
 ہرطخ اک نشکیفنا Covid-19 ںیم ےوران ہک ںیہ ےترک تساوخرد ےس ںورفاسم مامت مہ
۔ںید ددم ںیم ےنرک مک

 گول بس ہو ای گول بس ےلاو ےنھکر تامالع ہک ےہ ہروشم اک تحص ماکح ےک ےوران
 رک رازگ تقو ںیم کلامم خرس وج روا ،ےہ کش اک ےنڑپ ہطساو ےس نشکیفنا ںیہنج

۔ںیئاورک ٹسیٹ Covid-19 انپا رپ ےنآ ےوران ،ںیہ ےئآ

 ںوگول ےلاو ےناورک ٹسیٹ روا ےہ رصحنم رپ یضرم یک ںوگول اناورک ٹسیٹ ہی
 نشیٹس گنٹسیٹ رپ ماقم ےک دمآ یک ںورفاسم گنٹسیٹ ہی ۔ےہ تفم ہی ےیل ےک

۔ےہ یتوہ ںیم

 اذہل ۔ےہ اتکس وہ نشکیفنا یھب رھپ وک پآ ،ےئآ یفنم ہجیتن اک ٹسیٹ ےہاچ
 ںاہج ںیہ ےئآ ےس کلم ےسیا یسک پآ رگا ۔ںیہ بجاو لاحرہب لوصا ےک نیٹنراوک

۔اگ وہ انہر ںیم نیٹنراوک دوجواب ےک ےناورک ٹسیٹ وک پآ وت ےہ یمزال نیٹنراوک

 ےلچ ہتپ ےس ٹسیٹ رگا ۔اگ ےئاج آ ںیم ند 3 ہدایز ےس ہدایز ہجیتن اک ٹسیٹ
 یک پآ ےک رک ہطبار ےس پآ سورس ھتلیہ یک ہیدلب سا وت ےہ Covid-19 وک پآ ہک
 اذہل ۔ںیہ ےئوہ ےرہھٹ حاّیس روطب پآ ںاہج ای ںیہ ےتہر پآ ںاہج یگ ےرک یریگربخ

۔ںیئاتب ربمن نوف انپا روا ہتپ اک ہاگ تماقا ای شئاہر ینپا پآ ہک ےہ یرورض ہی

 وک پآ رگا ۔ےہ ںیہن نکمم انید عالطا یک جئاتن یفنم مامت ےک ںوٹسیٹ ےیل ےرامہ
 ٹسیٹ اک پآ ہک ےہ بلطم اک سا وت ےلم ہن عالطا یئوک ےس فرط یرامہ ردنا ےک ند 3

۔ےہ یفنم

 ےنپا رپ Min side, HelseNorge.no ہو ،ںیہ یشئاہر لقتسم ےک ےوران گول وج مہات
 ںیہنا ،ںیہ ںیہن یشئاہر ےک ےوران وج ،رفاسم ۔ںیہ ےتکس ھکید ہجیتن اک ٹسیٹ

 ںیم نا گال ۔اگ ےئاج اجیھب کنل ےیل ےک ےنرک نا گال رپ SMS ںیم تایدلب ھچک
 رک ہطبار ےس ںوگول بس نا سورس ھتلیہ ۔یتاج یک ںیہن شیپ ددم رپ ےنوہ ہلئسم

۔ےئاج وہ قیدصت یک ےنوہ Covid-19 ںیہنج یگ ےرک یریگربخ یک نا ےک

۔ںیہ ےترک گنٹسیٹ فرص رٹنس گنٹسیٹ

 یلمیف ےنپا یشئاہر ےک ےوران ۔ںیرک ہطبار ےس رٹکاڈ وت ںیئاج وہ رامیب پآ رگا
 ،یشئاہر ےک ںوکلم ےرسود ۔ںیرک ہطبار ےس (legevakt) کنیلک یسنجرمیا ای رٹکاڈ

 یسنجرمیا رپ 116117 ںیم تروص یک یرامیب ہو ،ںوہ ےئآ ےک رک رفس ںاہی وج
۔ںیرک ہطبار ےس کنیلک

 گنٹسیٹ وت ںیرک ہطبار ھتاس کیا دنمشہاوخ ےس تہب ےک ےناورک ٹسیٹ رگا
 ۔اگ ےئاج ایک ٹسیٹ اک ںوگول نک ہک ےہ اتڑپ اننچ رپ ںوداینب یحیجرت وک رٹنس
 ہتپ ںیہنج ای ںوہ شیپ تامالع یک یرامیب ںیہنج یگ ےئاج ید تیقوف وک ںوگول نا

۔ےہ اہر ہطساو ےس صخش یسک التبم ںیم  Covid-19 اک نا ہک وہ

!ںیہ ہدامآ رپ ےناورک ٹسیٹ پآ ہک ہیرکش اک پآ

Bjørn Guldvog 
ھتلیہ فآ لرنج رٹکیرئاڈ

 بس ےلاو ےنرک رفس اک ےوران
ےیل ےک ںوگول


