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اوس هم پو�تنې لرئ؟ دا عادي خبره ده. په خپل �ایی روغتیایی کلینیک کې، خپل محلی

روغتون کې، یا د ن�یوال روغتیا سازمان د پو�تنې او �واب پا�ې په لیدلو سره نور معلومات

.https://bit.ly/3KXDyDz :ترالسه ک�ئ

ستاسو د کورونا وباء پو�تنې:

ولې په کاناډا کې مقررات �ما د هیواد �خه توپیر لري؟

د روغتیا پاملرنې او �ولنیز خوندیتوب کوم ډول سیس�مونه شتون لري: آیا روغتیایی پاملرنه وړیا او د هرچا لپاره شتون لري، یا خلک باید پیسې ورک�ي؟
ایا خلک د ورک شوي عاید لپاره خساره ترالسه کوي، یا دوی مجبور دي چې کار وک�ي، حتی که روغتیایی خطرونه شتون ولري؟

�ومره خلک واکسین شوي دي: ایا ډیری خلک واکسین شوي او که نه؟ ایا په کافي اندازه واکسین شتون لري؟ خلک �ومره په اسان� سره دوی ته

السرسی موندلی شي؟

�ومره لوی سیاسي او طبي پریک�ې کی�ي: ایا پروسه شفافه ده؟ ایا ساینس پوهان او ډاک�ران حکومت ته مشوره ورکوي؟ ایا حکومت پارلمان ته �واب

ورکوي؟ ایا د حزب مخالف �وندونه پکې �کیل دي؟

بېالبېلې �ولنې �ه ډول چلند او لوم�یتوبونه لري: ایا دوی ډیر اجتماعي دي که انفرادي؟ ایا دوی کار ته تلل ، د �وون�یو خالصول ، په روغتون کې بستر

کول �ی� ساتل ، یا نورو شیانو ته لوم�یتوب ورکوي؟

په کاناډا کې د COVID-19 مقررات �ینې وختونه د نورو هیوادونو له مقرراتو �خه توپیر لري. دا پدې معنی نه ده چې دئ په کورونا په �ه تو�ه نه پوهی�ي -
بلکه، �ولنې ممکن خپل غبر�ونونه په بل ډول تنظیم ک�ي.

مختلف �وابونه د ډیری پیچلو دلیلونو لپاره پی�ی�ي، لکه:

دا یوازې �ینې دلیلونه دي چې ولې په کاناډا کې مقررات توپیر لري. �ینې وختونه،

حکومتونه یا خصوصي لوبغاړي ممکن د شواهدو پر بنس� د درملو په ل��ت د

سیاسي یا مالي ��و لپاره د کورونا ناروغ� شدت کم ک�ي.

مختلف مقررات پدې معنی ندي چې د کورونا وبا د بیلو بیلوړهیوادونو ترمین� جال ناروغي ده.

که �ه هم د وبا ډولونه شتون لري خو ناروغي یو شان پاتې کی�ي او واکسین کول د سختو ن�و

او م�ینې �خه د خلکو په ساتنه کې مرسته کوي.
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