د  PCCد ﮐووﯾډ 19-اړوﻧد ﻻزﻣﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
د ټوﻟو زده ﮐووﻧﮑو ،د ﻓﺎﮐوﻟﺗﯥ او د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو د ﺧوﻧدﯾﺗوب د ډاډ ﻟﭘﺎره PCC ،ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﮐووﯾډ 19-د روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب
طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧﮫ ﻟري .ﮐﭔدای ﺷﻲ ﭘﮫ دﻏو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﮐﯥ ﺑدﻟون راﺷﻲ.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د  PCCﮐﻣﭘس ﯾﺎ ﻣرﮐز ﮐﯥ وئ او ﻓﮑر ﮐوئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﻣﮑن ﮐووﯾډ 19-وﻟرئ ،ﻧو ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﭘﮫ 971-722-1919
ﯾﺎ ﭘﮫ  covidreporting@pcc.eduد ﮐووﯾډ 19-راﭘور ورﮐوﻟو ټﯾم ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړئ.
د  PCCﮐﻣﭘس او وداﻧۍ د زده ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﯾوازې ﺗﺎﯾﯾد ﺷوي ﮐورﺳوﻧو او د ﮐﺎﻟﺞ رﺳﻣﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﮐﯥ ﭘراﻧﯾﺳﺗﻲ دي.
ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ د ﻟوﻣړي ځل ﻟﭘﺎره د  PCCﮐﻣﭘوﻧو ﺗﮫ را ورﺳﭔږئ:
● د روﻏﺗﯾﺎ د ﺧوﻧدﯾﺗوب روزﻧﮫ ﺑﺷﭘړه ﮐړئ ﭼﯥ د زده ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره زﻣوږ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﻣوﻧدل ﮐﭔږي.
● د زده ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﺧﭘل ځﺎن ورځﻧۍ ﮐﺗﻧﮫ ﺑﺷﭘړه ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﮫ  | MyPCCﮐورﭘﺎڼﮫ | د ﮐووﯾډ– 19د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭼﯾﻧل | د
زده ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ورځﻧۍ ځﺎن ﮐﺗﻧﮫ ﮐﯥ ﭘﯾدا ﮐﭔږي.
○ د ھﻐو ﻗواﻧﯾﻧو او ﺧطروﻧو د څرګﻧدﭔدو ﻣﻧل ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﭘر ﻟوﻣړۍ ځﺎن ﮐﺗﻧﯥ ﮐﯥ را څرګﻧدﭔږي.
○ د ﺧﭘل ځﺎن ورځﻧﯾو ﮐﺗﻧو ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻟو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ را ﺗﻠل ﺑﮫ د دې ﻻﻣل ﺷﻲ ﭼﯥ د زده ﮐووﻧﮑو د ﭼﻠﻧد او د ټوﻟﻧﯥ د
ﻣﻼﺗړ ټﯾم ﺗﮫ راﺟﻊ ﺷﺊ.
ھره ورځ

●
●
●
●

ﭼﯥ ﺗﺎﺳو د  PCCﮐﻣﭘوﻧو ﺗﮫ ځﺊ:
د زده ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﺧﭘل ځﺎن ورځﻧۍ ﮐﺗﻧﮫ ﺑﺷﭘړه ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﮫ  | MyPCCﮐورﭘﺎڼﮫ | د ﮐووﯾډ– 19د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭼﯾﻧل | د
زده ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ورځﻧۍ ځﺎن ﮐﺗﻧﮫ ﮐﯥ ﭘﯾدا ﮐﭔږي.
د ﻣﺦ ﭘوښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدئ.
ﻟﮫ ﻧورو څﺧﮫ ﻓزﯾﮑﻲ واټن وﺳﺎﺗﺊ.
د ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻟﮫ ﭘﯾﻠﭔدو څﺧﮫ وړاﻧدې د ﻻﺳوﻧو ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ وﺳﺎﺗﺊ.

