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قومی کاوش کی معاونت کرنا
یہ ایپ اس وباء کے خالف لڑنے میں کیسے مدد دے گی

این ایچ ایس کووڈ 19-ایپ کورونا وائرس
(کووڈ )19-کا ٹیسٹ کرنے اور متاثرہ
لوگوں پر نظر رکھنے کے ہمارے ایک بڑے
پروگرام کا حصہ ہے جس کو انگلینڈ میں
ٹیسٹ اینڈ ٹریس سروس جبکہ ویلز
میں اسے این ایچ ایس ویلز ٹیسٹ،
ٹریس ،پروٹیکٹ سروس کہا جاتا ہے۔
یہ ایپ متاثرہ لوگوں پر نظر رکھنے کے
ہمارے روایتی طریقے کے ساتھ استعمال
ہو گی تاکہ یہ کورونا وائرس سے متاثرہ
شخص سے رابطہ میں آنے کی صورت
میں اپنے استعمال کنندگان کو مطلع
کرے۔

اس ایپ سے این ایچ ایس کو یہ جاننے
میں مدد ملے گی کہ آیا کوروناوائرس
کسی خاص عالقے میں پھیل تو نہیں رہا
تاکہ لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے
لوکل اتھارٹیز اس کےپھیالؤ کی روک تھام
کے لیے فوری اقدامات اٹھا سکیں۔
یہ ایپ اپنا کام استعمال کنندہ کی
شناخت کو ظاہر کیے بغیر کرتی ہے۔ کوئی
بھی شخص ،حتٰ ی کہ حکومت بھی یہ
نہیں جان سکے گی کہ کوئی مخصوص
استعمال کنندہ کون ہے یا کہاں ہے۔

این ایچ ایس کووڈ 19-ایپ

قومی
کاوش

اس ایپ سے لوگ اپنی عالمات کی اطالع
دے سکتے ہیں ،کورونا وائرس کا ٹیسٹ
آرڈر کر سکتے ہیں اور ایک کیو آر کوڈ کو
اسکین کر کے مقامات کے اندر جا سکتے
ہیں اور یہ این ایچ ایس کو ان لوگوں کا
سراغ لگانے میں بھی مدد دیتی ہے جو
ممکنہ طور پر کورونا کے مریض ہوں۔

رابطہ کا کھوج

وائرس کا ٹیسٹ
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این ایچ ایس کووڈ 19-ایپ
اپنے پیاروں کو بچائیں

ایپ کی اہمیت
ڈاون لوڈ کرنے واال ہر شخص
ایپ کو ٔ
کورونا وائرس (کووڈ )19-کے خالف لڑائی
میں مدد فراہم کرے گا۔
ایپ کی مدد سے این ایچ ایس یہ جان
سکے گا کہ کورونا وائرس کتنی تیزی
سے اور کہاں پھیل رہا ہے ،تاکہ فوری اور
موثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ ایپ این ایچ
ٔ
ایس کومدد دیتاہے کہ وہ وائرس کا سراغ
لگائیں نہ کہ افراد کا۔

ایپ ڈیٹا
یہ ایپ آپ کو یا آپ کی لوکیشن یعنی
جگہ کو ٹریک نہیں کرے گی۔ اس کی
بجائے آپ کے پوسٹ کوڈ ڈسٹرکٹ کی
مدد سے اس ایپ سے یہ معلوم ہو گا کہ
وائرس کہاں پھیل رہا ہے۔
آپ کا پوسٹ کوڈ ڈسٹرکٹ آپ کے
پوسٹ کوڈ کا پہال حصہ ہوتا ہے جس
میں تقری ًبا  8,000دیگر گھرانے بھی رہتے
ڈاون
ہیں۔ جب آپ پہلی مرتبہ ایپ کو ٔ
لوڈ کرتے ہیں ،تو آپ سے آپ کا پوسٹ
کوڈ ڈسٹرکٹ بھی مانگا جاتا ہے۔

ایپ کے متاثرہ شخص کےسراغ
لگانےکے فوائد
یہ ایپ ایسے استعمال کنندگان کی
شناخت کرے گی جنہیں وہ ذاتی طور پر
جانتے بھی نہیں ہوں گے اور انہوں نے ایک
دوسرے کے قریب وقت گزارا ہو گا اور
بعد میں ان کا ٹیسٹ مثبت آیا ہو گا۔
اس ایپ کی "چیک ان" خصوصیت
معاونت کرتی ہے اور ان استعمال کنندگان
کو گمنام طریقے سے خبردار کرتی ہے جو
بیک وقت ایک مقام پر موجود ہوں۔
متاثرہ شخص کی ایپ کی مدد سے
کھوج لگانے سے قریب رہنے والے لوگوں کو
خبردار کرنے کا وقت کم ہو جاتا ہے۔

یہ ایپ ایک دوسرے کو محفوظ
رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے
یہ جیب میں ٹیسٹ اور ٹریس رکھنے کی طرح ہے۔
یہ کچھ کارآمد چیزیں ہیں جو آپ ایپ کے ساتھ
کرسکتے ہیں:

مطلع کریں
معلوم کریں کہ جب آپ دوسرے ایپلی کیشن
کے صارفین کے قریب رہے ہیں جنہوں نے کورون
وائرس کے لئے مثبت امتحان کی اطالع دی ہے۔

مقامات میں چیک کریں
بغیر کسی فارم کو پُر کیے  ،درخواستوں کے
 QRکوڈ اسکینر والے بار اور ریستوراں جیسی
جگہوں کی جانچ کریں۔ اگر کوروناورس پنڈال
میں پایا گیا تو  ،ایپ آپ کو آگاہ کرے گی۔
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ایپ آپ کی مدد کیسے کرتی ہے
ایپ کی ایسی کلیدی خصوصیات ہیں جن سے آپ کو آزادی زیادہ سے
زیادہ جبکہ خطرہ کم از کم ہوتا ہے

ڈاون لوڈ کرتے
اگر آپ ایپ ٔ
ہیں ،تو چھ ایسی کلیدی
خصوصیات ہیں جو آپ کی
اور آپ کی کمیونٹی کی مدد
کرتی ہیں۔

عالقے کے خطرے کا درجہ دیکھیں

ان سے آپ کا ذاتی خطرہ کم ہو
جاتا ہے اور دوسروں کو بھی کم سراغ لگائیں
خطرات الحق ہوتے ہیں۔

متاثرہ لوگوں کی شناخت کے حوالے سے،
یہ ایپ بے قاعدہ آئی ڈیز استعمال کرتے
ہوئے نزدیک موجود دیگر ایپ استعمال
کنندگان کی نشاندہی کرتی ہے۔
ان استعمال کنندگان میں سے اگر بعد
میں کسی کا کورونا وائرس (کووڈ)19-
ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے ،تو آپ کو خبردار
کیا جاتا ہے اور مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ اگر
آپ کی عمر  18سال سے کم ہے ،تو آپ
کو یہ کسی بھروسہ مند بڑے شخص کو
دکھانا چاہیے۔

