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 2021مئی   بین االقوامی تحفظ رہائش کی خدمت

 ۔معزز رہائشی
آئی پی اے ایس نیوز لیٹر کے مئی ایڈیشن میں خوش آمدید۔   

 

 کے ذریعہ کیا گیا اومبڈسمین فار چلڈرن آفسکا انعقاد متعلق بھی شامل ہیں جن ویبنار کے  ان اس ماہ کے نیوز لیٹر میںویکسین کے متعلق تازہ ترین معلومات پر روشنی ڈالتا ہے  Covid 19نیوز لیٹر کا یہ شمارہ 

 میں آپ کی مدد کے لئے ایک رہنما اکرام کرنے، رمضان کو محفوظ طریقے سے 

 ۔کے بارے میں معلومات رناموںکے حیرت انگیز کاپیوپلس سروس کمیٹیز مسلم سسٹرز آف آئیر اور چلڈرن اینڈ ینگ 

 شامل ہے یخط بھسے متعلق  کے نکات یکا، چلنے کے فوائد اور ذہن ساز یسابق رہائش کیا ںیم شنیڈیااس 

۔ہیں ذیل میں دستیاب البانی ، عربی ، فرانسیسی ، جارجیائی ، صومالی اور اردو میں ےاس نیوز لیٹر کے ترجم  
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COVID-19 Vaccine Information 

Covid 19  ویکسین آپ کوCovid 19  آپ  زنیکسیوسے تحفظ فراہم کریں گی۔

 جائے۔ محفوظ رکھا سےیسے ک یماریکہ آپ کو ب ںیہ یتبتا ینظام ک یکے مدافعت

 

 

تحفظ کے  یاالقوام نینے خاص طور پر ب HSE انہیں سب سے پہلے ویکسین دی جارہی ہے۔ ہے COVID19خطرہ  ادہیوہ لوگ جن کو سب سے ز۔ ہے یکا رول آؤٹ جار نوںیکسیو 19۔ ڈیکوو
 :ںیسکتے ہ کھید وزیڈیو ہاںیآپ  ۔ںیک اریت وزیڈیپر و نیکسیو COVID-19لوگوں کے لئے 
 البانیا  •

 یامہار  •

 عربی  •

 فرانسیسی  •

 جورجیائی  •

 یکرد سوران  •

 لنگال  •

 روسی  •

 صومالی  •

 سواحلی  •

 ٹگرینیا  •

 اردو  •

 یوروبا  •

 زولو  •
 

اکثر پوچھے گئے سواالت              

 COVID-19 سواالت کے جواب طرح کے  یبھ یکس آپ کو ںیکے بارے م

 .ںیپر کلک کر 'read moreمعلومات کے لئے ' دی۔ مزںیکر حاصل

 
 
 

 
 کی ویکسینز لگائے جارہی ہیں؟ Covid 19کیا آئرلینڈ میں 

 
ویکسین کو جلد ہی منظوری مل  (J&J)فی الحال آئرلینڈ میں تین قسم کی ویکسینز لگائی جا رہی ہیں امید ہے کہ جیسسن

 وہ یہ ہیں .جائے گی

 ٹیک ویکسین N. فائرز / بائیو1

19-COVID فائزر / بائ نیکسیو(ویN کے بارے می، کامرناٹ کیٹ )میں دستیاب  یوربا ورا اردو صومالی، روسی، کردش سورانی، جورجیائی، فرانسیسی، عربی،، البانیکتابچہ ،  یمعلومات ںی
 یںہ

 
 . موڈرننا ویکسین2



19-CoVID نیکسیو (Modernaکے بارے م )یںمیں دستیاب ہ یوربا ورا اردو صومالی، روسی، کردش سورانی، جورجیائی، فرانسیسی، عربی،، البانیمعلومات  ںی  

 
 

  آسٹرا زینیکا ویکسین .3
سال کے درمیان افراد کو دی جارہی ہے۔ 70-60فی الحال ایسٹرا زینیکا ویکسین صرف   

19-COVID نیکسیو (AstraZenecaکے بارے م )فرانسیسی، عربی،، البانیکے  اصول بھال  کھیمعلومات اور د ںی 

  یںمیں دستیاب ہ یوربا ورا اردو صومالی، روسی، کردش سورانی، جورجیائی،
چا اور پرکھا گیا جان نہایت باریکی سے ذریعہ کے یجنسیا سنیڈیم یورپیکا  زنیکسیتمام و یاستعمال ہونے وال ںیم نڈیآئرل

 ۔ںیہ یاور وہ کام کرت ںیجاسکے کہ وہ محفوظ ہ ایبنا ینیقی ہیتاکہ  ہے

کرسکتے حاصل  سے یہاںکتابچے  یترجمہ شدہ معلومات اور نگہداشت ک یک زنیکسیواستعمال ہونے والی  ںیم نڈیآپ آئرل

 ۔ںیہ

 ؟ئےچاہ وانیلگ ںینہ نیکسیو CoVID-19 کسی کو ایک
 

بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں ویکسین نہ لگوانے کی صالح دی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں ماضی 

میں اس ویکسین یا اس ویکسین کے کچھ اجزا پر شدید الرجی اثر رہا ہو۔ صحت کی دیکھ ریکھ کرنے واال عملہ ویکسین 

 ے موزوں ہے۔ لگانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ آپ کے لئ

 ؟ںیہ یکام کرت نیکسیو COVID-19 ایک

 

 ینے کے لئے انتہائاداخل ہونے سے بچ ںیموت اور اسپتال م نیکسیو COVID-19تمام  یاستعمال ہونے وال ںیم نڈیآئرل

۔ یںہ یتکردی٪ تک کم 95 بایکے خطرے کو تقر COVID-19دو خوراک کے بعد  نیکسی۔ فائزر اور موڈرنا وںیموثر ہ

نے  نزیکسی۔ تمام ویںہ یتدی٪ تک کم کر82 82 بایدو خوراک کے بعد خطرے کو تقر نیکسیو کاینیآکسفورڈ / آسٹرا ز

COVID-19 ۔ہے ایکم کرد تک ٪100داخل ہونے کے خطرے کو  ںیم کی وجہ سے اسپتال 

 ں؟یمحفوظ ہ زنیکسیو COVID-19 ایک
 

تمام  یاستعمال ہونے وال ںیم نڈیآئرل ہی۔ جمہورںیمحفوظ ہ زنیکسیتمام و یک Covid 19 یاستعمال ہونے وال ںیم نڈیآئرل

صرف انہیں ویکسینز کو منظوری   EMAہے۔  یالزم یمنظور عہی( کے ذرEMA) یجنسیا سنیڈیم یورپی یک نوںیکسیو

استعمال  ںیم نڈیجو آئرلز نیکسیو Covid 19 ۔ںیکہ وہ محفوظ اور موثر ہ وتا ہےن ہناطمئاسے ا ن کے بارے میںجدیتی ہے 

جس کے  ہوگاسے گزرنا  معیار یریاور تاث یحفاظت یاس یان کو بھ ںیمنظور شدہ ہ عہیکے ذر EMAاور  ںیہ یجات یک

 ۔ںیہ یگزرت اںیاور دوائ ںینیکسیتمام و گریمنظور ہونے سے پہلے د

 لے سکتا ہوں؟ نیکسیو Covid 19کب  ںیم
 

بھال کرنے والے  کھید یعمر کے افراد، صحت ک ادہیاس سے ز ایسال  70 نیکسیو CoVID-19مرحلہ میں  پہلے

سال یا اس کم  70ہے۔ پھر  یجارہ ان کو دی دوچار ہیں مسائل سے یطب دیشد جوسال سے کم عمر افراد  65کارکنوں اور 