د ﺧﭘل ځﺎن ورځﻧۍ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ وﮐړئ
ھره ورځ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ  PCCﺗﮫ راځﺊ ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد د ﮐووﯾډ 19-ﻋﻼﯾﻣو ﻟﭘﺎره د ﺧﭘل ځﺎن ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ وﮐړئ ،ﭘﺷﻣول د ھره ورځ د ﺧﭘﻠﯥ
ﺗودوﺧﯥ ﮐﺗﻠو .ﮐﮫ ﭼﭔرﺗﮫ ﭘﮫ دې وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ ﺗﺎﺳو او ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو د ﮐورﻧۍ ﮐوم ﻏړی د ﮐووﯾډ– 19ﭘر ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺗﮫ و ،ﻧﺑﺎﯾد ﮐﻣﭘوﻧو ﺗﮫ
راﺷﻲ .ﯾوازې ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ  PCCﺗﮫ راﺷﺊ ﭼﯥ روغ ﯾﺎﺳت او ﭘﮫ ﺗﭔرو  5ورځو ﮐﯥ روغ وئ.
د ﺧﭘل ځﺎن ورځﻧۍ ﻣﻌﺎﯾﻧﯥ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،د  MyPCCﺗﮫ ﻧﻧوځﺊ او د ﮐووﯾډ 19-ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭼﯾﻧل ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐور ) (Homeټب ﮐﯥ ﻟﻧﮏ
وﻣوﻣﺊ.
د ﺧﭘل ځﺎن ورځﻧۍ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘﮫ اﻧګﻠﺳﻲ ژﺑﮫ ﮐﯥ ﺧﭘرﯾږي .ﮐﮫ ﻟږﺗرﻟږه ﯾوې ﭘوښﺗﻧﯥ ﺗﮫ ﺳﺗﺎﺳﯥ ځواب "ھو" وي ،ﺗﺎﺳﯥ اړ ﯾﯥ ﮐﻣﭘس ﺗﮫ
راﻧﺷﺊ .ﮐﮫ ﭼﯾرې د ټوﻟو ﭘوښﺗﻧو ځواب "ﻧﮫ" وي ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﮐﻣﭘس ﺗﮫ راﺷﺊ .دا د ﺧﭘل ځﺎن ﻣﻌﺎﯾﻧﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ دي:
 .1آﯾﺎ ﭘﮫ ﺗﯾرو  5ورځو ﮐﯥ ،ﺗﺎﺳﯥ :د ﮐووﯾډ 19-ﻣﺛﺑت ټﯾﺳټ درﻟود ﯾﺎ د ﮐووﯾډ 19-ټﯾﺳټ ﭼﯥ ﭘﺎﯾﻠو ﺗﮫ ﯾﯥ ﻻھم ﭘﮫ ﺗﻣﮫ اوﺳﺊ؟
 .2آﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﯾو ﻟﮫ دﻏو ﻧښو ﻧښﺎﻧو ﻟرئ؟
● ﺗﺑﮫ ﯾﺎ د ﺗﺑﯥ درﻟودو اﺣﺳﺎس )ﻟﮑﮫ ﺳﺎړه ،ﺧوﻟﮫ ﮐﯾدل(
● ټوﺧﯽ

●
●
●
●
●
●
●

ﺳﺎه اﺧﯾﺳﺗﻠو ﮐﯥ ﻟږه ﯾﺎ ﻣﺗوﺳط ﺳﺗوﻧزه
د ﺳﺗوﻧﻲ درد
د ﺑدن د ﻏړو ﯾﺎ د ﺑدن درد
ﺳر درد
زړه ﺑدی ﯾﺎ ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯽ
ﻧوی د ﺧوﻧد ﯾﺎ ﺑوی ﺣس ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐول
د ﭘزې ﺑﻧدﯾدل ﯾﺎ ﺑﮭﯾدل