خبردار رہیں

داخل ہوں

جب آپ پہلی مرتبہ ایپ میں رجسٹر
ہوتے ہیں ،تو آپ سے آپ کے پوسٹ کوڈ
کا پہال حصہ پوچھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھنے
کے لیے ایپ کو روزانہ چیک کر سکتے ہیں
کہ آیا آپ کے عالقے میں کورونا وائرس کا
بہت زیادہ خطرہ تو موجود نہیں۔

ایپ کی مدد سے آپ جب کسی جگہ
جاتے ہیں ،تو ریکارڈ دیکھنے کے لیے وہاں
پہنچنے پر "داخل ہونے" سے پہلے کیو آر
کوڈ استعمال کر سکتے ہیں۔

اگر ایسا ہوا ،تو آپ کو مطلع کرنے کے لیے
نوٹیفیکیشن بھی ملے گا۔
اس کی مدد سے آپ اپنے اور اپنے پیاروں
کے تحفظ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر
فیصلے کر سکتے ہیں۔

ایپ آپ کی کوئی ذاتی معلومات ریکارڈ
کیے بغیر وہاں پر آپ کی موجودگی کا
وقت ریکارڈ کر لیتی ہے۔ اگر آپ حال ہی
میں کسی ایسی جگہ پر گئے ہوں جہاں
پر کورونا وائرس کا کوئی مریض موجود
ہوا ،تو آپ کو انتباہ موصول ہو گا۔
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ایپ آپ کی مدد کیسے کرتی ہے
ایپ کی ایسی کلیدی خصوصیات ہیں جن سے آپ کو آزادی زیادہ سے
زیادہ جبکہ خطرہ کم از کم ہوتا ہے

ڈاون لوڈ کرتے
اگر آپ ایپ ٔ
ہیں ،تو چھ ایسی کلیدی
خصوصیات ہیں جو آپ کی
اور آپ کی کمیونٹی کی مدد
کرتی ہیں۔
ان سے آپ کا ذاتی خطرہ کم ہو
جاتا ہے اور دوسروں کو بھی کم عالمات
خطرات الحق ہوتے ہیں۔
اگر آپ کو اپنی طبیعت خراب محسوس
ہو ،تو آپ ایپ سے چیک کر سکتے ہیں
کہ آیا آپ کی عالمات کورونا وائرس
(کووڈ )19-والی ہیں۔
یہ ایپ آپ کو ممکنہ عالمات کی ایک
فہرست دکھائے گی جہاں سے آپ اپنی
متعلقہ عالمات کو منتخب کر سکتے
ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کو بتائے گی کہ آیا
آپ کو کورونا وائرس ہے یا نہیں۔

ٹیسٹ

آئسولیٹ یعنی علیحدگی
اختیارکرنا

اگر آپ میں کورونا وائرس کی عالمات
موجود ہوئیں ،تو یہ ایپ آپ کو ایک
ایسی ویب سائیٹ پر لے جائے گی جہاں
پر آپ ایک ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کو ایپ مشورہ دیتی ہے کہ آپ
آئسولیٹ ہو جائیں ،تو یہ آپ کے لیے ایک
ڈاون ٹائمر لگا دے گی جس سے
کاونٹ ٔ
ٔ
آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ آپ نے اپنے آپ
کو کب تک آئسولیٹ رکھنا ہے۔
جب آپ کی آئسولیشن یعنی علیحدگی
کا وقت ختم ہو جائے گا ،تو یہ ایپ آپ
کو یاددہانی کا ایک نوٹیفیکیشن دے گی
اور تازہ ترین مشورے کے لیے آپ کو ایک
لنک بھی
دے گی۔ اگر آپ کی عمر  18سال سے کم
ہے ،تو آپ کو یہ کسی بھروسہ مند بڑے
شخص کو دکھانا چاہیے۔
5

یہ ایپ کام کیسے کرتی ہے
گوگل اور ایپل کے ساتھ شراکت داری میں تیار کردہ ایک ایپ جو کورونا
وائرس کے خالف جنگ میں مدد دیتی ہے
ایپ کی ٹیکنالوجی

اس میں مشترکہ طور پر

این ایچ ایس کووڈ 19-ایپ آپ کے
سمارٹ فون کے موجودہ "ایکسپوژر
الگنگ" کو استعمال کرتے ہوئے یہ
پتہ لگاتی ہے کہ آپ نے کورونا وائرس
(کووڈ )19-سے متاثرہ دیگر ایپ استعمال
کنندگان کے پاس وقت تو نہیں گزارا۔

ایپ کی مدد سے سراغ لگائے جانے واال
ہر رابطہ ،متاثرہ لوگوں پر نظر رکھنے کے
ہمارے موجودہ نظام میں بہتری الئے گا
پھیالو کو روکنے میں
اور کورونا وائرس کے
ٔ
مددگار ثابت ہو گا۔

اس کام کے لیے آپ کا بلوٹوتھ آن رہنا
الزمی ہے :اس کی وجہ سے آپ کے فون
کی بیٹری پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا،
کیونکہ یہ ایپ "بلوٹوتھ کی کم توانائی"
استعمال کرتی ہے۔

دیگر لوگوں کو خبردار کرنا
کورونا وائرس کے حامل ایپ استعمال
کنندگان یہ انتخاب خود کر سکتے ہیں
کہ آیا وہ دیگر ایپ استعمال کنندگان کو
خبردار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ متاثرہ ایپ
استعمال کنندہ کے قریب موجود دیگر
ایپ استعمال کنندگان کو خبردار کرنے کے
لیے ایک بے قاعدہ منفرد آئی ڈی استعمال
کی جائے گی۔ اس کا مقصد کورونا وائرس
کے مثبت مریض کی رازداری اور شناخت
کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
6

6

اگر آپ میں عالمات ہوں ،تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
آپ یہ چیک کرنے کے لیے ایپ استعمال کر سکتے ہیں کہ آیا اپنی عالمات
کی بناء پر آپ کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے

اگر آپ کو اپنی طبیعت خراب
محسوس ہو ،تو آپ کو ایپ
سے چیک کرنا چاہیے کہ آیا
آپ کی عالمات کرونا وائرس
(کووڈ )19-والی ہیں۔
میں ایپ میں اپنی عالمات
کیسے درج کروں؟
آپ “ ”Report Symptomsبٹن کو دبا کر
ایپ میں اپنی عالمات درج کر سکتے ہیں۔