 ۔یجائے گ دی نیکسیپر و ادیبن یعمر ک یلوگوں کو ان ک عمر کے

 نٹری، آپ کے س SHE۔ یجائے گ دی نیکسیو یبھ ںیانہ ںیکام کرتے ہ اور ںیرہتے ہبھیڑ بھاڑ کی جگہ میں جو لوگ 

 گے۔ ںیآنے پر آپ کو آگاہ کر یبار یک نےیل نیکسیو GPآپ کے  ای جریمن

 ہے؟ نایل نیکسیو Covid 19مجھے  ایک

 
 نیکسیآپ و کیا اگ ےپوچھ سےآپ ویکسین لگانے واال سخص ۔ ںینہ ای آپ اسے لیںہے کہ  مرضی پر منحصر یآپ ک ہی

 ۔ںیسکتے ہ پوچھں سواالت ہو یجو بھ ےلگانے والے شخص سے آپ ک ویکسین۔ ںیپر رضامند ہ نےیل

 ؟وںہ پہلے لے چکا نیکسیو ہی ںیم جبکہسکتا ہوں لگوا  Covid 19 یبھ یابھ ںیم ایک
 

 یسا امکان ہے کہ آپ کو اب بھ معمولی کی۔ اںیبہت موثر ہ زنیکسیو COVID-19تمام  یاستعمال ہونے وال ںیم نڈیآئرل

COVID-19 آپ کو اس  نیکسیتو، و ےانفکشن ہوجاتے ہکو اگر آپ  تاہم۔ ویکسین لے چکے ہوںآپ  چہہوسکتا ہے اگر

 سکتا ہے۔کر  دایپ یبھ یکبھ ائرسجب و یسے بچائے گ یماریب نیسنگ

 ؟چکا ہوہو Covid 19پہلے  جھےضرورت ہے اگر م یک نیکسیمجھے و ایک
 

 چاہئے۔ نایل نیکسیو Covid 19سے بچانے کے لئے  کشنیانفخود کو ہاں ، آپ کو 
 

 ہے؟ ہو سکتا Covid 19آپ کو  ینے سےل نیکسیو ایک
 

۔ اس ےکا سبب بن COVID-19ہے جو  ںیزندہ وائرس نہ یبھ یکوئ ںیان م ںیہ یجارہ یاستعمال ک نیکسیجو و ںیم نڈیآئرل

ویکسین ۔ عام طور پر جسم کو یںہ یکرسکت ںینہ ماریسے ب COVID-19آپ کو  نیکسیو COVID-19کا مطلب ہے کہ 

شخص اس  یممکن ہے کہ کوئ ہیہے کہ  ہیمطلب  کاکچھ ہفتوں کا وقت لگتا ہے۔ اس نظام بنانے میں  یحفاظتکے بعد 

اور پھر  بعد میںذرا  ایسے قبل  شنینیکسیو کا انفیکشن ہوتا ہے Covid 19 وجہ سے یجس ک وجائےوائرس سے متاثر ہ

 ۔مال ہے ںیوقت نہ کافیکو تحفظ فراہم کرنے کے لئے  نیکسیہے کہ و ہیوجہ  یتا ہے۔ اس کو جاہ ماریوہ ب

 Covid 19 اپنا ماسک پہننا بند کر سکتا ہوں؟ ںیم اینے کے بعد، کلی نیکسیو 
 

 اہوسکت Covid 19آپ کو بھی لگانے کے بعد  نیکسیامکان ہے کہ آپ کو و معمولی کیا یبھ ی. ابھںینہ معذرت کے ساتھ

ہے کہ  یضرور ہیلئے  ینہ ہوں۔ اس ماریآپ خود ب اگرچہ، ےلیپھ Covid 19سے امکان ہے کہ آپ  ی۔ اس بات کا بھےہ

 ۔ںیڈھانپاور چہرے کو  ںی، فاصلہ رکھ ںیاپنے ہاتھوں کو دھوتے رہ

ں؟یمحفوظ ہ ویکسینز یک Covid 19ماؤں کے لئے  یاور دودھ پالنے وال املہح ایک



کہ  ںیہ یبتات ںی۔ اس وقت ہمارے پاس موجود تمام معلومات ہمںیہ یلے سکت نیکسیو Covid-19تو آپ  ںیاگر آپ حاملہ ہ

، GPپڑے گا۔ آپ کا  ںیاثر نہ یکوئاس کا تو آپ کے بچے پر  یںہ لیتی نیکسیو COVID-19آپ کو حمل کے دوران اگر 

 کو یہ معلوم ہوواال شخص  نےید نیکسیکہ آپ کو و ںیبنائ ینیقی۔ ںیہمعلومات فراہم کرسکتے  دیآپ کو مز ینرسر ای ہیدا

چاہئے۔ اگر آپ دودھ  یجان ید نیکسیو انیہفتوں کے درم 33-14ہے کہ حمل کے دوران  ہیوجہ  ی۔ اس کںیکہ آپ حاملہ ہ

 ۔ںیمحفوظ ہ زنیکسیو بھی تو یںہ یپالت

 ۔پڑنے کے چانسز ختم ہوجائیں گے ماریسے ب Covid 19آپ  ے سےنیل نیکسیو
 

 ?Do the COVID-19 vaccines affect fertilityں؟یہ یکو متاثر کرت تولیدی صالحیت زنیکسیو COVID-19 ایک
 

تولیدی  یآپ ک نیکسیو یبھ یکوئ کی Covid 19 یاستعمال ہونے وال ںیم نڈیہے کہ آئر ل ںیثبوت نہ یاس بات کا کوئ

 ۔وتی ہکو متاثر کرصالحیت 

 ں؟یمضر اثرات ہ یے کوئک زنیکسیو COVID-19 ایک
 

معتدل  ایتر ہلکے  ادہیاثرات ز ی۔ اس کے ضمنںیاثرات ہو سکتے ہ یضمن یکے بھ زنیکسیطرح ، و یک ادویاتتمام 

ہونا ، بازو  ماریتھکاوٹ محسوس ہونا ، ب ںیہو ، اس م ایگ ایانجکشن د ہاںج ںیشامل ہ ںیزیچ یسیا ںیاور اس م ںیہوتے ہ

آپ کو بخار ہے  کہ اس طرح کا احساس ایہے  یلگ رہ یسرد یتھا ، جسمان ایگ اید کےیسوجن لمف غدود جہاں ٹ ںیم

 ای،  یکم یک ندی، لوگوں کو ن یشاذ و نادر ہ ادہی۔ زںیہہوتے  ںینہ یاثرات بالکل بھ یضمن سی طرح کےکچھ لوگوں کو ک

اثرات  یاثرات ان ضمن یکے ضمن نیکسیو COVID-19کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  یکمزور یعارض ںیم ہڈیوںی چہرے ک

کے  نیکسیطرح و یکے رد عمل ک یکہ الرج ںی۔ ہم جانتے ہںیتے ہے ہوس نیکسیو یجو آپ دوسر ںیجلتے ہ ےسے ملت

 دیاثرات سے متعلق مز یآپ کو ضمن ںیکتابچے م ےک نیکسی۔ ترجمہ شدہ وںیبہت کم ہوتے ہ یاثرات بھ یضمن نیسنگ

 یہاں سے ںیہ یمعلومات مل سکت

 ؟ے جس پر میں بھروسہ کر سکوںہ یسکت مل کہاں کرنے حاصل معلومات اعتماد قابلبارے میں  کے CoVID-19 ںیم
 

