم  - مشقہاتھ دھونے اور حفظان صحت کی اچھی 

 استعمال کرنا جانتا ہے۔ کہنی کااستعمال کھانسی یا چھینکنے کے  کا ٹشو ے وقتک نےچھینک
 ۔ضروری ہےجسمانی دوری کے طریقہ کار پر سب کو عمل کرنا  -سینئر پرائمری اور پوسٹ پرائمری کالسوں میں 

گروپ کی کو جسمانی دوری کی مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، لیکن وہ کالس کے اندر چھوٹے بچوں  -پرائمری اسکول 

 ۔سے بٹھایا جائے گامیں ترتیب  شکل
 ہے۔ ی ضرور اچہرے کو ڈھانپنو عملہ اور طلباء ک کااساتذہ ، اسکولوں آنے والے  پوسٹ پرائمری اسکول میں

 جانے کے لئے حوصلہ افزائی کریں ۔پیدل اپنے بچے کو پیدل چلنے یا اسکول و تو اگر ممکن ہو اور ایسا کرنا محفوظ ہ
کے لئے  طلباءپرائمری کے پوسٹ انہیں بیٹھنا ہوگا اور  جہاںطلبہ کے لئے ایک مخصوص نشست ہوگی  -اسکول ٹرانسپورٹ 

 ہوگا۔الزمی بس کا انتظار کرتے وقت اور بس میں سوار ہونے کے وقت چہرے کا ڈھانپنا 
 نا اور چھوڑنا ایک مصروف وقت ہوسکتا ہے۔اٹھا

براہ کرم اپنے بچے  کہاں جانا ہے معاشرتی دوری کو یقینی بنائیں۔بتائی ہوئی بدایات کے مطابق  کب اور  براہ کرم اسکول کے

 لے جائیں۔اور  پہونچائیں بال تاخیرکو 
والدین اپنے بچوں کو اسکول سے باہر محفوظ رکھنے کے لئے گھر سے باہر سماجی نوعیت کے بارے میں صحت عامہ کے 

 عمل کریں۔ضرور مشوروں پر 
 دیکھیںwww.gov.ie/schools  مزید معلومات کے لئے

 
 البانی زبان میں اس مضمون کو دیکھنے کے لئے ، یہاں کلک کریں

 میں اس مضمون کو دیکھنے کے لئے ، یہاں کلک کریںزبان عربی 
 فرانسیسی زبان میں اس مضمون کو دیکھنے کے لئے ، یہاں کلک کریں

 لک کریںجارجیائی زبان میں اس مضمون کو دیکھنے کے لئے ، یہاں ک
 صومالی میں اس مضمون کو دیکھنے کے لئے ، یہاں کلک کریں

 اس مضمون کو دیکھنے کے لئے ، یہاں کلک کریںزبان میں اردو 
 
 

 

 

 
 کی اشاعتوائٹ پیپر ذائریکٹ پروویژن کے خاتمہ سے متعلق 

ذائریکٹ پروویژن وزیر روڈریک او گورمین نے حال ہی میں 

وائٹ پیپر میں  وائٹ پیپر شائع کیا۔رے میں کے خاتمہ کے با
کو تبدیل کرنے کے لئے حکومت کی نئی ذائریکٹ پروویژن 

خاکہ  ااس میں رہائش کے نئے نظام ک کی گئی ہے۔ وضعپالیسی 

اور اس کی تائید کی گئی ہے حکومت کا مقصد پیش کیا گیا ہے
 بنانابین االقوامی تحفظ کے درخواست دہندگان کے لئے جگہ 

 ہے۔

 
 

 

 

 

تصویر: وزیر روڈریک او گورمین اور وزیر مملکت جو او 

 برائن

 
ڈائریکٹ فروری کو ، بچوں ، مساوات ، معذوری ، انضمام اور نوجوانوں کے وزیر ، روڈریک او گورمین ، ٹیڈی نے ،  26

 تحفظ کی حمایت کی خدمت کے قیام کے لئے' وائٹ پیپر شائع کیا۔اور ایک نئی بین االقوامی پروویژن کے خاتمہ سے متعلق 
 

بین االقوامی تحفظ کے اور   ہے کہ حکومت رہائش کے لئے ایک نیا نظام قائم کرنے کا خاکہ پیش کیا گیاپیپر میں اس بات وہائٹ 