جب میں نے اپنی عالمات درج
کرلیں تو پھر کیا ہو گا؟
سواالت کے جوابات دینے کے بعد،
معلومات کو ایپ میں جمع کرانے سے
پہلے آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد ایپ آپ کو بتائے گی کہ آیا
آپ کی عالمات کورونا وائرس کی ہیں یا
نہیں اور آپ کو ایک لنک بھی دے گی
جہاں پر آپ ایک مفت ٹیسٹ بک کرا
سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر  18سال سے
کم ہے ،تو آپ کو یہ کسی بھروسہ مند
بڑے شخچاہیے۔ص کو دکھانا

یہ ایپ آپ کو ممکنہ عالمات کی ایک
فہرست دکھائے گی جہاں سے آپ اپنی
متعلقہ عالمات کو منتخب کر
سکتے ہیں۔
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ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ
آپ کے ٹیسٹ نتائج تک آسان رسائی اور آگے کیا کرنا چاہیے

اگر میرے ٹیسٹ کا نتیجہ
مثبت آیا ،تو کیا ہو گا؟
اگر آپ کا کورونا وائرس (کووڈ )19-کا
نتیجہ مثبت آ جاتا ہے ،تو ایپ آپ کو
آئسولیٹ یعنی علیحدگی اختیارکرنےکےلیے
کہے گی۔ اگر آپ کی عمر  18سال سے کم
ہے ،تو آپ کو یہ کسی بھروسہ مند بڑے
شخص کو دکھانا چاہیے۔ اس وقت کے
دوران گھر پر ہی قیام کرنا نہایت اہم ہوتا
ڈاون ٹائمر
کاونٹ ٔ
ہے۔ ایپ آپ کو ایک ٔ
کے ذریعے آپ کی آئسولیشن کی مدت پر
نظر رکھنے میں مدد دے گی اور آپ کو
بتائے گی کہ آپ نے کتنے وقت تک اپنے
آپ کو آئسولیٹ رکھنا ہے۔ ایپ آپ کو این
ایچ ایس کی جانب سے کورونا وائرس کے
حوالے سے مشاورت کا ایک لنک بھی دے
گی اور یہ کہ اگر آپ کی طبعیت خراب
ہو ،تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔

میرے ٹیسٹ کے نتیجے کا
معاشرے کے دیگر لوگوں کے لیے
کیا مطلب ہونا چاہیے؟
اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے،
توآپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ آیا آپ
دیگر ایپ استعمال کنندگان کو خبردار
کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔

اگر آپ دیگر لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے
ہیں ،تو این ایچ ایس کے ڈاکٹر اور
سائنسدان ایک الگورتھم یعنی حساب
استعمال کرتے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں کہ
دوسرے لوگوں کو خطرے سے بچانے کے
لیے آپ کو ان سے کتنا دور رہنا چاہیے۔
آپ کی عالمات ظاہر ہونے سے
مخصوص مدت پہلے تک آپ کے ساتھ
رابطہ میں رہنے والے ایپ استعمال
کنندگان کو خبردار کرنے کے لیے ایک بے
قاعدہ منفرد آئی ڈی استعمال کی جائے
گی۔
اس انتباہ میں آپ کے بارے میں
کوئی بھی ذاتی معلومات نہیں فراہم
کی جائیں گی اور آپ کی رازداری اور
شناخت کو ہمیشہ خفیہ رکھا جائے گا۔
ایسا انتباہ موصول کرنے والے ایپ
استعمال کنندگان کو آگے کے مراحل
کے بارے میں این ایچ ایس کی جانب
سے باضابطہ مشاورت فراہم کی جائے
گی۔ آپ کے ساتھ انگلینڈ میں این ایچ
ایس ٹیسٹ اینڈ ٹریس سروس اور ویلز
میں این ایچ ایس ویلز ٹیسٹ ،ٹریس،
پروٹیکٹ سروس رابطہ کرکے آپ کو ایک
فارم مکمل کرنے کا کہہ سکتے ہیں جس
میں آپ کسی ایسے جاننے والے شخص
کے بارے میں بتائیں گے جس کے ساتھ
آپ حالیہ طور پر قریب رہے ہوں۔

 10دن تک خود کو الگ
تھلگ رکھیں
آپ کا کورونا وائرس ٹیسٹ کا
نتیجہ مثبت ہے
آپ کے ٹیسٹ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو
کورونا وائرس ہو رہا ہے۔ آپ کو ای میل یا مزید
معلومات کے ساتھ ٹیسٹ بھیجا گیا ہے۔

مزید مشوروں کے لئے  ،مالحظہ کیجیے:

8

آپ کی ذاتی رازداری اور ڈیٹا
رازداری اور ڈیٹا کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے

آپ کی رازداری اور شناخت
کا تحفظ کرنا
این ایچ ایس ڈیٹا کو آپ کے فون تک
محفوظ طریقے سے بھیجے گا۔ ً
مثل اس
ڈیٹا میں آپ کے پوسٹ کوڈ ڈسٹرکٹ
میں خطرہ کے درجہ میں تبدیلی کے
بارے میں معلومات شامل ہو سکتی ہے۔
اس ڈیٹا کو آپ کے قریب آنے والے کورونا
وائرس (کووڈ )19-کے دوسرے ایپ
استعمال کنندگان سے آپ کو خبردار
رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
ایپ آپ کو انتباہ بھیجنے کے لیے ،این
ایچ ایس کووڈ 19-ایپ کےاستعمال
کنندگان کی شناخت کے لیے بے قاعدہ
منفرد آئی ڈیز استعمال کرتی ہے۔ ان بے
قاعدہ آئی ڈیز کے استعمال کا مقصد
ایپ کے دیگر استعمال کنندگان کے
ساتھ آپ کے روابط کو نجی رکھنا ہے۔
تمام ریکارڈ بشمول تاریخ ،وقت اور یہ
کہ آپ دیگر ایپ استعمال کنندگان سے
کتنے فاصلے پر موجود ہیں ،کو صرف
آپ کے فون میں رکھا جاتا ہے۔ آپ جب
چاہیں ،ایپ کو اور اس کے ذخیرہ شدہ
تمام ڈیٹا کو حذف کر سکتے ہیں۔

آپ کا ڈیٹا محفوظ اور مستحکم ہے
ایپ آپ کی ذاتی معلومات اپنے پاس
نہیں رکھے گی اور آپ کے ارد گرد پر بھی
نظر نہیں رکھے گی۔
ایپ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا:
•آپ کی شناخت کے لیے

•آپ کا سراغ لگانے کے لیے

•یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا آپ
حدہ ہوئے ہیں
آئسولیٹ یعنی علی ٰ
•بائی الء انفورسمنٹ

حکومت ،ایپل ،گوگل اور متعلقہ صنعت
کے ماہرین نے اس ایپ کے ڈیزائن ،ٹیسٹ
اور بہتری میں بے حد مدد فراہم کی ہے۔
نیشنل سائبر سیکورٹی سنٹر بھی یہ
چیک کرتا ہے کہ آیا یہ ایپ استعمال میں
محفوظ اور مستحکم ہے۔
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آپ کی ذاتی رازداری اور ڈیٹا
اس ایپ کو آپ کی رازداری اور تحفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے

کیا ایپ کو میرے فون نمبروں
تک رسائی ہو گی؟

"چیک ان" خصوصیت میں
کس ڈیٹا کا ریکارڈ بنتا ہے؟

نہیں۔ ایپ کو آپ کے فون نمبروں یا فون
میں موجود دیگر کسی قسم کی ذاتی
معلومات تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔
اس میں آپ کا نام ،روابط ،ای میل پتے
یا فون نمبرز یا آپ کے فون کے بارے میں
مخصوص تفصیالت شامل ہوتی ہیں۔

جب آپ کسی جگہ کے اندر جاتے ہیں،
تواس کا ڈیٹا آپ کے فون میں رکھا جائے
گا۔ اس میں آپ کے داخلے کا وقت اور
تاریخ اور متعلقہ جگہ کا شناخت کنندہ
شامل ہوتا ہے۔

آپ کی رازداری اور شناخت محفوظ ہے۔
ڈیٹا اور رازداری کے بارے میں مزید
معلومات یہاں سے مل سکتی ہے
.www.covid19.nhs.uk

ایپ ہر  21دن کے بعد مختلف مقامات
میں آپ کے داخلوں کی فہرست کو
خودکار طریقے سے حذف کرتی رہے گی
اور اگر آپ چاہیں ،تو کسی بھی وقت
اس فہرست کو خود بھی حذف کر سکتے
ہیں۔
آپ جس جگہ پر تھے ،وہاں پر اگر اسی
دوران دوسرے لوگ بھی موجود ہوئے،
اور بعد میں اگر کسی کا کورونا ٹیسٹ
مثبت آ جاتا ہے ،تو آپ کو مطلع کرنے کے
لیے ایک انتباہ بھی موصول ہو سکتا ہے۔

10

عمومی سواالت
آپ کے سواالت کے جوابات

رابطہ میں آنے والے لوگوں کے
کھوج کے لیے استعمال کی جانے
والی بے قاعدہ منفرد آئی ڈی
کسی طرح کی ہوتی ہے؟
بے قاعدہ منفرد آئی ڈیز ایک قسم کے کوڈ
ہوتے ہیں جن میں حروف اور اعداد شامل
ہوتے ہیں۔ ان کو فون ایک دوسرے کے
ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ ہر  15تا 20
منٹ کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان کی
مدد سے استعمال کنندگان یا ان کے فون
کی شناخت کرنا ممکن نہیں ہے۔

کیا میں ایپ کو حذف کر سکتا ہوں؟
آپ جب چاہیں ،ایپ کو کسی بھی وقت
حذف کر سکیں گے۔
آپ کے فون کے آپریٹنگ سسٹم کے
مطابق کچھ ڈیٹا پھر بھی باقی رہ جاتا ہے
مگر ایپ اور اس میں موجود ڈیٹا حذف
ہو جاتا ہے۔
اگر آپ ایپ کو حذف کر دیتے ہیں ،تو پھر
آپ کو مزید کوئی نوٹیفیکیشن یا انتباہ
موصول نہیں ہو گا۔

کیا میں کسی ایسے ایپ
استعمال کنندہ کو شناخت کر
سکتا ہوں جس کا کورونا وائرس
(کووڈ )19-ٹیسٹ مثبت آیا ہو؟

نہیں۔ ایپ کی مدد سے آپ کورونا
وائرس سے متاثرہ لوگوں کی شناخت
نہیں کر سکیں گے۔ بے قاعدہ منفرد
آئی ڈیز کو یہ بات یقینی بنانے کے لیے
استعمال کیا جاتا ہے کہ ایپ کے استعمال
کنندگان کی شناخت اور رازداری کو
محفوظ بنایا جا سکے۔
تاہم ،استعمال کنندگان کو مشورہ دیا
جاتا ہے کہ وہ اپنے فون کو محفوظ رکھیں
کیونکہ اگر آپ کا فون دوسرا کوئی
شخص استعمال کرتا ہے ،تو وہ بھی آپ
کے انتباہ دیکھ سکتا ہے۔

کیا ایپ میری بیٹری کو جلدی
ختم کر دے گی؟
ایپ "بلوٹوتھ کی کم توانائی" استعمال
کرتی ہے ،جس سے آپ کے موبائل فون
کی بہت تھوڑی بیٹری استعمال ہوتی ہے،
خاص طور پر اس سے بھی کم جب آپ
عام حاالت میں بلوٹوتھ کو آن رکھتے ہیں۔

"عمومی سواالت" کے مزید جوابات دیکھنے کے لیے ،مالحظہ کریںwww.covid19.nhs.uk :

ایپ کو میرے پوسٹ کوڈ
ڈسٹرکٹ کی ضرورت کیوں ہے؟

اگر میرا فون الک ہو ،تو ایپ
پھر بھی کام کرے گی؟

ڈاون لوڈ کرتے ہیں،
جب آپ ایپ کو ٔ
تو آپ سے آپ کا پوسٹ کوڈ ڈسٹرکٹ
مانگا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ
کے پوسٹ کوڈ کا پہال حصہ این ایچ
ایس کےساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔

اگر آپ کا فون الک بھی ہو ،تو ایپ تب
بھی کام کرے گی بشرطیکہ آپ کا فون
آن ہو اور بلوٹوتھ بھی فعال ہو۔ ماسوائے
اس وقت کے جب آپ کا فون ری
سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے ،تو آپ کو ایپ کو
چالنے کے لیے پہلی مرتبہ الزمی طور پر
فون کو اَن الک کرنا پڑتا ہے۔ ایسا صرف
ری سٹارٹ کے وقت ہوتا ہے اور آپ کو
ایپ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ایک پوسٹ کوڈ میں عام طور پر تقری ًبا
 8,000پتے موجود ہوتے ہیں ،جس کا
مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد سے آپ
کے مخصوص مقام کا تعین نہیں کیا جا
سکتا۔
آپ کے پوسٹ کوڈ ڈسٹرکٹ کے
استعمال سے ایپ آپ کے عالقے میں
موجود خطرے سے آپ کو
آگاہ کرے گی۔
این ایچ ایس پوسٹ کوڈ ڈسٹرکٹ کو
درج ذیل کے لیے استعمال کرے گا:
•مقامی ہسپتالوں کی سروسز کا
اندازہ اور انتظامات
•ایپ کو بہتر بنائیں اور یقینی
بنائیں کہ یہ کام کرتی ہو

