PASHTO
!اغلوښ او آغلو رانهګ
هړا په اقداماتو ړل وی د ومتکح فدرالي .یشو زمنیاغ رډی خورا خهڅ روسیو وروناک د مهال اوس ژوند ینځور ږزمو
.يکړ بدل ېپور ځېور نن تر به ژوند نيځور ږزمو ېچ کړې هیکړپر
وم؟ک مراعت مقررات ومک زه شم؟ یولک ترلاسه رتهیچ معلومات ړو باور د زه .لري شتون باوري ېب او رهیو
هښ لري ژبه ۍمورن پرته ېژب الماني له ېچ کخل هغه ېچ لري نهیښاند هګانڅ ادغام ای ګانڅ پيوستون د دولت د
وکړخبر
.وساتو روغ دهیبر تر انکام د ماشومان او نهینار  ،ښځې وڅ وړغوا ولټ ږمو
انیز ولډ يګړانځ په او .وکړو ارک هګډ په لپاره ولوک ورو دویخپر رسیو وروناک د دیبا ولټ ږمو امله ېهمد له
لپاره ولوک خوندي لوډ وکخل د او کخل يکمنون
په ېباند مقرراتو او زونویاندړو او ویکړپر په ومتکح فدرالي د یدو .لري شتون معلومات رډی کې ایډیم په
.ويکور راپور هګتو دوامداره
انکام ېچ وڅتر يکړو مرسته برخه وهی شي یولک کوڅهر .ئکړو رويیپ ېد ېچ ئکړ ترلاسه ډاډ ئکړو مهرباني
.شي ېپات صحتمند کخل یرډی ولري
.ئکړو موافقت سره مقرراتو ېالصح حفظ د او وساتئ فاصله خپل ېچ دي مهم هګتو يګړانځ په دا
 .وشي درملنه ناروغانو د کې روغتونونو د ږزمو ېچ ولري انکام دا به لار ېد په ېوازی
له ویرسن زویولنټ د ېچ وئک مه باور معلوماتو ولوټ په  ،ئکړ خبر هړا په ویرسن نامتو د انځ ئکړو مهرباني
 .يیږخپر ېلار

 ÖIFپه  ،يکړ خپاره معلومات مهم خورا ژبو لویلابیب په کې هڼپا بیو خپله په
ایسومال  /یروس  /فارسي  /دري  /عربي شمول په ،
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/. ÖIF
ويک زیاندړو هم ېمشور فونیتل ېژب وڅ د
ئکړ ېاندړو کنیل ته وکژندونیپ او روګمل او اروئکو دا ئکړو نيمهربا
معلومات لپاره ډاونلوډ د او یوکدر اخبری ساتي خبر هڼپا بیو خپله په ته تاسو هم وزارت چارو زویولنټ د
ويک ېاندړو
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Informationsmaterialzum-Download.html
باوري معلوماتو د ږمو  ،اساسا  ORF ،ووک مراجعه هګتو په ېنیسرچ منبع د معلوماتو د ته زیاندړو ژبو وڅد
 uugot.itلهیوس ړېژبا د او  https://orf.at/corona/stories/3158537/په ېنیسرچ
https://app.uugot.it/catalog/t/COVID-19

یولکتاسو شئ https://www.integrationsstelle-ooe.at/8341_DEU_HTML.htm
ومومئ هم معلومات ورګټ خورا هړا ېپد

" .اوسئ صحتمند او خبر وژغورو ژوند او ورو ورو دویخپر روسیو د شو یولک ږمو هګډ په" :ولرئ ادی په
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