گ تحفظ کے لئے درخواست دے رہے نئے نظام کے تحت ، جو لو کا ارادہ رکھتی ہے ۔ی د فراہمامدادرخواست دہندگان کے لئے 

ہیں ، انہیں آئرش زندگی میں ضم کرنے ، صحت ، رہائش ، تعلیم اور روزگار کی مدد سے نظام کی بنیادی حیثیت میں مدد ملے 
 گی۔

 

عرصے تک متعدد کم نئے نظام کے تحت ، جب لوگ بین االقوامی تحفظ کی تالش میں آئرلینڈ پہنچیں گے ، تو وہ چار ماہ سے 

یہ مراکز نئے سرے سے تعمیر کیے جائیں گے اور ریاست کی جانب سے  ۔اگ ہنا ہونئے استقبالیہ اور انٹیگریشن مراکز میں ر
 کے ذریعہ چالئیں گے۔ اداروںغیر منفعتی 

 

ی ، یہ ہے کہ درخواست دہندگان شہری تجدید اور کمیونٹی کی میزبانرکھنے کا مقصد ملکیت والے مرکز میں ریاستیچار ماہ 
( کے ذریعہ فراہم کردہ گھروں میں رہائش اختیار کریں AHBکرنے والی اسکیموں کے ساتھ ساتھ منظور شدہ ہاؤسنگ باڈیز )

 یا جائے گا۔لکرایہ  سے معمولیاس رہائش کے لئے درخواست دہندگان  گے۔
 

ہوں گے ، اور انہیں ایسا  اہلے نئے منصوبے کے تحت ، درخواست دہندگان چھ ماہ کے بعد تنخواہ لینے والے کام کی تالش ک

انٹیگریشن سپورٹ ان لوگوں کے لئے دستیاب رہے گا جن کی انہیں  کرنے کے لئے حوصلہ افزائی اور مدد کی جائے گی۔

 ضرورت ہے۔
 

وائٹ پیپر اور اس کے ترجمہ  ۔ شعبہ کرے گی انضمام اور یوتھ بچوں ، مساوات ، معذوری ،برائے منتقلی شعبہ  کینئے نظام 

 سمریوں کو پڑھنے کے لئے ، یہاں کلک کریں خصوصیدہ ش

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ur&u=http://www.gov.ie/schools
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19-رمضان اور کووڈ  

رمضان المبارک کا  موقعمسلمان رہائشیوں کے لئے ایک اہم  تے ہیں۔ہمختلف پس منظر اور عقائد کے لوگ ر میںرہائشی مراکز 
رمضان المبارک کے دوران دیئے جانے والے  ۔اختتام مئی تک  12اور متوقع ہےاپریل کو  13 ا آغازمقدس مہینہ ہے ، جس ک

 ' پر کلک کریں۔read moreکے بارے میں جاننے کے لئے ' امدادمشورے اور 
 

 ےہم سمجھتے ہیں کہ رمضان ک وبائی بیماری کی وجہ سے ، اس سال رمضان ایک بار پھر مختلف ہوگا۔ CoVID-19 موجودہ

 افطاراور نماز آپ روزانہ  با ہے کیونکہ یہ روایتی طور پر وہ وقت ہے جوالے رہائشیوں کے لئے یہ مشکل ثابت ہوسکتماننے 

 اہل خانہ اور برادری کے ممبروں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ ئےکے ل



باہمی احترام ، رواداری اور پرامن مسلم اور غیر مسلم دونوں کی ضروریات کی تکمیل سنٹر مینیجر رمضان المبارک کے دوران 
 ، مراکز کے روزانہ چالنے کو اپنانے کے لئے اقدامات کریں گے۔ کو مد نظر رکھ کررہائش 

 کے برعکس ہیں۔ نجو ا ا خیال رکھنا ہوگاکو ان لوگوں ک ے افرادوال روزہ رکھنےرمضان المبارک کا 

 :مراکز رہائشیوں کی مدد کے لئے اقدامات کر رہے ہیں 
 

 کے اوقات یا تیاری کی سہولیات کا اہتمام کرنا۔ روزے رکھنے والے افراد کے لئے کھانے
اس بات کو یقینی بنانا کہ لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کے لئے ایک جگہ موجود ہو جو محفوظ ہو اور وہ صحت عامہ کے 

