
 

ਕਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆ ਂਿਈ 

ਕਵੋਵਡ-19 ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  
 

ਕਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਵਿੱਿੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੇਵਸਟੰਗਜ਼ ਵਪਰੰਸ ਐਡਵਰਡ ਪਬਵਿਕ ਹੈਿਥ 

ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾ ਂਵਕ ਨਵੇਂ ਮੁਿਕ ਵਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੁਣੌਤੀ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗ ੇਸਮੇਂ ਹੋਰ 

ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਾਵੀ ਮਵਹਸਸੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਸਵਾਿ-ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ 

ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ।  

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਆਵੇ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦ ੇਵਕਸੇ ਕਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਿੋਂ ਫੋਨ ਆਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿੱਿ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਵਿੱਿੋਂ ਮੰਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਉਂ। ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਸਣ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਮਸ਼ੁਕਿ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਿੋਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੇਤ 

ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦ ੇਹੇਠ ਰਿੱਿਣ 

ਬਾਰੇ Personal Health Information Protection Act, 2004 [ਵਫਿੱਪਾ (PHIPPA)] ਨਾਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ 

ਵਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਸ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗਚੋਰੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਈ ਇਸ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰਿੱਿਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 

ਵਧਰ ਨਾਿ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਿ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਾਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਿਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਿੱਛਣ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਵਕੰਨੇ੍ ਬੰਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਕੰਨ੍ੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਿੱਛਗੇਾ 

ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਿੀ ਵਕਹੜੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਕਸ ਨਸਿ ਨਾਿ ਸਬੰੰਧਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਿ ਵਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਈ 

ਨਹੀਂ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਿੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਿਾਉਣ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਵਿੱਚ 

ਵਕਸ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਿ ਇਹ ਪਤਾ ਿਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਵਮਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

  

ਜੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਾਿੇ ਮੈਨੰੂ ਕਵਹਣ ਵਕ ਮੈਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵਾਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ-ਜ਼ੋਿਮ ਵਾਿਾ ਸੰਪਰਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵਗੇਾ?  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿੱਿੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਵਮਿੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਵੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਿੱਦ ਜ਼ਿੋਮ ਵਾਿੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ 

ਸ਼ਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਮਜੌੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਿੋਂ 

ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅੰਵਤਮ ਵਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਪਰਤੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਚਿੇ 

ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ, ਕੰਮ ਜਾ ਂਸਕੂਿ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਿੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇ

ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿੁਰਾਕਾ ਂਿਿੱਗ ਚੁਿੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਿੱਦ-ਜ਼ੋਿਮ ਵਾਿੇ ਸਪੰਰਕ ਹੋਵੋਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਵਡ-19 ਿਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ 

ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਿੁਦ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਵੋਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਿਮ ਘਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

ਜੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਾਿੇ ਮੈਨੰੂ ਕਵਹਣ ਵਕ ਮੈਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਕਸ ੇਰੋਗੀ ਦਾ ਘਿੱਟ-ਜ਼ੋਿਮ ਵਾਿਾ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵਗੇਾ?  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਾਿੇ ਦਿੱਸਣ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਘਿੱਟ ਜ਼ੋਿਮ ਵਾਿੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੇੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਵੋਵਡ-19 ਦੀਆਂ 

ਅਿਾਮਤਾ ਂ’ਤੇ ਵਨਗਾਹ ਰਿੱਿਣੀ ਪਵਗੇੀ ਅਤ ੇਜ ੇਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਉਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਿਈ ਚੋਿੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਫੇਰ? 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਿਈ ਆਵਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਸੁਿਿਾਨੇ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨਾਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਵਰਤਣੇ ਪੈਣ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਥਾਵਾ ਂਵਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਸਵਿੱਛ ਕਰ ਕ ੇਰਿੱਿੋ। ਘਰ ਵਵਚਿੇ ਬਾਕੀ 

ਜੀਆਂ ਨਾਿੋਂ ਪਰ੍ਾਂ ਰਵਹਣ ਵਾਸਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਾਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਮਾਸਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜੌੂਦਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 

ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱਝ ਹਾਿਾਤ ਵਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਵਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਿ ਰਲ਼ ਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਿਈ ਕੋਈ ਅਿਿੱਗ ਥਾਂ ਵੀ ਭਾਿ ਦੇਈਏ ।  

 

ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵਕੰਨ੍ਾ ਿਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਵਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿੱਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋਵੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱਵਸਆ ਜਾਵੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੋਮ ਵਾਿੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਅਤ ੇਮੁਕਮੰਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱਸੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਂਹ ਵਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। 
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ਕੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਿੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿੱਿੋਂ ਕਮੰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿੱਢਣਾ ਜਾਂ ਕਮੰ ‘ਤ ੇਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਬਦਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 

ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਵਿਿਾਫ ਹੈ।  

ਮੇਰੇ ਵਬਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਿੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਈ ਅਿਿੱਗ-ਅਿਿੱਗ ਵਵਕਿਪ ਮਜੌੂਦਾ ਹਨ। ਕੋਵਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਾਂ 

ਵਕਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਿੋੜ ਵਾਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਿ-ਰੇਿ ਕਰਨ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਫੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਭਿੱਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੋਵੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਦਿੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਜਹੇ ਭਿੱਤ ੇਹਾਸਿ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਗੇ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਵਿੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਉੈੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤ ੇ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਿਈ ਮਜੌੂਦ ਭਿੱਵਤਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜੌੂਦ ਹੈ।  

ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਹੋਵਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪੁਿੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ  ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਵਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿੱਿੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁਿੱਵਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ 

ਰਲ਼ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਿਈ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸ ਵੀ ਵਦਉਂ, ਤੁਹਾਡੀ 

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੁਵਿਸ ਸਮਤੇ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਵਸਆ ਜਾਵਗੇਾ।  

ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਹ ਵਦਆਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਅਨੇਕਾ ਂਹੀ ਸਪੰਰਕ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਿਮ ਵਾਿੇ ਹਨ ਤਾ ਂਕੀ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਵਿੱਚ ਪ ੈਜਾਵਾਂਗਾ? 

ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਾਿੇ ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਹਾਿਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਿੱਥ ੇਿੋਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾ ਂਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਵਬਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦ ੇਹਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾ ਂਹੋ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਿਾਤ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਜੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵ ੇਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਫਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੈ ਸਕੋਂਗੇ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਿਤ 

ਵਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਿ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿੱਿ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਵਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾ ਜਾਉ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਿੈਣ ਵਵਿੱਚ 

ਬੇਹਿੱਦ ਤਕਿੀਫ, ਛਾਤੀ ਵਵਿੱਚ ਸਿਤ ਦਰਦ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤੌਿਿਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕ ੇਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਵਭਾਗ 

ਜਾਉ ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਰੋਗੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱਸ ਵਦਉ।   

ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਦਿੱਸਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਦ ੇਕਰੀਬੀ ਸਪੰਰਕ ਵਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਵਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ, ਅਤ ੇਵਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ-ਵਕਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਨਾਿ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਦ ੇਸਪੰਰਕ ਵਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਿਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ 

ਇਨ੍ਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ ਸਾਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਿਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ 

ਵਾਵਿਆਂ ਵਿੱਿੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾ ਂਿਈ ਬੇਹਿੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੰ-ਕਾਜ ਚਿਦਾ ਰਿੱਵਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ 

ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿੱਿੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ 

ਿਈ ਅਸੀਂ  ਸਿਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।  

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਨਾਿ ਸੰਬਧੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਫੇਰ? 

ਕੁਇੰਟੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਵਕਸੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਰਲ਼ ਕੇ ਪੜ੍ਚਿੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਿੋਂ ਵਕਹੜ ੇਭਿੱਤੇ ਵਮਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਨਾਿ ਸੰਬਧੰਤ ਹੋਰ ਵਸੀਵਿਆਂ ਨਾਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੰਰਕ ਕਰਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਿ 613-968-7723 ’ਤੇ ਗਿੱਿਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਧੰਨਵਾਦ।  

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਆਿ ਰਿੱਿਣ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਜ ੋਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਉਸ ਸਭ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਨਵੇਂ 

ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਘਰੋਂ ਕਮੰ-ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ 

ਚੰਗੇਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਵਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਿਈ ਸਾਡਾ ਵਦਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਿ ਭਵਰਆ ਹੈ।  
 

ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਹਰਿੇ ਵਿੰਕ: 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆ,ਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਿਈ ਵਵਤੀ ਮਦਦ 

ਕੁਇੰਟੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ  
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