
  میں خوش آمدید

 

 ہیں ۔اگر ہم نے ابھی تک آپ سے مالقات نہیں کی ہے تو ہم منتظر 

 

 اگر ہم نے آپ سے مالقات کی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ دیکھنے کے منتظر ہیں ۔

 

حکومت البرٹا اور البرٹا ہیلتھ سروسز کی طرف سے دوبارہ کھولنے کے تمام رہنما ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ہم آپ ، آپ کے کنبہ 
 پھیلنے سے بچانے کے لئے سخت کوشش کر رہے ہیں۔کے اور اپنے عملے کو

 

 حفاظتیں متعارف کروائیں ہیں۔ہم نے اپنے صفائی کے طریقہ کار کو بڑھایا ہے اور اپنے دفتروں میں نئی 

  

جب ہم صرف مالقات کے ذریعہ اپنے دروازے کھولتے ہیں تو ، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہر شخص خوشی سے ان تمام طریقہ کار پر عمل 
 کرے جس سے ہمیں کام پر واپس آنے کی اجازت مل جاتی ہے

  

خدمات صرف مقررہ وقت کے ذریعہ فراہم کی جائیں گی۔ برائے کرم غیر اعالنیہ نا پہنچیں۔ آپ کو گھر واپس جانے اور مالقات کے لئے 
 فون کرنے کے لئے کہا جائے گا۔

 ( شخص۔ حفاظتی وجوہات کی بناء پر ، براہ کرم دوست ، کھر کے دوسرے افراد اور بچے نہ الئیں1صرف ایک مالقات کے لئے ایک )

آپ کو ایک ماسک پہننے کے لئے کہا جائے گا.  ہم آپ کو اپنے ماسک النے کے لئے درخواست کریں گے۔ ایک ماسک پہننا اس 
 صورت حال کی ضرورت ہے.

 براہ کرم وقت پر پہنچیں کیونکہ جسمانی دوری کی وجہ سے مالقاتوں میں تاخیر ہوگی۔

 آپ سے صحت کی جانچ پڑتال مکمل کرنے کو کہا جائے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ مالقات کے لیے آگے بڑھنا محفوظ ہے

 اگر آپ عوامی بس یا ٹیکسی کا استعمال کرکے سفر کررہے ہیں تو ، براہ کرم ماسک پہنیں۔

 ہمیشہ ہاتھ دھونے کی تکنیک کا استعمال کریں اور اکثر اپنے ہاتھ دھوئے۔ اپنی ناک یا چہرے کو مت ہاتہ لگایں۔

  

 آپ کا شکریہ! ہمارے دوبارہ آغاز کو کامیاب بنانے کے لئے آپ کا تعاون اہم ہے۔


