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اﻻﻣﯽڈا ﮐﻮنٹی ﮐﺎ ﭘﺒﻠﮏ ھﯾﻠﺖھ ﮐﺎ ﻣﺤﮑﻢﮦ رھاﯾﺸﯿﻮں ﮐﻮ ﯾﺎددھاﻧﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮬﮯ کﮦ گھر ﭘﺮ ﻗﯿﺎم کے ﺣﮑﻢ کے دوران ﺑﺤﻔﺎﻇﺖ رﻣﻀﺎن
گھر ﭘﺮ ﮔﺰاریں
اﻻﻣﯽڈا ﮐﻮنٹی – اﻻﻣﯽڈا ﮐﻮنٹی ﭘﺒﻠﮏ ھﯾﻠﺖھ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﯾﺎددھاﻧﯽ ﮐﺮواﺗﺎ ﮬﮯ کﮦ گھر ﭘﺮﻗﯿﺎم ﮐﺎ ﺣﮑﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت سے ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﺎ ﮬﮯ اور اﻓﺮاد ﮐﻮ گھر ﭘﺮ رھنے ﮐﯽ
ھداﯾﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮬﮯ ،ﺳﻮاۓ ﺻﺮوری ﮐﺎﻣﻮں کے۔ یﮦ ﺣﮑﻢ مۓ ﮐﯽ  3ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮏ ﻻﮔﻮ ﮬﮯ اور ﺿﺮورت کے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮬﮯ۔
ﺟﯿﺴﺎ کﮦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻤﯿﻮنٹﯾﺎں رﻣﻀﺎن کے مﮦﯾﻦے ﮐﯽ ﻃﺮف بڑھ رھی ھیں ،ﺑﺮاۓ مﮦرﺑﺎﻧﯽ ﺳﯽ او وی آۓ ڈی 19-کے پھﯾﻠﻦے ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﯽۓ ﻣﺪد ﮐﺮنے ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ گھر
ﭘﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﻮ ﺟﺎری رکھیۓ اور ﺿﺮوری ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯿﻠﯽۓ ﺑﺎھر ﺟﺎتے ھوۓ چﮦرے ﭘﺮ ﻣﺎﺳﮏ پﮦن ﻟﯿﺠﯽۓ۔ وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻮ اﯾﮏ گھر ﻣﯽں ﺳﺎتھ نﮦیں رھتے اﻧﮏے درﻣﯿﺎن راﺑﻂے
ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮنے سے اس ﭼﯿﺰ ﻣﯽں ﻣﺪد ﻣﻠﺘﯽ ﮬﮯ کﮦ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻃﻮر ﭘﺮ ﻟﻮگ دوﺳﺮوں ﺗﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺘﻘﻞ نﮦ ﮐﺮﺳﮑﯽں۔
ﺑﺮاۓ مﮦرﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎد رکھیۓ کﮦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻤﺎز ﮐﯿﻠﯽۓ ﺑﻨﺪ رھﻧﯽ ﭼﺎھﯾﻲں اور ﮐﻤﯿﻮنٹی کے ﺗﻤﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻤﻨﻮع ھیں۔ گھر ﭘﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺎ یﮦ ﻣﻄﻠﺐ بھی ﮬﮯ کﮦ ﺧﯿﺮات ﮐﯽ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮراک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮنے سے ﭘﺮھﯾﺰ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺎ دوﺳﺖ ﺟﻮ اﯾﮏ گھر ﻣﯽں نﮦیں رھتے ان سے نﮦ ﻣﻼ ﺟﺎۓ۔
ھﻣﺎری ﮐﻤﯿﻮنٹﯾﻮں ﮐﻮ ھداﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮬﮯ کﮦ گھر ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮیں اور اس ﻃﺮح کے رواﺟﺎت ﺟﯿﺴﺎ کﮦ اﻓﻄﺎر ﯾﺎ ﺷﺎم ﮐﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽں ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ  ،اور آﺧﺮی دس دن
اﻋﺘﮑﺎف ﮐﯿﻠﯽۓ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽں ﻋﺒﺎدت سے ﭘﺮھﯾﺰ ﮐﺮیں۔ ابھی ھﻣﯽں یﮦ نﮦیں ﻣﻌﻠﻮم کﮦ گھر ﭘﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﯽ مۓ کے اﺧﯿﺮ ﮐﯽ ھداﯾﺎت ﮐﯿﺎ ھوﻧﮕﯽ ،ﻗﯿﺎس ﮬﮯ کﮦ آپ ﮐﻮ رﻣﻀﺎن
کے اﺧﯿﺮ ﻣﯽں ﻋﯿﺪ ﻣﻨﺎنے ﮐﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎت سے ﭘﺮھﯾﺰ ﮐﺮنے ﮐﯽ ﺿﺮورت ھوﮔﯽ۔
یﮦ ھداﯾﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻠﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ﮐﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ کے رھﻧﻤﺎ کے ﺳﺎتھ ﻣﺸﺎورت سے ﺗﯿﺎر ﮐﯽے گۓ ھیں۔ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﻮﺗﯿﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮬﮯ کﮦ زاﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﯽ
ﻣﻨﺴﻮﺧﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮنے ﮐﯽ ﻣﻨﺴﻮﺧﯽ نﮦیں ﮬﮯ۔ ھم آﭘﮑﻮ ھداﯾﺖ ﮐﺮتے ھیں کﮦ آپ اﭘﻦے روﺣﺎﻧﯽ رھﻧﻤﺎ سے روزوں کے اس اھم مﮦﯾﻦے اور ﺧﯿﺮات ﮐﯽ زمﮦ دارﯾﻮں کے
ﺑﺎرے ﻣﯽں ھداﯾﺎت ﻟﯿﺠﯽۓ۔ بﮦت ﺳﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ انٹرﻧﯽٹ کے زرﯾﻊے ﻣﺠﺎزی ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﺪﻣﺎت مﮦﯾﺎ ﮐﺮرھی ھیں۔
ﺟﯿﺲے کﮦ ﻣﺴﻠﻤﺎن رﻣﻀﺎن کے مﮦﯾﻦے کے اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﯽ ﺗﯿﺎری ﮐﺮتے ھیں ،ﺳﯽ او وی آۓ ڈی 19-ﮐﯽ وﺑﺎ ﮐﻤﯿﻮنٹی ﮐﯿﻠﯽۓ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ بڑی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮬﮯ ،اور ﻣﺰھﺑﯽ "
زمﮦ دارﯾﻮں ﮐﯽ اداﯾﮕﯽ ﮐﻮ ﻣﻌﺎﺷﺮے کے ھر ﻓﺮد ﮐﯽ ﻓﻼح اور ﺣﻔﺎﻇﺖ کے ﺳﺎتھ ﺗﻮازن ﻣﯽں ھوﻧﺎ ﭼﺎھیۓ" ،ڈاکٹر ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎزﯾﺎن ،ﺳﺮﺑﺮاﮦ ،ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻠﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ
کﮦتے ھیں۔
آﭘﮏے گھر ﻣﯽں ﺑﺤﻔﺎﻇﺖ ﻣﺠﺎزی ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﺲ ﻃﺮح اﭘﻨﯽ ﻋﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﮑﺖے ھیں ،زرﯾﻊے ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮنے ﮐﯿﻠﯽۓ ،وزٹ ﮐﯿﺠﯽۓ