 ۔کے مطابق ہومشوروں اور سماجی دوری کے رہنما اصولوں 
 ے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔ی متبادل کاصلنماز اور افطاری کے لئے روایتی اجتماعات کے 

 
اس کا مطلب  ۔یگ نافذ رہیںاور سنٹر ہدایات  HSI، موجودہ پابندیاں اور کنٹرول فی  ے پیش نظروائرس کی منتقلی کے خطرے ک

اور عملے کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے  رہائشیوںہم آپ تمام  نہیں ہوسکتے۔ عیا اجتما یارتیہ ہے کہ کوئی بیرونی ز

 ۔طلبگار ہیںاور تعاون کے داری کی سمجھلوگوں آپ لئے ے ک
 

 ۔دستیاب ہوں گیمزید وسائل اور معلومات  ی آمد کے ساتھرمضان المبارک کپر مندرجہ ذیل ویب سائٹ 
 

Islamic Cultural Centre of  Ireland 

The Islamic Foundation of  Ireland 
The Ramadan Tent Project 

World  Health Organisation 

UNICEF 
 

 

عملے کے کسی ممبر یا سنٹر کو آپ  ہمکے بارے میں کوئی پریشانی یا سواالت ہیں تو ، CoVID-19 اگر آپ کو رمضان یا

 کرسکتے ہیں رابطہسے بھی IPASHelpdesk@equality.gov.ie  آپ مینیجر سے بات کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
  

 

IPAS مصنوعات یرہائشی مراکز میں مفت مدت 
سے ملک بھر میں رہائشی مراکز میں  2021مارچ  15ہے کہ ہو رہی تے ہوئے خوشی اطالع دیآئی پی اے ایس رہائشیوں کو 

 ' پر کلک کریں۔read moreمزید معلومات کے لئے '۔ مہیا کرائی جائیں گیمصنوعات مفت  یمدت
 

سے ملک بھر میں رہائشی مراکز میں  2021مارچ  15ہے کہ ہو رہی آئی پی اے ایس رہائشیوں کو مطلع کرتے ہوئے خوشی 

وات مصنوعات مفت فراہم کی جائیں گی۔ یہ اقدام مدت غربت کے اثرات کو کم کرنے اور خواتین کے مسائل اور صنفی مسا یمدت

 .کو آگے بڑھانے کے ایک وسیع تر حکومتی اقدام کا حصہ ہے
 

 ء تک مدت کے سامان 2021مارچ  15مراکز میں رہنے والے رہائشیوں موجود فوڈ ہالوں میں پوائنٹس سسٹم چالنے والے سے 

 نہیں لیا جائے گا۔پوائنٹ کوئی  کے لئے

 
 بچوں کی مہم کی حمایت کرنا

 افراد اور انیوتھ برائے حمایت اطفال، نوجونوجوان اور انضمام  ،معذوری ،مساوات ،اطفال شعبہ برائےامدادی بچوں کی مہم کو 

 ، نے ترتیب دیا ہے۔میں مدد کے لئے اوقاتکے اہل خانہ کی مشکل 
 

معاون مہم کا ی ، مساوات ، معذوری ، انضمام اور یوتھ ، روڈریک او گورمن ٹی ڈی نے ، بچوں کی دوسر اطفالوزیر برائے 

کی  خیال رکھنےں کے بارے میں ومیں کمزور بچوں ، نوجوانوں اور کنب اوقاتآغاز کیا ہے جس کا مقصد سب کو اس مشکل 

 ترغیب دینا ہے۔
بچوں ، نوجوانوں اور کنبوں کے لئے دستیاب خدمات تک آسانی  ے دورانپابندیوں ک CoVID-19 کی مہم حمایت برائے اطفال

بھی ان کی   جسےویب سائٹ انفارمیشن ہب اور عملی مدد فراہم کرتی ہے  حمایت برائے اطفال کرتی ہے۔ سے معلومات فراہم

 ضرورت ہو۔
 /https://www.gov.ie/en/campaigns/42dcb-supporting-children - حمایت برائے اطفال مالحظہ فرمائیں

 

 
 

 

 

 

