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 اپریل 23 ،2020
 االمیڈا کونٹی کا پبلک ھیلتھ کا محکمہ رھایشیوں کو یاددھانی کرتا ھے کہ گھر پر قیام کے حکم کے دوران بحفاظت رمضان

 گھر پر گزاریں

 االمیڈا کونٹی –  االمیڈا 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 3 تاریخ تک الگو 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 مال 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 اسالمی 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 فالح اور حفاظت کے ساتھ توازن میں ھونا چاھیۓ"، ڈاکٹر حاتم بازیان، سربراہ، شمالی کیلیفورنیا اسالمی 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 حاالت 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، االمیڈا 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 6 فٹ 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.  

 

 

http://www.acphd.org/media/570945/covid-19-ramadan-holiday-2020.04.23.pdf
http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx


 

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

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