مجھے نوٹیفیکیشنز کو آن رکھنے
کی کیوں ضرورت ہو گی؟
ایپ کی مخصوص خصوصیات کے کام
کرنے کے لیے نوٹیفیکیشنز استعمال کی
جاتی ہیںً ،
مثل رابطہ کا کھوج لگانا۔ اگر
آپ نے کسی ایسے شخص کے پاس وقت
گزارا ہو جس کا کورونا وائرس ٹیسٹ
بعد میں مثبت آ گیا ہو ،تو آپ کا فون
نوٹیفیکیش کے ذریعے آپ کو ایک انتباہ
لہذا براہ کرم جب آپ سے کہا
بھیجے گاٰ ،
جائے تو نوٹیفیکشنز کو آن رکھیں۔
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عمومی سواالت
آپ کے سواالت کے جوابات

کیا ایپ کو کام کرنے کے لیے
بلوٹوتھ کی ضرورت ہے؟

مجھے کیوں اور کب کسی مقام
میں داخل ہونا چاہیے؟

جی ہاں۔ ایپ کام کرنے کے لیے "بلوٹوتھ کی
کم توانائی" استعمال کرتی ہے۔ جب آپ
ڈاون لوڈ کرتے ہیں ،تو آپ کو ایپل
ایپ ٔ
اور گوگل کی “”Exposure Notifications
سروس کو اجازت دینا ہو گی

اگر آپ کسی ایسے مقام میں داخل ہوتے
ہیں (مثال ً
کوئی دکان ،کوئی ریسٹورینٹ یا سیلون)،
جس میں داخلی مقام پر باضابطہ ٹیسٹ
اینڈ ٹریس کیو آر کوڈ پوسٹر آویزاں کیا گیا
ہے ،تو آپ کو اپنے فون کے کیمرے سے وہ
کیو آر کوڈ اسکین کر لینا چاہیے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپ بلوٹوتھ کی
مدد سے آپ کے قریب وقت گزارنے
والے دیگر ایپ استعمال کندگان کی بے
قاعدہ آئی ڈیز کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اس
کو "ایکسپوژر الگنگ" کہا جاتا ہے اور یہ
ٹیکنالوجی رابطوں کا کھوج صرف اسی
صورت میں ہی لگا سکتی ہے جب آپ کے
فون کا بلوٹوتھ آن ہو گا۔

آپ کو ایک پیغام کی مدد سے مطلع کیا
جائے گا کہ آپ استعمال سے پہلے اس کو
اجازت دے سکتے ہیں۔
اگر آپ حال ہی میں کسی ایسی جگہ پر
گئے ہوں جہاں پر کورونا وائرس (کووڈ)19-
کا کوئی مریض موجود ہو ،تو پھر آپ کو
انتباہ موصول ہو گا۔

"عمومی سواالت" کے مزید جوابات دیکھنے کے لیے ،مالحظہ کریںwww.covid19.nhs.uk :

مجھے اپنے فون کا آپریٹنگ
سسٹم کیوں اپ ڈیٹ کرنے کی
ضرورت ہے؟
این ایچ ایس کووڈ 19-ایپ کے کام کرنے کے
لیے ضروری ہے کہ آپ کے فون پر تازہ ترین
آپریٹنگ سسٹم انسٹال شدہ ہو۔
ایپل فون کے لیے ورژن  13.5یا اس سے
اگال ورژن الزمی ہے۔ اینڈرائیڈ فون کے لیے
مارشمیلو یا ورژن  6.0یا اس سے اگال ورژن
ہونا الزمی ہے۔
دیگر فونز اور آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ
کرنے کے حوالے سے ہدایات کے لیے اس
ویب سائیٹ.www.covid19.nhs.uk :
پر موجود "عمومی سواالت" مالحظہ کریں۔

12

مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم مالحظہ کریں:
www.covid19.nhs.uk

کورونا وائرس

جب کہا جائے تو اپنے آپ
کو دوسروں سے
الگ تھلگ رکھیں
اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جو اس بیماری میں مبتال ہے،
تو آپ کو  14دنوں کے لئے دوسروں سے الگ تھلگ رہنا چاہیئے۔
اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کو محفوظ رکھیں۔
 nhs.uk/coronavirusمالحظہ کریں یا  119پر کال کریں

28/07/2020 10:34
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اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﻨﮉراﺋﯿﮉ ﮔﺎﺋﯿﮉ
2

1

3

اﯾﭗ اور ﮔﯿﻤﺰ ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ

4
NHSCOVID-19

NHS COVID-19

NHSx
NHSCOVID-19
NHSx

اﻧﺴﭩﺎل ﮐﺮﯾﮟ

ﻣﻔﺖ

اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﻮ اَن ﻻک ﮐﺮﯾﮟ۔ ﭘﻠﮯ ﺳﭩﻮر
) (Play Storeﻧﺎم ﮐﯽ اﯾﭗ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﻮ اﺳﮑﺮول ﮐﺮﯾﮟ۔ ﯾﮧ اﯾﭗ ﻣﻨﺪرﺟﮧ
ﺑﺎﻻ اﻣﯿﺞ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻧﻈﺮ آﺗﯽ ﮨﮯ۔ اِﺳﮯ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﯿﮯ اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

5

اب ” “NHS COVID-19ﭨﺎﺋﭗ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺳﺮچ
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﮐﮯ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ
ﺑﺎﮐﺲ ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ آپ ﮐﻮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﯽ اﯾﮏ ﻓﮩﺮﺳﺖ
” “Search for apps & gamesﻧﺎم ﮐﺎ ﺳﺮچ
ﺑﺎﮐﺲ ﻧﻈﺮ آﺋﮯ ﮔﺎ اس ﺳﺮچ ﺑﺎﮐﺲ ﭘﺮ ﭨﯿﭗ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﻧﻈﺮ آﺋﮯ ﮔﯽ۔ اب ” “NHSCOVID-19ﻧﺎم ﮐﮯ
ﻧﺘﯿﺠﮯ ﭘﺮ ﭨﯿﭗ ﮐﺮﯾﮟ۔

6

اﭘﻨﯽ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﭘﺮ آپ ﮐﻮ NHS COVID-19
 appاﯾﭗ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﻧﻈﺮ آﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔ اب
” “INSTALLﮐﮯ ﺑﭩﻦ ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

8

7
ﻣﺮﺑﻮط ڈﯾﻮاﺋﺴﺰ

ﭨﺮﺑﻞ ﺷﻮﭨﻨﮓ

ﻣﺮﺑﻮط ڈﯾﻮاﺋﺴﺰ

ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ ،ڈراﺋﯿﻮﻧﮓ ﻣﻮڈ ،اﯾﻦ اﯾﻒ ﺳﯽ

ﮐﻨﯿﮑﺸﻦ ﮐﯽ ﺗﺮﺟﺤﯿﺎت

ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ ،ڈراﺋﯿﻮﻧﮓ ﻣﻮڈ ،اﯾﻦ اﯾﻒ ﺳﯽ

اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮨﻮ ،ﺗﻮ ﻣﺪد اور رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ
ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-ﮐﯽ وﯾﺐ
ﺳﺎﺋﯿﭧ  www.covid19.nhs.ukﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد
” “Trouble-shootingﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔

اب ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ ﮐﻮ آن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ
اﯾﭗ ﮐﺎم ﮐﺮ ﺳﮑﮯ۔ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭘﮩﻠﮯ
" "Settingsﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

اﺳﮑﺮول ﮐﺮﯾﮟ اور ”“Connected devices
ﯾﺎ ” “Connectionsﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ،
ﺟﺲ ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر آپ ﮐﮯ ﻓﻮن ﭘﺮ ﮨﮯ اور اس
ﭘﺮﺗﮭﭙﮑﯽ دﯾﮟ۔

س دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور اﻣﯿﺞ  24ﺳﺘﻤﺒﺮ  2020ﺗﮏ درﺳﺖ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﺎزہ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  www.covid19.nhs.ukﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔

اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮐﻮ اوﭘﺮ ﻧﯿﭽﮯ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﯾﺎ " "Connected preferencesﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ
ﯾﺎ ﭘﮭﺮ " "Bluetoothﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ اور اس
ﮐﻮدﺑﺎﺋﯿﮟ۔
1

اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﻨﮉراﺋﯿﮉ ﮔﺎﺋﯿﮉ
10

9
ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪہ ﺗﺮﺟﺤﯿﺎت

ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ

ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ

آن

12

11
 NHSCOVID-19اﯾﮑﺴﭙﻮژر ﻻﮔﻨﮓ
ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﮯ۔

اﺟﺎزت دﯾﮟ

اﮔﺮ آپ ﻧﮯ آﺧﺮی ﻣﺮﺣﻠﮯ ﻣﯿﮟ
” “Connected preferencesﮐﻮ دﺑﺎﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ
” “Bluetoothﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔
اﮔﺮ آپ ﻧﮯ ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ ﭘﺮ ﭨﯿﭗ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ
اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

داﺋﯿﮟ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻼﺋﯿﮉر ﭘﺮ ﭨﯿﭗ ﮐﺮ ﮐﮯ
ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ ﮐﻮ آن ﮐﺮﯾﮟ۔ اﮔﺮ ﺳﻼﺋﯿﮉر ﮐﺎ رﻧﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯﺗﻮ ﯾﮧ آن ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

13

ﻣﻨﻊ ﮐﺮﯾﮟ

اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﯽ ﮨﻮم اﺳﮑﺮﯾﻦ ﭘﺮ واﭘﺲ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﭗ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﮐﻮ ﺣﺘﻤﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ
ﮨﻮم ﮐﺎ ﺑﭩﻦ دﺑﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺳﻮاﺋﭗ اپ ﮐﺮﯾﮟ ،ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﻟﯿﮯ ان ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ اس ﻣﯿﮟ
آپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﭙﺲ ﻧﻈﺮ آﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔ اﯾﻦ اﯾﭻ ” “Exposure Loggingﮐﻮ اﺟﺎزت دﯾﻨﺎ ﺑﮭﯽ
اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ ﮐﮧ آﯾﺎ آپ ﮐﻮ ﺧﻄﺮہ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ۔
ﭼﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔
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ﺳﯿﭧ اپ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،آپ ﮐﯽ اﯾﻦ اﯾﭻ آپ اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ ﯾﺎد رﮨﮯ ﮐﮧ اﯾﭗ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ
اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﻓﻌﺎل ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﯿﮟ ﭼﻠﺘﯽ رﮨﮯ اور ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ ﺑﮭﯽ آن رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔
ﯾﮧ اﯾﭗ آپ ﮐﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﺎ ﺳﺮاغ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  www.covid19.nhs.ukﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ

2

اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  IOSﮔﺎﺋﯿﮉ
2

1

4

3
NHS COVID-19

NHS COVID-19

NHSCOVID-19
NHSCOVID-19

ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ

اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﻮ اَن ﻻک ﮐﺮﯾﮟ۔ اﯾﭗ ﺳﭩﻮر
) (App Storeﻧﺎم ﮐﯽ اﯾﭗ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﻮ اﺳﮑﺮول ﮐﺮﯾﮟ۔ ﯾﮧ اﯾﭗ ﻣﻨﺪرﺟﮧ
ﺑﺎﻻ اﻣﯿﺞ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻧﻈﺮ آﺗﯽ ﮨﮯ۔ اِﺳﮯ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﯿﮯ اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

اﺳﮑﺮﯾﻦ ﮐﮯ زﯾﺮﯾﮟ ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟ ” “Searchآﺋﮑﻦ
ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

5

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

ﺳﺮچ ﺑﺎر ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔ اب ”“NHS COVID-19
ﭨﺎﺋﭗ ﮐﺮﯾﮟ۔ اب آپ ﮐﻮ ﺧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﯽ اﯾﮏ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻧﻈﺮ آﺋﮯ ﮔﯽ۔ اب
” “NHSCOVID-19ﻧﺎم ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﭘﺮ ﭨﯿﭗ ﮐﺮﯾﮟ۔

6

ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﻮوڈ 19-ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﭙﺲ
ﮐﯽ اﯾﮏ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﮔﯽ۔ اب وہ ﺗﻼش
ﮐﺮﯾﮟ ﺟﺲ ﭘﺮﻟﮑﮭﺎ ﮨﻮ ” “NHSCOVID-19اور
اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ ” “GETﺑﭩﻦ ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

8

7
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت

NHSCOVID-19
ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮﯾﮟ

ﺣﺎص

NHSx

اﯾﭗ ﺳﭩﻮر

ﭨﺮﺑﻞ ﺷﻮﭨﻨﮓ

NHSCOVID-19

آف

NHSX

ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ
اﯾﭙﻞ آﺋﯽ ڈی ﭨﺎﺋﭗ ﮐﺮﻧﯽ ﭘﮍے ﮔﯽ ﯾﺎ اﮔﺮ آپ
ﻧﮯ ﻓﻌﺎل ﮐﯿﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ،ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﻓﻨﮕﺮ ﭘﺮﻧﭧ ﯾﺎ ﻓﯿﺲ
وﯾﺮﯾﻔﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔

اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮨﻮ ،ﺗﻮ ﻣﺪد اور رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ
ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-ﮐﯽ وﯾﺐ
ﺳﺎﺋﯿﭧ  www.covid19.nhs.ukﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد
” “Trouble-shootingﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔

اب ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ ﮐﻮ آن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ
اﯾﭗ ﮐﺎم ﮐﺮ ﺳﮑﮯ۔ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭘﮩﻠﮯ
" "Settingsﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

س دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور اﻣﯿﺞ  24ﺳﺘﻤﺒﺮ  2020ﺗﮏ درﺳﺖ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﺎزہ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  www.covid19.nhs.ukﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔

ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ

اب آپ ” “Settingsﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ۔
” “Bluetoothﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻓﮩﺮﺳﺖ
ﮐﻮ ﻧﯿﭽﮯ ﻻﺋﯿﮟ اور اس ﭘﺮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