COVID-19 ہے کہ آپ جو  یضرور ہی۔ ںیمعلومات موجود ہ یبہت سار ںیم ایڈیآن الئن اور م ںیکے بارے م زنیکسیو

 hسائٹ  بیو یک HSE۔ وںمعلومات ہ تصدیق شدہ یک نیبھال کے ماہر کھید یوہ صحت ک ںیمعلومات حاصل کرتے ہ

se.ie ںیم COVID-19  اورCOVID-19 ۔ںیہموجود معلومات  یسبہت  ںیکے بارے م زنیکسیو 

 ہے۔ آپ  یپر مبن قیتحق نیتر تازہ ہی، اور ںیکام کرتے ہ ںیم نڈیجو آئرل ےہ یک ارینے ت نیکے ماہر زنیکسیمعلومات و ہی

HSELive ۔ںیکال کرسکتے ہ یپر بھ 1850 24 1850کو 

حاصل  یہاں سے ںیزبانوں م دیکتابچے مز ےک زنیکسیاور و وزیڈیو نزیکسیو COVID-19آپ ترجمہ شدہ معلومات ، بشمول 

 ۔ںیکرسکتے ہ

-vaccine-19-updates/covid-www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19https://  

/materials-translated-vaccine-19-materials/covid  

 
معلومات فراہم  دیمز ںیکے بارے م نیکسیو COVID-19گے ، اور آپ کو  ںیکرتے رہ ٹیہم آپ کو اپڈ ںیآئندہ ہفتوں م

 گے۔ ںیکر

آپ اپنے آپ کو اور اپنے  چاہتے ہیں کہ ہے ، ہم جگی دیکے رول آؤٹ کے ساتھ افق پر ام نیکسیو COVID-19جبکہ 

 ۔ںیرکھ یجار ںیکوشش یاہل خانہ کو کورونا وائرس سے بچانے کے لئے اپن

 

COVID-19 کے دوران محفوظ اسکولوں کا مشورہ 

ہے جس کے مطابق  ایتمام اسکولوں نے اپنے ضابطوں اور معموالت کو نافذ ک

COVID-19 ان پر کو محفوظ رکھنے کے  کیامراض کے دوران ہر ا یوبائ

 ۔عمل در آمد ضروری ہے

 

 
سے رابطہ  GPاور اپنے  ںیجیاسکول نہ بھ سےتو ، ا ںیعالمات ہ لیدرج ذ یک COVID-19 میںاگر آپ کے بچے 

 :ںیکر

 

 ۔ادہیاس سے ز ای سلسیس یڈگر 38درجہ حرارت •  •
• COVID-19 احساس ، سانس کا  نےبدل اییا بو کا ختم ، ذائقہ  یکھانس ینئ کیعام عالمت۔ ا یدوسر یکوئ یک

 ۔وہ یموجودہ حالت جو بدتر ہوگئ یک نےیسانس ل ای فیتکل ںیم نےیل

 ہو۔ ایکے لئے مثبت تجربہ ک COVID-19جس نے ہو رابطہ رہا  یبیشخص کے ساتھ قر سےیا یکس •

 ہوسکتا ہے۔ 19 ڈیکوو ںیہے اور اس م ماریجو ب وہ اشخص کے ساتھ رہ رہ سےیا یکس •

• COVID-19 اسہال۔ ایسوزش ، سر درد  یگلے ک سےیعالمات ، ج یمعمول ریغ یدوسر یک 

 ۔ی کی ہوواپسدوسرے ملک سے  یکس ںیدنوں م 14پچھلے  •
 
 

خود  ںیہے تو ، انھ پایا جاتاکے لئے مثبت  COVID-19عملہ کا رکن  ایطالب علم  ںیاسکول م ی: اگر کسقریبی رابطہ

عملہ ممبر جس  ایطالب علم  ی۔ جو بھکی جائے گی صیتشخ یصحت کے خطرے ک یاور عوام وگانا ہکھالگ تھلگ ر کو

 یاور اسکول جانے ک عائد کرنا ہوگا یپابندنقل و حرکت پر  یرابطہ سمجھا جاتا ہے ان کو اپن یبیقر کے بارے میں

 ہے۔ ںیضرورت نہ

 
 

ضروری ہےنقل و حرکت کو محدود کرنا  والے کورابطے  یبیمثال: قر

Conor O’Kane of Scoil Mhuire میںبچے  کیا ںیم یہے. اس کے پھل ںیکالس م دوسری Covid 19  مالمثبت 

 نیہے۔ کونور کے والد یگئ یشناخت ک یرابطہ ک یبیقر ےکے بعد ، کونور ک صیتشخ یہے۔ صحت عامہ کے خطرات ک

 یجب سے اس بچے کے ساتھ آخر یںدن تک محدود رکھ 14نقل و حرکت کو  یہے کہ وہ اس دن سے اپن ایگ ایکو مطلع ک

 ۔ ہے مثبت آیا سٹیٹ کاتھا جس  ںیبار رابطے م

 

 
 ہے ںیضرورت نہ یک رابطےرابطے کے  یمثال کے طور پر: نقل و حرکت کو روکنے کے لئے کس

 

 

Tara O’Kane of Scoil Mhuire شناخت  یاس ک عہیکے ذر لتھیبہن ہے۔ پبلک ہ ی۔ وہ کونور کےہ ںیکالس م ںیپانچو

رکھ  یتھا۔ تارا اسکول جانا جارگیا  ایمثبت تجربہ ک کاہے جس  یگئ یک ںیرابطے کے طور پر نہ یبیاس بچے کے قر

 رہنا چاہئے۔ یہے تو تارا کو گھر پر ہ تاجا پایا اور شخص مثبت یکوئ لویگھر ایہے۔ اگر کونور  یسکت

http://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/covid-19-vaccine-


 

 
کہ  ںیبنائ ینیقیہے۔ اس بات کو  ضروریتمام طلبا کے لئے  - کٹسیپر یاچھ یاور حفظان صحت ک اہاتھ دھون •

استعمال کرنا  وقت اپنی کہنیوں کاکے  نکنےیچھ ای یکھانس یا اڈھکن ک کو ٹشو سےنیچھ ای یآپ کا بچہ کھانس

 جانتا ہے۔

کار پر سب کو عمل کرنا  قہیکے طر یدور یجسمان - ںیم یاور پوسٹ پرائمر ںیم زکالس یپرائمر نئریس •

 ۔ضروری ہے

ہے ، بلکہ وہ کالس  ںیضرورت نہ یک بنائے رکھنے یدور یچھوٹے بچوں کو جسمان -اسکول  یپرائمر•  •

 ۔ںیگئے ہ ئےید بیترت ںیم وںیکے اندر پھل

الزمی چہرے کو ڈھانپنے  وآنے والے طلبا ک ںیاسکول م یعملہ اور پوسٹ پرائمر ںیاساتذہ ، اسکولوں م•  •

 ہے۔

 کرنا محفوظ ہو۔ سایاگر ممکن ہو اور ا ںیکر یحوصلہ افزائ سائیکل سے جانے کے لئے ایچلنے  دلیپ اپنے بچے کو اسکول جانے کے لئے •

کے  یپرائمرپوسٹ ہوگا اور  ٹھنایب ںیانہ ںہاج یمخصوص نشست ہوگ کیا لئےطلباء کے  -اسکول ٹرانسپورٹ  •

 ہوگا۔الزمی ڈھانپنا کا سوار ہونے کے وقت چہرہ  ںیطالب علموں کو بس کا انتظار کرتے وقت اور بس م

 سکتا ہے۔لگ وقت  ے میںناور چھوڑ ےاٹھان •

۔ ںیبنائ ینیقیکو  یدور یپر کب اور کہاں جانا ہے پر عمل کرتے ہوئے معاشرت تیہدا یول کبراہ کرم اسک  •

 ۔واپس لے جائیںاور  ںیکسی تاخیر کے پہونچائ ریبراہ کرم اپنے بچے کو بغ

 تینوع یکو چاہئے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول سے باہر محفوظ رکھنے کے لئے گھر سے باہر سماج نیوالد  •