 .3آﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﭘروړاﻧدې ﻣﮑﻣل واﮐﺳﯾن ﺷوي ﯾﯥ؟

د ﻣﺦ ﭘوښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗل
 PCCﻏواړي ﭼﯥ د  PCCﺳﺎﯾټ ﮐﯥ ھرڅوک ،ﺣﺗﯽ د ﻣوټرو ﺗﻣځﺎی ﮐﯥ د ﻣﺦ ﭘوښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ واﻏوﻧدي .ﮐﮫ ﭼﭔرﺗﮫ ﻓزﯾﮑﻲ واټن
ﻧﺷﺊ ﻣراﻋﺎت ﮐوﻟﯽ ،ﻧو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﻓﺿﺎ ﮐﯥ واﻏوﻧدئ.
●
●
●
●

د ﺧﭘل ﻣﺦ ﭘوښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ اﻏوﺳﺗﻠو ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺧﭘل ﻻﺳوﻧﮫ وﻣﯾﻧځﺊ.
ﭘﮫ ﭘزه او ﺧوﻟﮫ ﯾﯥ ﮐﯾږدئ او د زﻧﯥ ﻻﻧدې ﯾﯥ ﮐﻠﮏ ﮐړئ.
ھڅﮫ وﮐړئ د ﺧﭘل ﻣﺦ اړﺧوﻧو ﺗﮫ ﯾﯥ ښﮫ ﮐﻠﮏ ﮐړئ.
ځﺎن ډاډه ﮐړئ ﭼﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭘﮫ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺎه واﺧﻠﺊ.

ﭘدې اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ څﻧګﮫ د ﻣﺦ ﭘوښ اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ ،واﻏوﻧدئ او ﭘﺎک ﮐړئ د  CDCﻟﺧوا ﺷﺗون ﻟري.

ﻓزﯾﮑﻲ واټن وﺳﺎﺗﺊ
ﻣوږ ﭘﮫ  PCCﺳﺎﯾټ ﮐﯥ ھرڅوک ھڅوو ﭼﯥ د ﯾوﺑل ﻧﮫ ﻟﯾرې اوﺳﻲ او د اﻣﮑﺎن ﺗرﺣد ﭘورې ﭘﮫ ﯾوځﺎی ﺳره راټول ﻧﺷﻲ.
د  PCCﻣﺧﺎﻣﺦ ﻧﺎﺳﺗو ،راټوﻟﯾدو ،ﺑرﻧﺎﻣو او ﮐﻧﻔراﻧﺳوﻧو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ګوګل ﻟﯾدﻧﮫ ) (Google Meetﯾﺎ زوم ) (Zoomوﮐﺎرو ﺷﻲ .ﺗﺎﺳﯥ
ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ زﻣوږ د زده ﮐوﻧﮑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ډﯾﺳﮏ ) (student help deskد ﻟﯾدﻧﯥ ﻟﮫ ﻻرې د دې وﺳﺎﯾﻠو د ﮐﺎروﻟو څرﻧګواﻟﯽ زده ﮐړئ.