http://www.acphd.org/media/570945/covid-19-ramadan-holiday-2020.04.23.pdf
ان ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﻻت ﻣﯽں ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻞﮦ ﺑﺮﻗﺮار رکھتے ھوۓ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﺴﻠﮏ رھﻧﺎ زھﻧﯽ اور ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﺎ اﯾﮏ اھم ﺣﺺﮦ ﮬﮯ "،ڈاکٹر اﯾﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﻦ ،ﻋﺒﻮری"
ھﯾﻠﺖھ آﻓﯿﺴﺮ ،اﻻﻣﯽڈا ﮐﻮنٹی ﭘﺒﻠﮏ ھﯾﻠﺖھ ڈﯾﭙﺎرٹﻣﻎٹ۔ "شﮦادت ﻣﻮﺟﻮد ﮬﮯ کﮦ ھﻣﺎری ﮐﻮﺷﺸﻮں سے وﺑﺎ ﮐﯽ ﮐﻤﺎن ﺳﯿﺪھی ھورھی ﮬﮯ اور ھم ﻟﻮﮔﻮں کے اس ﻋﺰم
ﮐﯿﻠﯽۓ ﺷﮑﺮﮔﺰار ھیں ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ اور ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ رکھنے ﮐﯿﻠﯽۓ اس ﺣﺴﺎس ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ کے ﺳﺎتھ ﮬﮯ۔ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد اور ھم آپ ﺳﺐ ﮐﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎت
ﮐﯽ ﺧﻮاھش ﮐﺮتے ھیں"۔
گھر ﭘﺮ ﻣﻘﯿﻢ رھﻧﺎ ،ﺑﺎر ﺑﺎر ھاتھ دھوﻧﺎ ،ﺿﺮوری ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯿﻠﯽۓ گھر سے ﺑﺎھر ﺟﺎنے ﮐﯽ ﺿﺮورت پڑے ﺗﻮ چﮦرے ﮐﻮ ڈھاﻧﭙﻨﺎ ،اور دوﺳﺮوں سے  6فٹ ﮐﺎ ﻓﺎﺻﻞﮦ ﺑﺮﻗﺮار
رکھﻧﺎ ابھی ﺗﮏ اس ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺮوﻧﺎ واﯾﺮس کے ﺧﺎﺗﻢے کے بﮦﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖے ھیں۔
،ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯿﻠﯽۓ وزٹ ﮐﯿﺠﯽۓ

http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx.

،گھر ﭘﺮ ﻗﯿﺎم کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﻮچﮬﮯ ﺟﺎنے والے ﺳﻮاﻻت ﮐﯿﻠﯽۓ وزٹ ﮐﯿﺠﯽۓ

Visit https://covid-19.acgov.org/index.page