 ۔ںیصحت عامہ کے مشوروں پر عمل کر ںیکے بارے م

  ںیکھید www.gov.ie/schoolsمعلومات کے لئے  دیمز

 
 

 حفاظت اور بہبود یبچوں ک ںیم ڈائریکٹ پروویژن

حفاظت اور  یبچوں ک ںیمڈائریکٹ پروویژن ’نے فار چلڈرنز آفس  نیاومبڈسم

 ۔ایکا انعقاد ک بناریو کیرپورٹ کے اجراء کے موقع پر ا یاپن متعلق سے‘ بہبود

 
 
 
 

 ںیحفاظت اور بہبود م ی"بچوں ک اپنی رپورٹ کو باضابطہ طور پر لیاپر 27( نے OCOفار چلڈرنز آفس ) نیاومبڈسم

جس  یک یزبانیم یآن الئن پروگرام ک کینے ا OCOکے لئے،  خاص بنانے۔ النچ کو ایالنچ ک ںی" میبراہ راست فراہم

 ۔ایگ ایک الیاس کے نتائج اور سفارشات پر تبادلہ خ ںیم

 
IPAS ینیقی وکر رہا ہے تاکہ اس بات ک ایسے اقدام میںمراکز تمام ہے اور اب کچھ عرصے سے  ایک رمقدمینے اس رپورٹ کا خ 

 جائے گا۔ ایسفارشات پر عمل درآمد ک یجا سکے کہ رپورٹ ک ایبنا

 
OCO ہے ،  شروع کیا جا چکا یسلسلہ پہلے ہ کیشناخت کردہ امور کو دور کرنے کے لئے ، اقدامات کا ا عہیکے ذر

 :ںیشامل ہ ںیجس م

 
خاص  یکوئ ونئے درخواست دہندگان ک یبھ یکس ایکہ آ ںیجائزہ ل ہیکے لئے  شروعات ینئے عمل ک کیا •

 ہے۔ یکش موصول ہونے سے پہلے ان کو مدنظر رکھنا ضرور شیپ یرہائش ک ںیخطرہ ہے جس سے انہ

 

،  ںیرہ رہے ہ ںیطرز کے ماحول م یجمع شدہ ہوٹل ک یبھ یبچوں اور اہل خانہ کو جو ابھ باقی ماندہ تمام •

 کے لئے منتقل کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد  ش گاہرہائ یآزاد رہائش ایاپنے دروازے 

 

 یکرے گ اریسسٹم ت نجمنٹیم سیاور کنبوں کے لئے ک وںیجو رہائش لیتشک یک میٹ ئریلفیو ڈنٹیذیر ینئ کیا •

 ۔ےہ کرنا شناختکی  اںیکمزور ایاہم مسائل  امجس ک

کرنے کے لئے جو  اریکار ت قہیطر سےی، ا تیمصروف یبیٹسال کے ساتھ قر یجنسیا یبچوں اور خاندان •

 ۔یمدد فراہم کرے گ ادہیسے ز ادہیخاندانوں کو ز کے مارے وںیشانیپر

 
IPAS او او کونر نے  نی، ش سریکے پرنسپل آفOCO رہائش اور متعلقہ  یک اریمع یاور اعل یھکربات اپنی  ںیم بناریو

۔ایک الیکے عزم پر تبادلہ خ IPASکے لئے  یفراہم یخدمات ک

http://www.gov.ie/schools


 یبھ ںیرہائش کے مراکز کے استقبال کے بارے م یکھولے گئے خاندان ںیم یحال ہ ںیم ینیٹرکنیوے اور ل لینے گ نیش

کے خواہاں  یاریت یاس ماڈل ک IPASہے اور  ارہ الپم زیانگ رتیح ںیم وںیبرادر ی، انہوں نے کہا ، "مقام یبات ک

کا اعتراف  تیمثبت مصروف یاور ٹسال ک IPASکے ساتھ  قاتیتحق یل ملڈون نے بھیڈاکٹر ن فار چلڈرن نی۔" اومبڈسمںیہ

اور وہ  ںیخدمات کے ساتھ فعال طور پر مشغول رہے ہ یک کیماہ کے دوران ہم نے ہر ا 12کرتے ہوئے کہا کہ "گذشتہ 

شروعات کا  ینئ کینظام کے لئے ا ےک یبراہ راست فراہم یموجودگ یجوابات آج ان ک ںی۔ ہمںیہ یمحنت یانتہائ ںیان م

 نشان ہے۔

 

 Covid-19رمضان اور 

ہے ،  نہیاہم واقعہ رمضان المبارک کا مقدس مہ کیکے لئے ا وںیرہائشمسلمان 

رہے گا۔ رمضان المبارک  یتک جار یمئ 12 ہیکو شروع ہوا اور  لیاپر 13جو 

جاننے کے لئے  ںیگئے مشوروں اور معاونت کے بارے م ئےیکے دوران د

read more’ںی' پر کلک کر. 

 

وجہ  یک یماریب یوبائ CoVID-19۔ موجودہ ںیتے ہہعقائد کے لوگ ر متعدد مختلف پس منظر اور میں رہائش کے مراکز

 ہیکے لئے  وںینے والے ان رہائشمان ےکہ رمضان ک ںیبار پھر مختلف ہوگا۔ ہم سمجھتے ہ کیسے، اس سال رمضان ا

کھانے کے  یاور خصوص نمازوں یوقت ہے جہاں آپ روزانہ ک کیطور پر ا یتیروا ہی ونکہیمشکل ثابت ہوسکتا ہے ک

 ۔ںیکے ممبروں کے ساتھ رابطہ کرتے ہ یکنبہ اور برادر ئےل

 
ہوئے رمضان  تےیاور پرامن رہائش پر زور د یاحترام، روادار ینے رمضان المبارک کے دوران باہم جرزیسنٹر من

روزانہ چالنے  یمراکز ک ہوئےتے کو مدنظر رکھ اتیضرور یمسلم باشندوں دونوں ک ریالمبارک کے دوران مسلم اور غ

 ۔ںیکے موافقت کے لئے اقدامات اٹھائے ہ

 
 ۔ںینا چاہئے جو اس کے برعکس ہکھر کا خیال کو ان لوگوں ے ماننے والوںرمضان المبارک ک

 
 :ںیمدد کے لئے اقدامات اٹھائے ہ یک وںینے رہائش سینٹرز

 
 کو مد نظر رکھنا؛ اتیسہول یک یاریت ایروزے داروں کے لئے کھانے کے اوقات  •

 

کرنے کے لئے جگہ موجود ہو اور وہ  دتابسے ع قےیبنانا کہ لوگوں کے پاس محفوظ طر ینیقیاس بات کو  •

 ۔کے مطابق ہوکے رہنما خطوط  یدور یصحت عامہ کے مشوروں اور سماج

 معلومات فراہم کرنا۔ ںیمتبادل کے بارے م یاجتماعات کے مجاز یتیکے لئے روا ینماز اور افطار •

 
جگہ  یاپن اتیاور سنٹر ہدا کے بموجب HSEاور کنٹرول  اںیوجہ سے ، موجودہ پابند یکے خطرے ک یمنتقل یوائرس ک

تمام باشندوں  سے۔ ہم آپ ںیہوسکتے ہ ںیاجتماعات نہ یتاعجم ای ینزائر یرونیہے کہ ب ہی۔ اس کا مطلب یگ ںیرہالگو پر 

 ۔ںیہ طلبگارسمجھ اور تعاون کے  یآپ ک ںیاس مئے لبنانے کے  ینیقیحفاظت اور صحت کو  یاور عملے ک

