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Coronavirus (COVID-19) Notice 

تیا اړه په 19 - کوید یا ویروس کورونا د,  خبر

یدو د ویروس کورونا د مونږ ي ګامونه کوم لپاره مخنیوي خبر  
 دي؟ اخیست 

ي دی دا لومړیتوب لومړی     او لیدونکو زیان کډوالو د الری له دوی د او کړو کم حطر ته کارمندانو خپلو چر 
ودونکو  د مونږ همدارنګه او کړو کم زیانونه ته لرونکو معلولیت او لرونکو عمر توګه ځانګړی په ته پبر

AMRC د 

ي ته لرونکو معلولیت او لرونکو عمر هغو.     ځانګړی په یو اندیښمن ډیر لری اړتیا ته خدماتو قوی هغوی چر
ي ډول مت    ته ماشومانو هغوئ د او مبر

ي څرنګه. یږي الرې له اړیکو مخامخ د ویروس کورونا چر  د ته مراجعینو خپلو د باید مونږ اساس پدی نو خبر
ي مخامخ رسه بنسټونو او ټولنو کوونکو مالتړ نورو  د خدمتونه ټول خپل او کړو کیم ترلږه لږ اړیک فزیک 

 کړو چمتو الرې له تلیفون د لخوا  کارمندانو

تیا راتلونک تر څخه نن له.  مندانو کار لرونکو ژبو څو زمونږ به خدمتونه ډیری ته تاسو موږ به پورې خبر
ي لپاره کارمندانو او مراجعینو د طریقه دغه فکر په زما کړو وړندی رسه کارولو په (ژباړونکو) ره بر  ده الره ض 

رکونکوکا پوه کار په زموږ البته. ي ځانګړی یک کورونو په به لخوا   حالت اضطراري په ورکړی دوام ته پاملرب 
 کړی چمتو به خدمات اړین او (یک صورت حوندی په البته) وکړی ارزونه حالتو د  کارمندان ټول زموږ به  یک

 وکړی رجووع ته حدمتونو عاجل سم رسه اړتیاو د  یا

ي او کلتوري ټول خپل مونږ. یتونهفعال ټولنبر  ي په   
ي د زموږ شمول په ، کړې لغوه توګه موقت   کړو زده انګلیس 

ي ي کله کړو پیل بیا هغه له وروسته فعالیتونه دا به مونږ مګر ، صنفونه یا ټولګ  ي ښه وضعیت چر   ش 

ي ټاون بارډر او ناراکوورټ په ونه زموږ یک  ي وتړل ډول موقت په څخه ۱۵ اپریل ، چهارشنبه د به دفب   
 او ،ش 

ي دمتونهح ټولنبر  ي چمتو الری له (ژباړونکو)  لرونکو ژبو څو د به کارونه  استوګنځیونو د کډوالو د او   د او ش 
ورت ي مراجعیر ي هغه به یک صورت په ض  ي کویل دی استوګند یک ناراکورټ چر ي ماونټ ش  ي ګمببر

 مراجعه ته دفب 
 وکړی

ي ،  اډیالیډ په. ي ماونټ ، سیلیسبر ي بری    ج ماري ، ګمببر ي یک  وي کوم چر نهدفب   ځانګړی یک سیمو بیل بیله په یا دی 
 تلیفونونو ځانګړو او عامو د به چاری کولو ځائ پر ځائ کډوالو د لیکن ورکوی دوام کوی وړاندی خدمتونه

ي وړاندی الری له  .کبر ږ

ي د به تلیفون زمونږ ي چهارشنتر ي پنځه به بعد نه اپریل ۱۵ یعت  مو د ورچ   په .وی یک خدمت په مراجعینو محب 
ی یمرس غبر ي د مراجعینو د به لپاره تلیفونونو عاجل به یک وختونو  ي مرست   شتون شان په معمول فون کرش ر

ي ولری ي د یا مرستو عاجلو یا مشوری مخامخ د رسه موږ وکړی مهرباب   ماشومانو د لکه حاطر په مالتړ د کورب 
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ي ي پالر او مور د ,پاملرب  ي د  معیوب ,پاملرب  ي د کورب  نیس يوي اړیکه حاطر په کیدو ټتر ي دی د مخک   د چر
ي ایطو حاطرناکو د کورونا د باید وکړی هدایت الزم لپاره حلوولو ستونزو خپلو د چاروایک حکومت   د یک رس 

  ونیسو یک نظر په ساتل واټن

ي په ته ټولنو او کورنیو د ستاسو. ایطو بحراب  ی نه یک رس  ړ
 د لپاره ستاش څو تر اداکوی خدمتونه کیدونک سب 

رال حل د مشکالتو   AMRC  کړی پیدا 

ي درکوی ډاډ دا ته ستاش.  ي اداکوی وی الزم کار هر چر ي ستاش څو تر ب  ي او کورب  و او دولت د  ټولت   ټولنبر 
ي  صحتمندی  او خوندی مطابق الرښوونو ي پاب   AMRC  ش 

 