ﺧﭘل ﻻﺳوﻧﮫ وﻣﯾﻧځﺊ
د  PCCﺳﺎﯾټ ﮐﯥ د راﺗګ ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﯾﺎ ﮐﮫ اړﺗﯾﺎ وي ﺗل ﻟږﺗرﻟږه د  20ﺛﺎﻧﯾو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺻﺎﺑون او اوﺑو ﻻﺳوﻧﮫ وﻣﯾﻧځﺊ ﯾﺎ  ٪60ﯾﺎ ډﯾر
اﻟﮑول ﻟروﻧﮑﯽ د ﻻﺳوﻧو ﺳﻧﯾټﺎﯾزر وﮐﺎروئ.
ﺻﺎﺑون او اوﺑﮫ ﺑﮫ د دﻣﯥ ټوﻟو ﺧوﻧو ﮐﯥ ﻣوﺟود وي ،او د ﻻﺳوﻧو ﺳﻧﯾټﺎﯾزر ﺳټﯾﺷﻧوﻧﮫ د ډﯾر اﺳﺗﻌﻣﺎل ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﻣوﻧدﻟﯽ ﺷﺊ ﻟﮑﮫ د
ﺷوﻧﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ د وداﻧﯾو او ټوﻟګﯾو ﭘﮫ دروازو ﮐﯥ.
ﺗﻧﻔﺳﻲ آداب ھم ﺧورا ﻣﮭم دي .ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد د ټوﺧﻲ او ﭘرﻧﺟﻲ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ څﻧګل ﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﻣﺧﯥ ﺗﮫ وﻧﯾﺳﺊ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ
ﻣو ﻣﺎﺳﮏ ﻧﮫ وي اﻏوﺳﺗﯽ .ﮐﺎرول ﺷوی دﺳﺗﻣﺎل ﺑﺎﯾد وﻏورځول ﺷﻲ او ﻻﺳوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﻣدﻻﺳﮫ وﻣﯾﻧځﺊ ﯾﺎ ﺳﻧﯾټﺎﯾز ﮐړئ.

د ځﺎی ﭼﻣﺗو ﮐول او ﻧښﯥ ﻟګول
د وداﻧۍ ﻧﻧوﺗﻠو ﻻرو ،د ﭘروګرام ﺳﺎﺣو ،او د دﻣﯥ ﺧوﻧو ﮐﯥ اﻋﻼﻧوﻧﮫ او ﻧښﯥ ﻟګول ﮐﯾږي ﭼﯥ ټوﻟﻧﯥ ﺗﮫ د ﮐووﯾډ 19-روﻏﺗﯾﺎ او
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺷراﯾط ورﭘﮫ ﯾﺎدوي ،ﻟﮑﮫ د ﻣﺦ ﭘوښوﻧﮫ ،ﻓزﯾﮑﻲ واټن ،د ﻻﺳوﻧو ﻣﯾﻧځل وﻏﯾره.
ھﻣدارﻧګﮫ ﭘﮫ ﻓرﺷوﻧو او دﯾواﻟوﻧو ھم اﻋﻼﻧوﻧﮫ او ﻧښﯥ د دې ﻻﻧدې ﻣواردو ﭘﮫ اړه ﻟګول ﮐﯾږي
● د ﺗګ او راﺗګ د ﻟوري ﻻرښود
● د ﻓزﯾﮑﻲ واټن ﺷراﯾط
● د ځﺎی د ﻧﯾوﻟو ﺳﻣون
● د ﻓرﻧﯾﭼر او د ﮐښﯾﻧﺎﺳﺗو ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗو ﺑدﻟون او ﺳﻣون
● د ﻟﻔټ د ﮐﺎروﻟو ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ

آﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﮐووﯾډ 19-د روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘرراﺗو ﭘوره ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ ﻧﮫ درﻟودو ﻟﭘﺎره ﻧﺎﺗواﻧۍ ﭘورې ﺗړﻟﯽ دﻟﯾل ﻟرئ ،ﻧو ﺗﺎﺳﯥ د
آﺳﺎﻧﺗﯾﺎ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ.
ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻟﭘﺎره د ﻣوﺟود اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧو ﭘﮫ اړه ﻏږﯾدو ﻟﭘﺎره د  disability.services@pcc.eduﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ.