 
 :۔یوسائل اور معلومات موجود ہوں گ دیمز ںیرمضان کے بارے م ںیسائٹوں م بیو لیدرج ذ

 

• Ireland Islamic Cultural Centre of  

• Ireland The Islamic Foundation of  

• tProjec TentThe Ramadan   

• Organisation World Health  

• UNICEF  
 

 
 یتو ، ہم آپ کو عملے کے کس ںیسواالت ہ ایخدشات  یکوئ عموما ںیکے بارے م CoVID-19 ایاگر آپ کو رمضان 

 ںیرابطہ کرسکتے ہ ی۔ آپ بھںیہ تےید بیترغ یسے بات کرنے ک جرینیسنٹر م ایممبر 

IPASHelpdesk@equality.gov.ie  
 

 ںیہ ہاںی ںیمسلمان بہن کی Éireئے مدد کے ل میںاس رمضان 

طور پر مسلم  یادیبن یرہنے وال ںیم نڈی( آئرلMSOEمسلم سسٹرس آف آئر )

ہے جس کا  میرضاکارانہ تنظ کیا یاو ا سیا میہے۔ ا میآزاد تنظ کیا یک نیخوات

 ی( کو تعاون فراہم کرنا ، انضمام کنی)خاص طور پر مسلم خوات نیمقصد خوات

کے لئے مل کر کام کرنا  نچانےمعاشرے کو فائدہ پہ عیاور وس یحوصلہ افزائ

 ہے۔

 

 

 یاو ا سیا میہے۔ ا میآزاد تنظ کیا یک نیطور پر مسلم خوات یادیبن یرہنے وال ںیم نڈی( آئرلMSOEمسلم سسٹرس آف آئر )

حوصلہ  ی( کو، انضمام کنی)خاص طور پر مسلم خوات نیخوات ہے جس کا مقصد مدد فراہم کرنا ہے میرضاکارانہ تنظ کیا

معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لئے مل کر کام کرنا۔ عیاور وس یافزائ

mailto:IPASHelpdesk@equality.gov.ie


 

MSOE وتی مصروف ہ ںیم یاریت یک ٹوکریوںکے اندرون خانہ خاندانوں کے لئے  یونٹیماہ رمضان کے دوران مسلم کم

رہائش پذیر مسلم نوجوان  ںیہاسٹلز م نےیمہپورے شامل ہے ، وہ رمضان کے  ںیاور مہم جس م کیا یک MSOE۔ ہیں

افراد کو تک ہوتا ہے اور بہت سارے  صبح سویرے شروع ہوکر غروب آفتابہے۔ روزہ  یناکھانے کے پارسل د مردوں کو

اور بہت کچھ شامل  وےیدار م یبار ، پھل ، گر نی، پروٹ دہی ںی۔ پارسل میہوسکت ںیحاصل نہ یکچن تک رسائ ںیہوسٹل م

 ۔ںیہوتا ہے۔ پارسل ہر ہفتے نئے کھانے کے ساتھ بھرے جاتے ہ

MSOE ںیبھال کرنے اور معاشرے م کھید یمدد کرنے ، ان ک ہاںیہوتا ہے کہ وہ  سے ظاہر ے اس قابل تعریف عملک 

 کنیجارہا ہے ، ل ایمنا ںیدوسرا رمضان ہے جو الک ڈاؤن م ہی۔ ںیکرنے کے لئے موجود ہ دایاپنے تعلق کا احساس پ

 ہے۔نہیں  میں کوئی کمیکے جذبے  یونٹیکم

 وزٹتو  ںیمعلومات حاصل کرنا چاہتے ہ دیمز ںیاور ان کے رضاکارانہ کام کے بارے م ئریاگر آپ مسلم سسٹرز آف ا

 ۔یہاں ںیکھید ویانٹرو ہیپر حال AM نڈیآئرل ایhttps://msoe.ie/: ںیکر

 

 اور نوجوان اطفال خدماتبرائے  اںیٹیکم

 یمنصوبہ بند یبچوں اور نوجوانوں کے لئے خدمات ک ںیم یہر کاؤنٹ ںیم نڈیآئرل

( ذمہ CYPSC) اںیٹیسروسز کم پلسیپ نگی نڈیکے لئے چلڈرن ا یاور ہم آہنگ

سال تک کے تمام بچوں اور نوجوانوں  24سے  0 لیترس یعمر ک یدار ہے۔ ان ک

 ہوا ہے۔ الیتک پھ

 

 نگی نڈیکے لئے چلڈرن ا یاور ہم آہنگ یمنصوبہ بند یبچوں اور نوجوانوں کے لئے خدمات ک ںیم یہر کاؤنٹ ںیم نڈیآئرل

سال تک کے تمام بچوں اور نوجوانوں  24سے  0 لیترس یعمر ک یہے۔ ان ک ( ذمہ دارCYPSC) اںیٹیسروسز کم پلسیپ

 ہوا ہے۔ الیتک پھ

'Covid Wordمثال ہے  کیا مہمCYPSC  جو  یمہم تھ ایڈیسوشل م کیورڈ ا ڈہے۔ کوو ایکام ک میں شاندارنے جس

کے  وںیٹیسروسز کم پلزیپ نگیاور چلڈرن اور  یاور ساؤتھ ڈبلن کے نوجوانوں کے اشتراک سے اور فورج میٹریسلگو ، ل

 ۔یتھ یگئ یبنائ ںیشراکت م نیماب

زندہ تجربات  COVID-19دو  یکہ کوئ ایاور پہچان ل ںیک ئریش اںیکہان یک یزندگ یاپن عےیامراض کے ذر ینوجوانوں نے وبائ

 ںیم تیحما ی۔ ہم جماعتوں کںیہ ںیمدد کرتا ہے کہ آپ تنہا نہ ںیجاننے م ہی،  ںیصورتحال م ینیقی ری۔ اس غںیہ ںینہ سےیج کیا

 طاقت ہے۔ مشکل اوقات سے نمٹنے کے ، اور اچھے وقتوں کو اور روشن بنانے کے لئے۔ ادہیبہت ز

CYPSC  ہینے map کہ  ںیسک کھیہے تاکہ آپ د ایک اریتCYPSC کرتا ہے۔ کام ایک ںیم یکاؤنٹ یآپ ک 

 

 یکہان یک یسابق رہائش کیکے ا نٹریس

 نیہے اور وہ اب ب یسابقہ رہائش یک سنٹر ی* کارک کے کنسل رہائش نیج

پاس اب  رےیہے۔ "م یکررہ ئریتحفظ کے عمل کے اپنے تجربے کو ش یاالقوام

، ان تمام دور سے، گھر کہہ سکتی ہوںگھر ایسی جگہ موجود ہے جسے میں 

 *نیج -۔ ملی ہوں" ںینے اپنے سفر م ںیم سے، جن ہوں شکر گزارکی لوگوں 

 
 
 
 
 

 
 :ںیہ یسنات یکہان یاپن نیج یرہائش ہسابق یک سنٹر یکارک کے کنسال روڈ رہائش

اور  یتھ ونچیزمبابوے سے تنہا پہ ںیہوں۔ م یسابقہ رہائش یک سنٹر یکارک کے کنسل رہائش ںی* ہے اور م نینام ج رای"م

 پناہ کے دعوے کا مثبت جواب مال یاسیمجھے س ںیماہ م 6سال اور  کیہوں۔ ا یرہ رہ ںیم نڈیسے آئر ل 2018 یمئ ںیم

 ۔ہے

 یاور اجنب ری، مش لی، عملہ ، وک یورٹیکی، س یہ۔ انتظامرہیوابستہ  سنٹر سے رہائش گاہ ںیجس کے ساتھ م کیہر ا