 صحتجسمانی 

mailto:IPASHelpdesk@equality.gov.ie
mailto:IPASHelpdesk@equality.gov.ie
mailto:IPASHelpdesk@equality.gov.ie
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 وباقاعدگی سے جسمانی ورزش ذہنی اور جسمانی صحت ک کے لئے اچھا ہے۔ دماغمتحرک رہنا آپ کے دل اور 

 بہت سے فوائد فراہم کرتی ہے۔
 

 

 

 
جسمانی  رہنے کے لئے ایک اہم چیلنج  ہے۔ متحرکوبائی امراض کے دوران ، طویل عرصے تک گھر پر رہنا جسمانی طور پر 

 ہے۔ی سکت ڈالاور معیار زندگی پر منفی اثر  تندرستی سطح ہماری صحت ، پستکی  ورزش
 

آپ کر سکتے ہیں ، خاص طور پر  ئے سب سے بہترین چیز ہے جوآپ کی مجموعی صحت کے ل ورزشباقاعدگی سے جسمانی 

 یاد داشتتی ہے ، رکھ تازہمزاج کو  آپ کےہے ، م کرتی تی ہے ، تناؤ کملورزش بہتر نیند میں مدد  ہباقاعد ۔میںاس مشکل وقت 

 کو بہتر بناتی ہے اور بہتر توجہ میں مدد دیتی ہے۔



 ہیں۔ اصولاور رہنما  کتےیہاں کچھ عمومی ن
 

  ۔محسوس کریںاور آپ اچھا  اندوز ہوںایسی سرگرمی کا انتخاب کریں جس سے آپ لطف 

  3-2کہ آپ اسے  رہےاور یاد  منصوبہ بنائیںنے کا کھمنٹ جسمانی طور پر متحرک ر 30دن کم از کم  5ہفتے کے 

 سکتے ہیں۔ میں پھیال مراحل بھیمختصر 

  آپ تھوڑا سا  ہے۔معتدل ر یں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی  شدتد تپورے جسم کو حرک مرحلے میںپورے

 ۔ہیںنگ یا رقص بھی کرسکتے پیدل ، جاگ

  تو ، شروع میں گرم ہونا اور آخر میں ٹھنڈا ہونا بہتر ہے۔ کر رہے ہوںسرگرمی  شدیداگر زیادہ 

  مقرر کریں جو قابل حصول ہو ، مثال کے طور پر: ہفتے میں تین بار لنچ کے وقت چہل  ہدفایک  کے لئےاپنے آپ
 قدمی کریں۔

 کے ساتھ ڈھیلے کپڑے اور معاون جوتے پہنیں۔نرم موزوں یا ٹہلنے کے لئے تلووں میں مناسب  چہل قدمی 

 ۔یںدوران اور اس کے بعد پانی پیئورزش کے ورزش سے پہلے ،  اپنے آپ کو تروتازہ رکھنے کے لئے 

 ۔یںنہ کرسرگرمی طرح کی تو کسی بھی  ہیںبیمار لگتا ہے کہ آپ سنیں اور اگر آپ کو  یاپنے جسم ک 

 اگر آپ کو یقین نہیں ہے یا آپ کو صحت کا مسئلہ ہے تو ، براہ کرم اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ 

 

 ’Feel Good February‘کیریگ رہائشی مرکز میں 

' پر read moreفیل گڈ فروری' کے نام سے کیریگ رہائشی مرکز کے اقدام پر ایک نظر ڈالنے کے لئے ''

 کلک کریں۔
 

 
 

 

 
 

 

شروع کیا جو کمیونٹی کے  سلسلہ شاندارکمپنی لیٹریم میں واقع کیریگ رہائشی مرکز نے 'فیل گڈ فروری' کے نام سے ایک 

 جذبے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
 

نے پیڈرو  سب کے لئے مدعو کیا گیا تھا۔ مالقاتپیٹ لیمب سے  پیچیس اور گوٹسینٹر میں موجود تمام بچوں کو پیڈرو دی پال 

 !یچ سے مالقات کا بہترین وقت گزارااور پ
 

اگر آپ کے مرکز میں اسی طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں تو ، براہ کرم ہم سے رابطہ کریں 