د ﺧطر ﺗﺎﯾﯾد
ﻧوی ﮐروﻧﺎ وﯾروس )"ﮐووﯾډ  ("19 -ﯾوه ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﻲ ده ﭼﯥ ﻧړﯾواﻟﮫ وﺑﺎ او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾړﻧﯽ ﺣﺎﻟت اﻋﻼم ﺷوی دی .ﮐﮫ څﮫ ھم
ﻣﻣﮑن ځﯾﻧﯥ اﻓراد د ﮐووﯾډ 19-ﭘﮫ درﻟودو ﺳره ھﯾڅﮑﻠﮫ ھم ﻋﻼﯾم وﻧﻠري ﯾﺎ د ﯾوې ﻣودې ﻟﭘﺎره ﻋﻼﯾم ﭘﮑﯥ څرګﻧد ﻧﺷﻲ ،ﺧو ﮐووﯾډ19-
ژوﻧد ګواښوﻧﮑﯽ ﮐﯾدی ﺷﻲ .د ﮐووﯾډ 19-ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت د  COVID-19 CDCدې وﯾب ﺳﺎﯾټ ﮐﯥ ﻣوﻧدﻟﯽ ﺷﺊ.
د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘرراﺗو ﺗﻌﻘﯾب ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗړون
د ﭘورټﻠﯾﻧډ ټوﻟﻧﯥ ﮐﺎﻟﺞ )" ("PCCﮐﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﺧﭘرﯾدو ﮐﻣول زﻣوږ د ټوﻟﻧﯥ د ټوﻟو ﻏړو ﺷرﯾﮏ ﻣﺳؤﻟﯾت دی څوک ﭼﯥ ﮐﻣﭘس ﺗﮫ د ﺑﯾرﺗﮫ
ﺳﺗﻧﯾدو او ھرډول ﺣﺿوري ﮐورﺳوﻧو ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ،او ﺑرﻧﺎﻣو ﮐﯥ د ګډون ﮐوﻟو اﻧﺗﺧﺎب ﮐوي .د ﺑورډ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ) 3506د ﺣﺿوري ،ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ
ټوﻟګﯾو او ﺧدﻣﺗوﻧو ﺑﯾرﺗﮫ ﭘﯾل ﮐوﻟو( ﻟﮫ ﻣﺧﯥ PCC ،ﯾو ﺷﻣﯾر د ﮐووﯾډ 19-ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘررات ،ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ ،او طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧﮫ )ﭘﮫ ټوﻟﯾزه ﺗوګﮫ،
"د ﮐووﯾډ 19-د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘررات"( ﭘﻠﻲ ﮐوي ﺗرڅو ھڅﮫ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ  PCCﮐﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾدو او اﻧﺗﻘﺎل اړوﻧد د زده ﮐوﻧﮑو
او د ﮐﻣﭘس ﻧورو ﮐﺎرووﻧﮑو ﺧطر ﮐم ﮐړي .ﭘدې دوره ﮐﯥ د  PCCﮐﻣﭘس )وداﻧﯾو( ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ او ھرډول ﺣﺿوري ﮐورﺳوﻧو ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﯾﺎ
ﺑرﻧﺎﻣو ﮐﯥ )ھﻐﮫ ﮐﮫ ﮐﻣﭘس ﮐﯥ وي ﯾﺎ ﺑﮭر( ګډون ﮐوﻟو د ﺷرط ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﻣواﻓﻘت وﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ټوﻟو اړوﻧد وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ ﺑﮫ د
ﮐووﯾډ 19-ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻧﺎﻓذ ﻣﻘررات ﺗﻌﻘﯾﺑوي .دا د ﮐووﯾډ 19-د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘررات ﻧﺎﻓذ ﻗﺎﻧون او د روﻏﺗﯾﺎ ادارې ﺷراﯾط ﺗﻌﻘﯾﺑوي ،او د ﺷراﯾطو
ﭘﮫ ﺑدﻟﯾدو ﺳره ﯾو وﺧت او ﺑل وﺧت ﺗﺎزه ﮐﯾږي .د ﻣﮭم ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘرراﺗو ﯾﺎدوﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﻣﭘس ﮐﯥ ﺷﺎوﺧوا ﻟګول ﮐﯾږي او د  PCCد ﮐووﯾډ19-
د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘررات ﻻډﯾر ﭘﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳره او ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول د  PCCوﯾب ﺳﺎﯾټ ﮐﯥ د ﮐروﻧﺎ وﯾروس )ﮐووﯾډ (19-ﺳرﭼﯾﻧو ) Coronavirus
 ((COVID-19) resourcesﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﺷرح ﺷوي دي ،ﭼﯥ زده ﮐوﻧﮑﻲ ھڅول ﮐﯾږي ﻣرور ﯾﯥ ﮐړي.
د دې ﺗړون ﭘﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐوﻟو ﺳره ،زه ﻣواﻓﻖ ﯾم ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﭘﮫ ﮐﻣﭘس ﮐﯥ اوﺳم ﯾﺎ ﭘﮫ ﮐوﻣو ﺣﺿوري ﮐورﺳوﻧو ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ،ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣو )ھﻐﮫ ﮐﮫ
ﮐﻣﭘس ﮐﯥ وي ﯾﺎ ﺑﮭر( ﮐﯥ ګډون ﮐوم ﻧو زده ﮐوﻧﮑو ﭘورې اړوﻧد د ﮐووﯾډ 19-ﺧوﻧدﯾﺗوب ټول ﻣﻘررات ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾﺑوم .دا ﻣﻘررات او ﺷراﯾط
ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول ﺗﺎزه ﮐﯾږي ،او ﭘورﺗﮫ ﻟﻧﮏ ﺷوي د ﮐووﯾډ 19-وﯾب ﺳﺎﯾټ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣوﻧدﻟﯽ ﺷﺊ .زده ﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﺑﮫ د  PCCﻟﺧوا د ﮐووﯾډ19-
د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻧﺎﻓذ ﻣﻘرراﺗو ﮐﯥ ھرډول د ﭘﺎم وړ ﺑدﻟوﻧوﻧو ﭘﮫ اړه د ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ ﻟﮫ ﻻرې ،د زده ﮐوﻧﮑو د  PCCﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﻟﮫ ﻻرې
ﺧﺑر ورﮐول ﮐﯾږي .زه ﭘدې ھم ﭘوھﯾږم ﭼﯥ زه ﺑﺎﯾد د  PCCﻟﺧوا وﯾل ﺷوي د ﺗﺟرﯾد/ﻗرﻧطﯾن ﻟﭘﺎره ټول ﺷراﯾط ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻘﯾب ﮐړم.