 ۔ایطرح سے مثبت تعاون ک ینے پور ان لوگوںجو دوست اور کنبہ بن گئے ، لوگ

ے اور مجھے اپن کی اجازت دی گئیکام کرنے  ںیکہ ہم یخوش قسمت تھ ںی، م اینے اپنے جواب کا انتظار ک ںیم جیساکہ

 ۔یسک حاصل کر میتعل مزید ںیم شنیڈمنسٹریا کلیڈیم ںیوجہ سے م یجس ک یمالزمت مل ںیم شہیپ

 ںیسے باہر جاکر اپنے مقام پر جاؤں۔ م سنٹر یوقت تھا کہ کنسل روڈ رہائش ،حاصل کرنے کے فورا. بعد 4 مجھے اسٹامپ

غلط  یکاف یپہلے ہ ںیاور اس موضوع کے بارے م یتھ نیبے چ ںیبارے م کے حصول کےرہائش  ںیم نڈیبار آئرل یپہل

، جو لوگوں  سے ملی سریآف ٹلمنٹیس یبہت معاون ر کیٹرسٹ کے ا یور کیٹر میپ ںیمعلومات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ م

۔ خاتون نے سب ےبہت مددگار تھ ہی۔ یںہ ےمدد کرت ںیآباد ہونے م ںیم یونٹیسے ہٹ کر آئرش کم پروویژن ڈائریکٹکو 

 یکرت جایبھ زیپراپرٹ یاور سست ابی۔ وہ روزانہ دستںیرہ ںیسے مجھ سے رابطے م یاور باقاعدگ ایسے سمجھا لیکچھ تفص

۔یتھ



 

کرایہ پر مکانات مہیا کرانے والی مشہور  کیا ںیکے باوجود ، م لنجوںیکے بعد ، کچھ چ نےیمہ کیکے ا ی تالشگھر ک

 ی ترجیحات کو سمجھاری، جس نے م ئیہوگ ابیکام ںیسے رابطہ کرنے م جنٹیا ریئل اسٹیٹ کے اچھے یجنسیا مشہور

آرام دہ  کیا ںیدار ہونے کے قابل سمجھا۔ مجھے شہر کے وسط م ہیکرا ںیم کیسے ا ںیم دستیاب امالکاور مجھے 

ان تمام لوگوں ، جسے میں گھر کہہ سکتی ہوںجگہ ہے  کیپاس اب گھر سے دور، ا رےی۔ مایگ ایک شیاپارٹمنٹ پ لویگھر

استقبال کرنے  رایان سب کا شکرگزار ہوں جنہوں نے م ںی۔ م ملی ہوں ںینے اپنے سفر م ںیم سے، جن ہوں شکر گزارکی 

 ۔ےہیا گھر مان لیا اپنے ننے  ںیمکو  نڈیآئر ل ںیم ونکہی، ک اور میرے ساتھ تحمل سے پیش آئے کے لئے وقت نکاال

 ۔ںیگئے ہ ئےیکرد لیکا احترام کرنے کے لئے نام تبد یرازدار یک نی* ج
 

پر  ipasnewsletter@equality.gov.ieتو ، براہ کرم  ںیآنے کا اپنا تجربہ بتانا چاہتے ہ نڈیآئرل ںیم ٹریل وزیاگر آپ ن

  ۔ںیکر لیم یا

 

 چہل قدمی کیوں اہم ہے ؟

صحت دونوں کے لئے بہت اچھا ہے۔  یاور جسمان یذہن یباقاعدہ ورزش آپ ک

 کیا ی۔ ورزش کیںہ ےآپ کے مزاج کو بڑھاتا ہے اور آپ اچھا محسوس کرت ہی

 سب سے آسان اور مؤثر شکل چلنا ہے۔

 

  :چہل قدمی      

 جالتا ہے زیلوریک
 آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے •

 آپ کے بلڈ شوگر کو کم کرتا ہے •

 ہے بڑھاتااور قوت مدافعت کے نظام کو  یتوانائ ی. آپ ک •

 کو بہتر بناتا ہے زاج. آپ کے م •

 آپ کے دماغ کو صاف کرتا ہے •

 ہے بناتا یقیتخل ادہیآپ کو ز  •

مرض کے دوران دباؤ  یوبائ CoVID-19۔ یںہ کرتےکم ہوتا ہے اور آپ پرسکون محسوس  یچلنے پھرنے سے تناؤ بھ

ہے اور آپ  ایقاعدہ اب ختم ہوگ ٹریکلوم 5چاہئے۔  یکوشش کرن یکو کرنے ک کیکام ہے جسے ہر ا سایا کیادور کرنا 

 ۔ںیچل سکتے ہ یبھ ںیکے آس پاس کہ یاپنے کاؤنٹ

 ہاںیسفارشات  یواکنگ ک نڈی۔ آئرلںیکے نئے راستے تالش کرسکتے ہہل قدمی چ بیآپ اپنے قرئے مشق کو دلچسپ رکھنے کے ل یاپن

 ۔ںیکھید

منتخب  ںیچھوٹا چاہ ایکتنا لمبا  دلیاور آپ پ ںیموجود ہ یبھ اراتیکے بہت سے اخت لیکے پاس واکنگ ٹر نڈیاسپورٹ آئر ل

 مناسب لگے: ادہیآپ کو ز وج ںیڈھونڈ سکتے ہ لیٹر یسیا کی، اور اںیکرسکتے ہ

.www.sportireland.ie/outdoors/walking/trailshttps://  

 

 کے فوائد نسیمائنڈفل

 انیجو کچھ ہورہا ہے اس پر دھ ںیہے کہ موجودہ لمحے ممشق  کیا نسیمائنڈفل

پر  یذہن ساز یبھ یکے کرنا ہے۔ کوئ صلےیف ریاور اس کا تجربہ کرنا بغ ناید

 کیا ںیوقت م کیا ہیفٹ ہونا آسان ہے۔ آپ  ںیعمل کرسکتا ہے۔ آپ کے دن م

 ۔ںیمنٹ کر سکتے ہ

 

 صلےیف ریاور اس کا تجربہ کرنا بغ ناید انیجو کچھ ہورہا ہے اس پر دھ ںیہے کہ موجودہ لمحے م مشق کیا نسیمائنڈفل

منٹ  کیا ںیوقت م کیا ہیفٹ ہونا آسان ہے۔ آپ  ںیپر عمل کرسکتا ہے۔ آپ کے دن م یذہن ساز یبھ یکے کرنا ہے۔ کوئ

 ۔ںیکر سکتے ہ

 کے فوائد نسیمائنڈفل
 

مدد  ںیم نےیہے۔ اس سے آپ کو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر توجہ د یتیمدد د ںیالنے م ںیآپ کو حال م نسیمائنڈفل

عادات کو کمزور  یسوچوں ک رمحسوسیاور غ یہے جو پران تایسہولت د یکرنے ک اریعادت ت ینئ کیآپ کو ا ہیہے۔  یملت

مدد فراہم  ںیلطف اٹھانے م ادہیسے ز ایدن یآس پاس ک کومدد کرتا ہے۔ موجودہ لمحے سے واقف ہونا آپ  ںیکرنے م

 کرسکتا ہے۔

 ہے بنا جا سکتان یذہ ادہیکس طرح ز
 

 پہال قدم ہے۔ کا انتذہ ادہیز نایکا نوٹس ل ایدن ی، احساسات ، احساسات اور اپنے آس پاس ک االتیاپنے خ

 یںہ ےسکت بنا ذہین ادہیپر ز ادیبن یآپ کو روزانہ ک قےیطر

 
ںیہوا اور آپ جو کھانا کھاتے ہ یوال نےیسانس ل سےی، ج ںیپر غور کر زوںیچ یروزمرہ ک •

mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie
http://www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails


کے بارے  ایدن یارد گرد ک کوآپ لینا ہے  صلہیف ہیدن جس کے دوران آپ کو  ہر خب کریںمنتوقت  یہ کیا•  •

 ا ہےمعلوم کرن ںیم

 ہے یمدد مل سکت تومصروف دماغ ہے  ادہیسے اگر آپ کا ز وگای ای الچ دھیمی •

 اور مستقبل سے آزاد کرو یاپنے آپ کو ماض •

 

 ہیکا خط آپ کا شکر وںیکے رہائش گلٹنیا

Residents from the Eglinton Hotel in Galway wrote an open 

letter to thank those who helped them throughout the 

COVID-19 pandemic. Click on 'read more' to view the open 

letter. 