1

اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  IOSﮔﺎﺋﯿﮉ
9
ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ

10

ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت

12

11
 NHSCOVID-19اﯾﮑﺴﭙﻮژر ﻻﮔﻨﮓ
ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﮯ۔

ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ

اﺟﺎزت دﯾﮟ

داﺋﯿﮟ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻼﺋﯿﮉر ﭘﺮ ﭨﯿﭗ ﮐﺮ ﮐﮯ
ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ آن ﮐﺮﯾﮟ۔

اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﯽ ﮨﻮم اﺳﮑﺮﯾﻦ ﭘﺮ واﭘﺲ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ﻓﻮن ﮐﺎ ﮨﻮم ﺑﭩﻦ دﺑﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺳﻮاﺋﭗ اپ ﮐﺮﯾﮟ،
ﺟﮩﺎں ﭘﺮ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﭙﺲ ﻧﻈﺮ آﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔
اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ اور
اس ﮐﻮ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اس ﮐﻮ دﺑﺎﺋﯿﮟ۔

ﻣﻨﻊ ﮐﺮﯾﮟ

ﺳﯿﭧ اپ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،آپ ﮐﯽ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﭗ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﮐﻮ ﺣﺘﻤﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ان ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ اس ﻣﯿﮟ ”Exposure
اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﻓﻌﺎل ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
 “Loggingﮐﻮ اﺟﺎزت دﯾﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ﺟﺲ
ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ آﯾﺎ آپ ﮐﻮ
ﺧﻄﺮہ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ۔

13

آپ اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ ﯾﺎد رﮨﮯ ﮐﮧ اﯾﭗ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯿﮟ
ﭼﻠﺘﯽ رﮨﮯ اور ﺑﻠﻮﭨﻮﺗﮫ آن رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ ﯾﮧ اﯾﭗ آپ
ﮐﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﺎ ﺳﺮاغ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  www.covid19.nhs.ukﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ

2

اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ19-
اﯾﭗ ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﯾﮧ اﯾﭗ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ
رﮐﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎری ﻣﺪد ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ
ﯾﮧ ﺟﯿﺐ ﻣﯿﮟ ﭨﯿﺴﭧ اور ﭨﺮﯾﺲ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﮯ۔
ﯾﮧ ﮐﭽﮫ ﮐﺎرآﻣﺪ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ آپ اﯾﭗ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ:

ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس )ﮐﻮوڈ (19-ﮐﮯ ﭘﮭﯿﻼؤ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮨﻢ
ﺳﺐ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﯽ ﻣﺪد ،ﺗﺎﮐﮧ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﮯ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﻣﻌﻤﻮﻻت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ واﭘﺲ ﻟﻮٹ ﺳﮑﯿﮟ۔

ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮﯾﮟ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﺟﺐ آپ دوﺳﺮے اﯾﭙﻠﯽ ﮐﯿﺸﻦ
ﮐﮯ ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻮرون
واﺋﺮس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﯽ اﻃﻼع دی ﮨﮯ۔
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﭼﯿﮏ ﮐﺮﯾﮟ
ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺎرم ﮐﻮ ﭘُﺮ ﮐﯿﮯ  ،درﺧﻮاﺳﺘﻮں ﮐﮯ
 QRﮐﻮڈ اﺳﮑﯿﻨﺮ واﻟﮯ ﺑﺎر اور رﯾﺴﺘﻮراں ﺟﯿﺴﯽ
ﺟﮕﮩﻮں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮﯾﮟ۔ اﮔﺮ ﮐﻮروﻧﺎورس ﭘﻨﮉال
ﻣﯿﮟ ﭘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ  ،اﯾﭗ آپ ﮐﻮ آﮔﺎہ ﮐﺮے ﮔﯽ۔

ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ ﺧﻄﺮے ﮐﺎ درﺟﮧ دﯾﮑﮭﯿﮟ

ﺳﺮاغ ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ

ﺧﺒﺮدار رﮨﯿﮟ

داﺧﻞ ﮨﻮں

ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﮐﮯ ﻣﺜﺒﺖ ﭨﯿﺴﭧ واﻟﮯ
اﯾﭗ ﮐﮯ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ راﺑﻄﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻧﺘﺒﺎہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

آپ ﮐﮯ ﭘﻮﺳﭧ ﮐﻮڈ ڈﺳﭩﺮﮐﭧ
ﻣﯿﮟ ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﮐﮯ ﺧﻄﺮہ
ﮐﮯ درﺟﮧ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ

اﮔﺮ آپ ﺣﺎل ﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﺟﮕﮧ
ﭘﺮ ﮔﺌﮯ ﮨﻮں ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﮐﺎ
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﺎ ،ﺗﻮ اس ﮐﺎ
اﻧﺘﺒﺎہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

ﻋﻼﻣﺎت

ﭨﯿﺴﭧ

آﺋﺴﻮﻟﯿﭧ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯿﺤٰﺪﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮﻧﺎ

ﭼﯿﮏ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ آﯾﺎ آپ ﻣﯿﮟ ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس
ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ اور ﯾﮧ ﮐﮧ آﯾﺎ آپ
ﮐﻮ اﯾﮏ ﻣﻔﺖ ﭨﯿﺴﭧ ﮐﺮاﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ

آپ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﭨﯿﺴﭧ ﺑﮏ ﮐﺮواﻧﮯ اور ﻧﺘﯿﺠﮧ
ﺟﻠﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد دﯾﺘﯽ ﮨﮯ

ﮐﺎوﻧﭧ
اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ آﺋﺴﻮﻟﯿﭧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ٔ
ڈاون دﯾﮑﮭﯿﮟ اور ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﺸﻮروں
ٔ
ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﭘﻨﮯ ﻓﻮن ﮐﮯ
اﯾﭗ ﺳﭩﻮر /ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﮯ ﺳﭩﻮر ﻣﯿﮟ ” “NHSCOVID-19ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ

ﮐﺴﯽ ﺟﮕﮧ ﻣﯿﮟ اﻧﺪر ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﯿﻮ آر ﮐﻮڈز ﮐﯿﺴﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ
ﺻﺎرف ﮐﮯﻟﯿﮯرﮨﻨﻤﺎء ﮨﺪاﯾﺎت
1

2

اﯾﭗ ﺳﭩﻮر ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﮯ ﺳﭩﻮر ﺳﮯ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﺟﺐ آپ ﮐﺴﯽ ﺟﮕﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮں ،ﺗﻮ
ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﭼﯿﮏ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ وﮨﺎں ﭘﺮ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ19-
ﮐﯿﻮ آر ﮐﻮڈ ﭘﻮﺳﭩﺮ ﻟﮕﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ۔