ھﻐﮫ زده ﮐوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓرﺻﺗوﻧو ،ﯾﺎ د  PCCاړوﻧد ﻧورو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ د  PCCﮐﻣﭘس ﮐﯥ ﻧﮫ وي ،ګډون ﮐوي ،د
ھﻐوی ﻧﮫ ھم ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﺎ د ﻓﻌﺎﻟﯾت د ﮐورﺑﮫ د ﺧوﻧدﯾﺗوب ټول ﻣﻘررات ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي.
د  PCCد ﮐووﯾډ 19-د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘرراﺗو ﺗﻌﻘﯾﺑول د زده ﮐوﻧﮑو او ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﮐﭼﮫ د  PCCټوﻟﻧﯥ د روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﺣﺎﻓظت
ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻣﮭﻣﮫ ﻻره ده .د  PCCد ﮐووﯾډ 19-د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘرراﺗو ﺳره ﺗطﺎﺑﻖ ﻧﮫ درﻟودل د
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺎ د ﻧورو ﻏﯾر اﻧﺿﺑﺎطﻲ طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐﯾږي ،ﻣګر داﺳﯥ ﻣوارد ﺷﺗون ﻟري ﭼﯾرې ﭼﯥ ﺗطﺎﺑﻖ ﻧﮫ درﻟودل د
زده ﮐوﻧﮑﻲ ﭼﻠﻧد ﮐوډ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷوي د زده ﮐوﻧﮑﻲ د ﭼﻠﻧد طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐﯾږي.
د ﺧطر ﺗﺎﯾﯾدول
د  PCCﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ د  PCCﮐﻣﭘس )وداﻧﯾو( ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ او ھرډول ﺣﺿوري ﮐورس ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ )ھﻐﮫ ﮐﮫ ﭘﮫ ﮐﻣﭘس ﮐﯥ
وي ﯾﺎ ﺑﮭر وي( ﮐﯥ د ګډون ﮐوﻟو د ﺷرط ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،زه ﻻﻧدې ﻣوارد ﺗﺎﯾﯾدوم:
●