 

 
 COVID-19جنہوں نے  ایادا ک ہیکھال خط لکھا جس نے ان لوگوں کا شکر کینے ا وںیہوٹل کے رہائش گلٹنیگالے کے ا

  ںیپر کلک کر ’read more‘کے لئے  کھنےی۔ کھال خط دیمدد ک یان ک ںیامراض م یوبائ

 
جنہوں نے ان خاص طور  ےگ یںادا کرنا چاہ ہیطرف سے ، ہم ان سب کا شکر یرہنے والے ہر شخص ک ںیہوٹل م گلٹنیا

 محفوظ رکھا۔  ںیہم ںیت ماوقا مشکلپر 

 
سے  یبرادر یمقام یہے اور ہم نے مثبت رہنے اور اپن یہوئ بیسعادت نص یک یترق ںیہم یبھ ںیتک کہ مشکالت م ہاںی

اور ہم سب نے حوصلہ افزا  ایمقابلہ ک سےینے ک کیہے۔ مجھے بہت فخر ہے کہ ہر ا یکوشش ک یپور یوابستہ رہنے ک

سے کچھ ہمارے  ںی، جن م ںیکے لئے شکر گزار ہ شہیکا ہم رکنوںفرنٹ الئن کا یہے۔ ہم سبھ ایاور مثبت رہنے کا انتظام ک

 ہے۔ ایجانوں کا خطرہ مول ل یجنہوں نے سب کو محفوظ رکھنے کے لئے اپن ںیہ یاپنے ہم عمر ساتھ

 
اپنے دوستوں کے  ںیم یبرادر یمقام یہے اور ہم نے سال بھر اپن یٹیکم ڈنٹیذیر گلٹنیبہت مضبوط ا کیہمارے پاس ا

 ہے۔  یکوشش ک یجڑے رہنے ک عہیکے ذر پیساتھ زوم اور واٹس ا

 
سے حصہ ڈال  یلوگ باقاعدگ ںیجس م ید بیترت ٹیچ پیہوتے تھے اور ہم نے واٹس ا ٹنگزیہمارے ہاں ہفتہ وار زوم م

مصروف رکھنے اور ہر سکتے تھے اور اس کا استعمال لوگوں کو مطلع رکھنے ، لوگوں کو متحرک رکھنے ، لوگوں کو 

 .جاتا تھا۔ ایکے لئے ک نےیاجازت د یک نےیدوسرے کا ساتھ د کیکو ا کیا

 
اور ہم سب نے  اور ہم نے اپنے سماجی رابطوں کو محدود کیا اسکول ر میںگھلئے اپنے بچوں کے  ،آن الئن کالسزنے ہم 

CoVID-19 ۔ایپر عمل ک اتیہدا 

 

کہ گالے کے  یہوئ یخوش ںیاور ہم یتھ یابیکام یبڑ کیجو ا ایکا انعقاد ک یزوم آن الئن کرسمس پارٹ یپہل یہم نے اپن

 کلیکے صدر ، مائ نڈیحاصل ہوا کہ آئر ل یاعزاز بھ ہی ںی۔ ہمیطور پر شرکت ک ورچوئیلینے  وبارڈی، مسٹر مائک ک ئریم

پرفارمنس  تیباصالح یاپن ارے لبوں پرتھا اور بچوں نے ہم وزکیم ردستزب ںیم ی۔ پارٹایکا تعاون نامہ حاصل ک گنسیہ یڈ

 ہٹ بکھیر دی۔سے مسکرا

 
 ںیہے تو باغ م یآرہ یبہتر ںیاور اب جب موسم م ںیکے کالسز ہ یہمارے پاس زوم کے توسط سے آرٹ کالسز اور باغبان

 یکے باورچ یاور مٹ نڈپٹیکالس ہے۔ ہم بہت خوش قسمت تھے کہ بچوں کے لئے اپنا باغ بہانے ، س کیا کیا یہمار

 ۔ایفنڈ حاصل ک کے لئےخانے 

 

تھا ، ہمارے  ایگ ایمدعو ک ںیم کسٹراوگنزایڈے ا شنیڈون ںیپارک م یمقام ںیتو ہم ںیختم ہوگئ اںیکے لئے پابند ریجب کچھ د

ہفتہ  کوئیاور ہر  ںیہ یہو چک یکالسز بھ یتھا۔ ہمارے پاس آن الئن کارڈ بنانے ک کیک ںیگارڈن م یونٹیپاس ہمارے کم

 .ہے وتاکالسوں سے لطف اندوز ہ یوار زوم ڈانس ک

 

 یوبائ کیا مشکل اوقات میںجنہوں نے گذشتہ سال کے کچھ خاص طور پر  یں گےہم کچھ خاص لوگوں کا ذکر کرنا چاہ

 ۔ایکرد لیکو مکمل طور پر تبد یزندگ ی، جس نے ہماردیا ہمارا ساتھاور  یمدد ک یہمار یواقع ںیمرض م

 
الگ تھلگ ہوتے۔ ان  ادہیمشکل وقت کا سامنا کر رہے تھے ہم ز ی، جو خود بھ ریکے بغ فضلاور  یمہربان یان لوگوں ک

کے  اتیاور عط کی، ک پی، جنہوں نے زوم ، واٹس ا ںیہے اور وہ وفادار دوست ہ ایکا مظاہرہ ک یہمدرد یقیلوگوں نے حق

 ینیقیاور اس بات کو  اری خبر گیری کی، ہم ںی۔ ہمہمارا خیال رکھاسے  یدگاور انہوں نے باقاع ایتوسط سے ہمارا ساتھ د

 ۔ںیہ کیکہ ہم ٹھ ایبنا

 
 نےیاور داد د ہیاور ہم ان کو شکر تے ہیںسوچ ںیبارے مساتھ ہیں جو ہمارے لوگ ہمارے  ہیہے کہ  یخوش یواقع ںیہم

 .گے ںیخاص پہچان حاصل کر کیا ہم ئےکے ل

 
 :ںیہ ہیاور وہ  یبخش تیکو تقو وںیزندگ یہمار یواقع ان لوگوں نے بطور گروپ

 

The management and staff at Eglinton. 