5

3

4

اﭘﻨﯽ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﮐﻮ ﮐﮭﻮﻟﯿﮟ اور آپ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ اور ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﭗ ﻣﯿﮟ ذﺧﯿﺮہ
’ ‘Venue Check Inﮐﻮدﺑﺎﺋﯿﮟ۔ اب اﭘﻨﮯ ﺳﻤﺎرٹ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اس ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﯿﺌﺮ ﻧﮩﯿﮟ
ﻓﻮن ﮐﮯ ﮐﯿﻤﺮے ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﻮﺳﭩﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﺎ۔
ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﯿﻮ آر ﮐﻮڈ ﮐﻮ اﺳﮑﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ۔

7

6

8

ﺟﮕﮧ ﭘﺮ ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﮐﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ

ﭘﻮﺳﭩﺮ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﯿﻮ آر ﮐﻮڈ اﺳﮑﯿﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ،آپ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺳﮯ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔

اﮔﺮ آپ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﺟﮕﮧ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ،
ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﯽ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﮐﻮ
ﮐﮭﻮﻟﯿﮟ اور ’ ‘Venue Check Inﭘﺮ ﭨﯿﭗ ﮐﺮﯾﮟ۔
اب اﭘﻨﮯ ﺳﻤﺎرٹ ﻓﻮن ﮐﮯ ﮐﯿﻤﺮے ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﻮﺳﭩﺮ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ان ﮐﮯ ﮐﯿﻮ آر ﮐﻮڈ
ﮐﻮ اﺳﮑﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ۔

اﮔﺮ آپ ﻣﯿﮟ ﮐﺮوﻧﺎ واﺋﺮس )ﮐﻮوڈ (19-ﮐﯽ
اﮔﺮ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﮐﻮوڈ 19-اﯾﭗ ﺑﺘﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐﮧ
ﻋﻼﻣﺎت ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﯾﭗ ﻣﯿﮟ
ﺣﺎل ﮨﯽ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﺟﮕﮧ ﮔﺌﮯ ﺗﮭﮯ
ﺟﮩﺎں ﭘﺮ آپ ﮐﺎ راﺑﻄﮧ ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس )ﮐﻮوڈ (19-درج ﮐﺮﻧﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ اور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ رﮨﻨﻤﺎء
ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﮨﺪاﯾﺎت/ﻣﺸﻮروں ﭘﺮ ﻋﻤﻞ درآﻣﺪ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺗﮭﺎ ،ﺗﻮ آپ ﮐﻮ اﯾﮏ اﻧﺘﺒﺎہ ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

اﭘﻨﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﯿﻮ آر ﭘﻮﺳﭩﺮ ﮐﯿﺴﮯ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ
ﺟﮕﮧ ﮐﯽ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ
1

2

3

4

اﭘﻨﺎ ﮐﯿﻮ آر ﭘﻮﺳﭩﺮ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ

ﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ:
gov.uk/create-coronavirus-qr-poster

5

اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﺎ ﻧﺎم اور ﭘﺘﮧ ﻟﮑﮭﯿﮟ اور
ﺟﺎری رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟ۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
آپ اس ﺟﮕﮧ ﮐﮯ ذﻣﮧ دار ﺷﺨﺺ ﮐﯽ راﺑﻄﮧ
ﺗﻔﺼﯿﻼت درج ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮ آپ ﺧﻮد ﻧﮧ
ﮨﻮں۔ اس ﮐﯽ وﺟﮧ ﺳﮯ وہ اﭘﻨﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﺎ ﮐﯿﻮ آر
ﮐﻮڈ ﭘﻮﺳﭩﺮ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﮔﮯ۔

رﺟﺴﭩﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﭘﻨﯽ راﺑﻄﮧ ﺗﻔﺼﯿﻼت
ﺑﺸﻤﻮل اﭘﻨﺎ ﻧﺎم اور ای ﻣﯿﻞ ﭘﺘﮧ درج ﮐﺮﯾﮟ
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آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐﮧ آپ ﮐﯽ
ﺗﻔﺼﯿﻼت درﺳﺖ ﮨﻮں اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
” “Accept and generate the posterﭘﺮ
ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟ۔ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﺟﺐ آپ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت
ﺟﻤﻊ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ،ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﮐﯿﻮ آر ﮐﻮڈ ﭘﻮﺳﭩﺮ
ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﮏ ای ﻣﯿﻞ ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﯾﮧ ﭘﻮﺳﭩﺮ آپ ﮐﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻨﻔﺮد ﮨﻮ ﮔﺎ۔

وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ آپ ﮐﮯ ای ﻣﯿﻞ ﭘﺘﮯ ﭘﺮ ﺗﻮﺛﯿﻘﯽ ﮐﻮڈ آپ ﮐﯽ ای ﻣﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺟﺎﻧﮯ واﻻ ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ
ﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﯽ۔ آپ ﮐﻮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﯽ ﮐﮧ آپ ﮐﺎ ﮐﻮڈ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﯿﭧ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎرم ﻣﯿﮟ درج
ای ﻣﯿﻞ اﯾﮉرﯾﺲ درﺳﺖ ﮨﮯ۔
ﮐﺮﯾﮟ۔ اس ﮐﯽ وﺟﮧ ﺳﮯ آپ رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ ﮐﺎ
ﻋﻤﻞ ﺟﺎری رﮐﮫ ﺳﮑﯿﮟ ﮔﮯ۔
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ﭘﻮﺳﭩﺮ ﮐﻮ ڈاؤن ﻟﻮڈ ﮐﺮﯾﮟ اور ﭘﺮﻧﭧ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ۔ آپ اس ﭘﻮﺳﭩﺮ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﮯ داﺧﻠﯽ راﺳﺘﻮں ﭘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺎں ﻣﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﮕﮧ ﭘﺮ آوﯾﺰاں ﮐﺮﯾﮟ ﺗﺎﮐﮧ
ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺟﮕﮩﻮں ﮐﮯ ﺗﻤﺎم داﺧﻠﯽ راﺳﺘﻮں ﮐﮯ
ﻟﯿﮯ ﭘﺮﻧﭧ ﺷﺪہ ﻧﻘﻮل درﮐﺎر ﮨﻮں ﮔﯽ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﮯ اﺳﮯ وﮨﺎں ﺳﮯ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮨﭩﺎﯾﺎ ﻧﮧ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ۔
ﭘﺎس اﯾﮏ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺟﮕﮩﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ آپ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻟﻮگ اﻧﺪر آﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭘﻮﺳﭩﺮ
ﮐﻮ ﺳﮑﯿﻦ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﮐﻮ ﮨﺮ ﺟﮕﮧ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻮ آر ﮐﻮڈ ﭘﻮﺳﭩﺮ
ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮ ﮔﯽ۔ ﺑﺮاہ ﮐﺮم ﮨﺮ ﺟﮕﮧ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ﯾﮩﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻮرے ﮐﺮﯾﮟ۔