زه ﭘوھﯾږم او ﺗﺎﯾﯾدوم ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﺧﭘرﯾدو ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره د  PCCﻟﺧوا ﺷوي اﻗداﻣﺎﺗو ﺳرﺑﯾره ،ﭘﺷﻣول د ﮐووﯾډ-
 19د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘرراﺗو ﭘﻠﻲ ﮐول PCC ،ﻧﺷﻲ ﮐوﻟﯽ دا ﺧطر ﻟﮫ ﻣﯾﻧځﮫ وﯾﺳﻲ ﭼﯥ زه د ﮐووﯾډ 19-ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږم ﯾﺎ
ورﺑﺎﻧدې اﺧﺗﮫ ﮐﯾږم ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻣﭘس ﮐﯥ اوﺳم ﯾﺎ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺣﺿوري ﮐورس ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ )ھﻐﮫ ﮐﮫ ﮐﻣﭘس ﮐﯥ
دﻧﻧﮫ وي ﯾﺎ ﺑﮭر وي( ﮐﯥ ګډون ﮐوم.

●

زه ﭘﮫ داوطﻠب ډول او زﻣﺎ د ګټﯥ ﻟﭘﺎره د  PCCﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ ﭘﮫ ﺣﺿوري ﮐورﺳوﻧو ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣو ﮐﯥ ګډون
ﮐول اﻧﺗﺧﺎﺑوم ،د ﮐووﯾډ 19-اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺧطروﻧو ﺑﺷﭘړ ﭘوھﺎوي او ﺗﺎﯾﯾد ﺳره ،ﭘﺷﻣول د ﺷدﯾد
ﻧﺎروﻏۍ ﯾﺎ ﻣړﯾﻧﯥ ﺧطر ،ﭼﯥ زه ورﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږم.

ﻻﻧدې زﻣﺎ ﭘﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐوﻟو ﺳره ،زه ﺗﺎﯾﯾدوم ﭼﯥ ﻣﺎ دا د ﮐووﯾډ 19-د ﺧطر ﺗﺎﯾﯾد ﻟوﺳﺗﻠﯽ دی .زه ﭘوھﯾږم او ﺗﺎﯾﯾدوم ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-د
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣﻘرراﺗو ﺳرﺑﯾره ﭼﯥ  PCCﯾﯥ ﭘﻠﻲ ﮐوي PCC ،ﻧﺷﻲ ﮐوﻟﯽ دا ﺧطر ﻟﮫ ﻣﯾﻧځﮫ وﯾﺳﻲ ﭼﯥ زه د  PCCﮐﻣﭘس )وداﻧﯾو( ﮐﯥ
ﯾﺎ ﺣﺿوري ﮐورﺳوﻧو ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣو ﮐﯥ زﻣﺎ ګډون )ھﻐﮫ ﮐﮫ ﮐﻣﭘس ﮐﯥ دﻧﻧﮫ وي ﯾﺎ ﺑﮭر وي( ﺳره ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ زه د ﮐووﯾډ19-
ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږم ﯾﺎ ورﺑﺎﻧدې اﺧﺗﮫ ﮐﯾږم .زه دا ﻣواﻓﻘت ھم ﮐووم ﭼﯥ د ﺧوﻧدﯾﺗوب ټول ﻣﻘررات ﺗﻌﻘﯾﺑوم .زه دﻟﺗﮫ ورﮐړل ﺷوي ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو
ﺑﺎﻧدې ﻣﮑﻣل ﭘوھﯾږم او د ﺷراﯾطو ﺳره ﻣواﻓﻖ ﯾم.