 کو کیوالے ہر ا نےیحصہ ل ںیاور گارڈن م یٹیکم یرہائش گلٹنیا
 

 ںیکارکنوں کے لئے جنہوں نے ہم یگراونڈ اسٹاف اور ضرور کی، ب دوکاندارعملہ ،  HSE،  یز، نرس زہمارے تمام ڈاکٹر

 ۔یمدد فراہم ک ںیہر وقت زندہ اور محفوظ رکھنے م

 
 یاسمتھ ، ک نڈنیسے تعلق رکھنے والے بر DERI،  ںیخاص اور الجواب ہ یدوستوں کے لئے جو سبھ انوکھےہمارے 

 نیک کیم نی، برزن منصوبے سے سوز کای، مون ے، آرٹس سنٹر سے تعلق رکھنے والتادکے اس یسنوٹ ، ہمارے باغبان

 یسے بلن LGGGاور  GCP ٹینیج ورا نیوی، م مھےیلیاور اوبرٹ مکازا ، کروئن گ

پکا ہوا  داریمز ںیہمusمواقع کے ل  یجو سالگرہ اور خصوص کیک ہی یسبھ کنسیڈر پے موجود اور مھےیفرانسسکا اور ف

مدد  یبھ ںیمسکرانے م ںیکے شکار کو منظم کرنے اور ہم ایگ سٹریاور جنہوں نے ا ںیہ تےیچھوڑ د کیسلوک اور ک

 ہے۔ یک

 
 کرنے کے لئے۔ ہیالخال کے عط تیخوبصورت ب ںیم نوںیپناہ گز Fáilte ںیم NUIGاور تمام  نیریک

 

 شنیڈون کیا ںیم نڈیاسٹ نڈیکے ب لیالتے وقت ستھ ینرم ںیم وںیگروپ جس نے پابند کیاور خوبصورت لوگوں کا ا لیراہ

 .ایکا اہتمام ک کسٹروگگنزایڈے ا

 
 کڈز کلب۔ کشنیا ئلیکے انعقاد کے لئے ر گیب ٹیاور ٹر یتمام بچوں کے لئے زوم پارٹ

 

 ۔ںیالحال زوم پر سب کے لئے ہفتہ وار مفت ڈانس کالسز چالرہے ہ یڈانس پر سب کے لئے جو ف یاور ڈ میمر

 

 .کو پارٹی دیاور ہم سب  ایاور فرانسسکہ کننگھم کو جنہوں نے کرسمس آرٹ مقابلے کا اہتمام ک امیل

 
 اریاور ہم ںیرکھ ادی ںی، ہمےرہ ںیلوگ موجود تھے جو ہمارے ساتھ رابطے م سےیتھا کہ ہمارے پاس ا یاتنا ضرور ہی

زوم  یپہل یکہ ہمار وںی، ک ںیپھلتے پھولتے رہ سےیگارڈن کو ک یونٹیکم یکہ اپن ںیاور مشورہ د ںیکر یحوصلہ افزائ

 .کے لئے نےید حوصلہ ںیسے اور ہم یلئے ہم پر باقاعدگ کےمدد کرنے  ںیکو آن الئن منظم کرنے م یکرسمس پارٹ

 

 ہے۔ ایل نچیسے ہم سب نے ساتھ کھ تیثیح یکچھ روشن وقت رہا ہے اور لوگوں ک ںیاوقات رہے ہ تاریکہمارے  جبکہ 

 

 کھنےید پھر طور پر یدوسرے کو شخص کیاور ا ے خاتمےک وںیاور ہم پابند ایک جیسےبہت فخر ہے کہ سب نے  ںیہم

 ۔ںیکے منتظر ہ

 

 

 الئن لپی( ہJRSسروس ) یوجیفیر سوٹیج

 لپیہ ہیخف کیا لئے کے وںیرہائش ،نڈیآئرل( JRS) سروس یوجیفیر وٹیسیج

 JRS آپ ہے۔ کرسکتا فراہم مدد اور مشورے آزادانہ وہ اور ہے کرتا شیپ الئن

 ۔ںیہ کرسکتے رابطہ پر 008 929 1800 فون یفر سے

 

کرتا ہے اور وہ آزادانہ  شیالئن پ لپیہ ہیخف کیکے لئے ا وںیرہائش ،نڈی( آئرلسیسروس )جے آر ا یوجیفیر وٹیسیج

 ہے۔ افراہم کرت یتک رسائ نیضرورت مترجم بوقت JRSمشورے اور مدد فراہم کرسکتا ہے۔ 

 
 008 929 1800 فری فون: 

 

  سروس کے اوقات

 
بجے تک 4شام  سے بجے 2 دوپہر اور تک بجے 1دوپہر  بجے سے 10پیر: صبح   

بجے تک 4شام  سے بجے 2دوپہر  اور تک بجے 1دوپہر  بجے سے 10منگل: صبح   

 بدھ: وائس میل سروس

بجے تک 4 شام سے بجے 2 دوپہر اور تک بجے 1دوپہر بجے  10جمعرات: صبح   

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

 
 عہیکے ذر یاور سول سوسائٹ موںیتنظ یسرکار ری، غ وںیجنسیا ینیہے۔ اس کو آئ یرہت یچار دن کھل ںیالئن ہفتے م لپیہ

 ہے۔ ایگ ایک زائنیاور مدد کرنے کے لئے ڈ لیتکم یکردہ موجودہ خدمات ک شیپ

 
 : یالئن کرے گ لپیہ

 
کے  یخدمات تک رسائ یمعاونت اور قانون یسپورٹ تک مقام سیپروس کشنیآئرنش پروٹ

 یفراہم کی معلومات اور مشورے ںیبارے م

در آمد سے متعلق سواالت اور خدشات پر عملکے مسائل  یزندگ



 کے حل تالش لنجوںیمسائل اور چ شیکو درپ وںیرہائش
 
 

 

 ترجمے ٹریل وزین

 ای ی، صومال یائی، جارج یسی، فرانس ی، عرب یکو البان ٹریل وزیاس ن

 .ںیپر کلک کر read moreکے لئے ، براہ کرم  کھنےید ںیاردو م

 
 
 
 
 
 

  ںیکلک کر ہاںیکے لئے ، براہ کرم  کھنےیکو د ٹریل وزیاس ن ںیزبان م یالبان

   ںیکلک کر ہاںیکے لئے ، براہ کرم  کھنےیکو د ٹریل وزیاس ن ںیزبان م عربی

 ںیکلک کر ہاںیکے لئے ، براہ کرم  کھنےیکو د ٹریل وزیاس ن ںیزبان مفرانسیی   

 ںیکلک کر ہاںیکے لئے ، براہ کرم  کھنےیکو د ٹریل وزیاس ن ںیزبان مجورجیائی 

  ںیکلک کر ہاںیکے لئے ، براہ کرم  کھنےیکو د ٹریل وزیاس ن ںیزبان مصومالی 

   ںیکلک کر ہاںیکے لئے ، براہ کرم  کھنےیکو د ٹریل وزیاس ن ںیزبان مردو ا

 

 ئیرنگا - شعبئہ اطفال

اور  ںیپرنٹ کرسکتے ہکو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس صفحہ 

 گے! ںیکہ آپ لطف اٹھائ ںیکرتے ہ دی۔ ہم ام رنگ بھریں ںیم ریتصو
 
 
 
 
 
 

 

اور  ںیپرنٹ کرسکتے ہکو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس صفحہ 

گے! ںیکہ آپ لطف اٹھائ ںیکرتے ہ دی۔ ہم ام رنگ بھریں ںیم ریتصو



 
 

 یرنگائ - شعبئہ اطفال

اور  ںیپرنٹ کرسکتے ہکو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس صفحہ 

 گے! ںیکہ آپ لطف اٹھائ ںیکرتے ہ دی۔ ہم ام رنگ بھریں ںیم ریتصو
 
 
 
 
 

 

اور  ںیپرنٹ کرسکتے ہکو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس صفحہ 

 گے! ںیکہ آپ لطف اٹھائ ںیکرتے ہ دی۔ ہم ام رنگ بھریں ںیم ریتصو

 
 

 



 
 

Print version 

 
 
 

ںیہم سے رابطہ کر  
 

کو مل  ہے؟ اگر آپ یمل گئ یکہان یآپ کو ہمارے اگلے شمارے کے لئے کوئ ایگے۔ ک ںیسننا پسند کر سےہم آپ 
: ںیتو ، براہ کرم ہم سے رابطہ کر گئی ہو  

ipasnewsletter@equality.gov.ie  
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