  ہمیں بتائیں۔ کرکے ای میل پرIPASNewsletter@equality.gov.ie  اور

 
Jesuit Refugee Service (JRS) Helpline 

( آئرلینڈ رہائشیوں کے لئے ایک خفیہ ہیلپ الئن پیش کرتا ہے اور وہ آزادانہ مشورے اور مدد JRSجیسیوٹ ریفیوجی سروس )

 پر رابطہ کرسکتے ہیں۔ 008 929 1800سے فریفون  JRS آپ فراہم کرسکتا ہے۔
 

 

( آئرلینڈ رہائشیوں کے لئے ایک خفیہ ہیلپ الئن پیش کرتا ہے اور وہ آزادانہ مشورے اور مدد JRSجیسیوٹ ریفیوجی سروس )

 جب ضرورت ہو تو جے آر ایس مترجمین تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ فراہم کرسکتا ہے۔
 

 008 929 1800فریفون: 
 

 خدمت کے اوقات
 

 1دوپہر  بجے سے 10منگل: صبح  تک۔ بروز بجے 4 شامبجے  2 بجے تک اور دوپہر 1 بجے سے دوپہر 10: صبح بروز پیر
 1دوپہر بجے سے  10جمعرات: صبح بروز بدھ: وائس میل سروس تک ۔ بروز بجے  4شام سےبجے  2 دوپہر اور بجے تک

 4 بجے شام 2دوپہر اور بجے تک ۔  1دوپہر بجے سے  10جمعہ: صبح تک ۔ بجے  4شام  سےبجے  2 دوپہر اور بجے تک ۔

 ۔بجے تک
 

اس کو آئینی ایجنسیوں ، غیر سرکاری تنظیموں اور سول سوسائٹی کی پیش کردہ  ہیلپ الئن ہفتے میں چار دن کھلی رہتی ہے۔

 موجودہ خدمات کی تکمیل اور مدد کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
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 کرے گی:  ہیلپ الئن
 

کی رسائی ے بارے میں معلومات اور مشورے مقامی سپورٹ اور قانونی خدمات آئرش پروٹیکشن پروسیس سپورٹ تک رسائی ک

 ے گیفراہم کر
 تالشکے کو درپیش مسائل اور چیلنجوں کے حل  رہائشیوں پر نظر رکھے گیرہائشی حاالت سے متعلق سواالت اور خدشات 

 ے گیکر میں مدد
 
 

 نیوز لیٹر ترجمہ
پر کلک  read moreسی ، جارجیائی ، صومالی یا اردو میں دیکھنے کے لئے ، براہ کرم اس نیوز لیٹر کو البانی ، عربی ، فرانسی

 کریں۔
 



 البانی زبان میں اس نیوز لیٹر کو دیکھنے کے لئے ، براہ کرم یہاں کلک کریں
  

 میں اس نیوز لیٹر کو دیکھنے کے لئے ، براہ کرم یہاں کلک کریںزبان عربی 
  

 میں اس نیوز لیٹر کو دیکھنے کے لئے ، براہ کرم یہاں کلک کریں فرانسیسی زبان
  

 جارجیائی زبان میں اس نیوز لیٹر کو دیکھنے کے لئے ، یہاں کلک کریں
  

 میں اس نیوز لیٹر کو دیکھنے کے لئے ، براہ کرم یہاں کلک کریںزبان صومالی 
  

 یہاں کلک کریںمیں اس نیوز لیٹر کو دیکھنے کے لئے ، براہ کرم زبان اردو 
 

 

 رنگائ -زون کا بچوں 
 ندوز ہوںکہ آپ لطف اہے امید  یںہم پرنٹ کرسکتے ہیں۔ موجود رنگ  آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس صفحہ اور تصویر میں

 !گے
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

بچوں کا زون۔ سینٹ پیٹرک کا دن   
 صفحہ سے لطف اندوز ہوں گے۔ نگینہم امید کرتے ہیں کہ آپ سینٹ پیٹرک ڈے تھیم ر

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

              ہم سے رابطہ کریں
 

تو ،  ےہو مل گئی اگر آپ ک کیا آپ کو ہمارے اگلے شمارے کے لئے کوئی کہانی مل گئی ہے؟ ہم آپ سے سننا پسند کریں گے۔

 : ipasnewsletter@equality.gov.ieبراہ کرم ہم سے رابطہ کریں
 

 

 پرنٹ ورژن
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