WiLeeds

�CITY

COUNCIL

�oluntary
ti1ction Leeds
Supporting Communities Together

ਹਾਊਸਹੋਰਡਯ ਨੂੰ

ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ਸਮਰਥਨ  ਣ ਵ ਿੱਚ ਕਵਿਨਾਈ ਹੇ ਰਹੀ ਹ?
ਕੇਰੇਨਾ ਾਇਰਸ ਨਡ ਵਮਕ (ਮਹਾਮਾਰੀ) ਦਰਾਨ, ੀਡਜ਼ ਵਸਟੀ ਕਵਸ ਾੂੰ ਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ੀਡਜ਼ ਅਤ ਸਥਾਨਕ
ਜਥਫੂੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਇਹੇ ਵਜਹਾ ਹੇਰ ਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਜਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹਰ ਵਕਸ ਨੂੰੂ ੇ ੜ ਹ ਉਹ  ਸਕਣ।
ਕੀ ਮ ਸਹਾਇਤਾ  ਣ ਦ ਯੇਗ ਹਾਂ?
ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰੋ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਭਯਥਨ ਰੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਯ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ
ਰਯਸ਼ਤੇਦਾਯ ਜਾੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹ ੀਂ ਹਨ ਰਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯ ਸਕਣ ਅਤੇ

ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਕੱਰੇ ਰਿਅਕਤ ਜਾੀਂ ਪੈਭਰ ਹੋ ਰਜਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਆਣੇ ਆ ਨੂੰ ਹੋਯਾੀਂ
ਕੋਰੋਂ ਿੱਖ ਕ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਕਉਰੀਂ ਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਯਿਾਯ ਦੇ ਰਕਸੇ ਫੂੰਦੇ ਦ
ਤਫ ਅਤ ਠ ਕ ਨਹ ੀਂ ਹੈ (ਤੇਜ਼ ਫੁਖਾਯ ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਰਗਾਤਾਯ ਖੂੰਘ (ਖਾੀਂਸ )ੀਂ
ਕਾਯਣ)।



ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰਹਰੋਂ ਹ ਕੋਈ ਰਫਭਾਯ ਹੈ ਅਤੇ ੱਨ ੱਚ ੱਸ ਿੱਰੋਂ ਰਹਰੋਂ
ਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਆ ਨੂੰ ਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਯਰਹਣ ਦ ਨਸ ਹਤ ਕ ਤ ਗਈ
ਹੈ



ਕੌਭ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਯਦੇਸ਼ਾੀਂ ਅਨੁ ਸਾਯ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਯ ਰਿੱਚ ਯਰਹਣ ਦ ਨਸ ਹਤ
ਕ ਤ ਗਈ ਹੈ



ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਡ (ਖਾਣ- ਣ ਦ ਆੀਂ ਚ ਜ਼ਾੀਂ), ਦਿਾਈਆੀਂ ਅਤੇ
ਹੋਯ ਜ਼ਯਯ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਰੈ ਣ ਿਾਸਤੇ ਘਯੋਂ ਜਾਣ ਰਿੱਚ
ਕਰਠਨਾਈ ਹੈ

ਜੇਕਯ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਣ ਆੀਂ ਜ਼ਯਯ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਿਾਸਤੇ ੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤਾੀਂ ਦੇ ਰਦ। ਪੇਯ ਿ , ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਇਹੋ ਰਜਹੇ ਫੂੰਰਦਆੀਂ ਿਾਸਤੇ
ਰਫੂੰਧ ਕ ਤੇ ਹੋ ਹਨ ਰਜਹੜੇ ੈਸੇ ਨਹ ੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

www.leeds.gov.uk/coronavirus

ਜਾਯ ਹੈ...

ਵਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਫਧ ਹ?
ਤੁ ਸ ੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਰੋਂ ਹ ਆਣੇ ਗੁ ਆੀਂਢ ਆੀਂ ਕੋਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰੈ ਯਹੇ ਹੋ
ਰਜਨ੍ਾੀਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਜਨ੍ਾੀਂ ਤੇ ਬਯੋਸਾ ਕਯਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਆਣੇ ਇਰਾਕੇ
ਰਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਫੂੰਦ ਆੀਂ ਕੋਰੋਂ ਰਜਹੜ ਆੀਂ ਤੁ ਹਾਡ ਆੀਂ ਰੋ ੜਾੀਂ ਯ ਆੀਂ
ਕਯਦ ਆੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਯ ਇਹ ਗੱਰ ਇਸ ਤਯਾੀਂ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਤਾੀਂ ਰ ਡਜ਼ ਕੌਂਰਸਰ ਨੇ ਆਣੇ
ਾਯਟਨਯ, ਿਾਰੂੰ ਟਯ ਕਸ਼ਨ ਰ ਡਜ਼ ਨਾਰ ਕੂੰਭ ਕ ਤਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਸਿੈਇੱਛੁਕ ਰਫੂੰਧ ਕ ਤੇ ਜਾਣ ਰਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰ ਡਜ਼ ਰਸਟ ਕੌਂਰਸਰ ਅਤੇ ਕਰਭਉਰਨਟ ਕੇਅਯ
ਿਾਰੂੰ ਟ ਅਯਾੀਂ ਿੱਰੋਂ ਆਿੇਗ ਰਜਹੜੇ ਰ ਡਜ਼ ਰਸਟ ਕੌਂਰਸਰ ਕੋਰੋਂ ਰਿਾਰਨਤ
ਿਾਰੂੰ ਟਯ ਹੱਫਾੀਂ ਨਾਰ ਕੂੰਭ ਕਯਣਗੇ, ਇਹ ਹੱਫ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਰਾਕੇ ਦ ਆੀਂ
ਕਰਭਉਰਨਟ ਜਥੇਫੂੰਦ ਆੀਂ ਿੱਰੋਂ ਫਣਾ ਹੋ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਿਾਰੂੰ ਟ ਅਯ ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਯਰਜਸਟਯ ਕ ਤੇ ਹੋ ਹੋਣਗੇ, ਰਜਨ੍ਾੀਂ ਦ ਛਾਣ
ਰਫਰਕੁਰ ਸਾਪ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਆਣੇ ਰ ਡਜ਼ ਰਸਟ ਕੌਂਰਸਰ ਦੇ ਛਾਣ ਿਾਰੇ ਫੈਜ
ਅਤੇ ਰਚਠ ਤੋਂ ਹੋਿੇਗ ਰਜਸ ਤੇ ਨੂੰਫਯ ਹੋਿੇਗਾ ਰਜਸ ਤੇ ਪੋਨ ਕਯਕੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ
ਦ ਛਾਣ ਦ ਜਾੀਂਚ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਕਯਾ ਕਯਕੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਅਤੇ ਆਣ
ਸੁਯੱਰਖਆ ਰਈ ਬਯੋਸਾ ਕਯੋ, ਿਾਰੂੰ ਟ ਅਯ ਅਤੇ ੱਰ ਸ ਸ ਸਟਾਪ ਸੋਸ਼ਰ
ਰਡਸਟੈਂਰਸਗ (ਪਾਸਰਾ ਫਣਾ ਕੇ ਯੱਖਣਾ) ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਯਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦ ਾਰਣਾ
ਕਯਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਭ ਸੇਧ ਅਨੁ ਸਾਯ ਸਾਪ-ਸਪਾਈ ਦੇ ਭਾ-ਦੂੰਡਾੀਂ ਦਾ ਰਖਆਰ
ਯੱਖਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਿਾਰੂੰ ਟ ਅਯ ਰਜਨ੍ਾੀਂ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕਰਭਉਰਨਟ ਰਿੱਚ ਪਡ, ਜ਼ਯਯ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆੀਂ ਹੁੂੰਚਾਣ ਆੀਂ



ਜਾੀਂਚ ਕਯਨ ਰਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕ ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਪੋਨ ਤੇ ਗੱਰ
ਫਾਤ ਕਯਨ



ਗੂੰਦ ਿਾਰੇ ਰਫਨ ਫਾਹਯ ਯੱਖਣੇ



ਕੁਰਤਆੀਂ ਨੂੰ ਸੈਯ ਕਯਿਾਉਣ



ਰਚੱਠ ਆੀਂ ੋਸਟ ਕਯਣ ਆੀਂ

ਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕ   ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਆਣ ਆੀਂ ਰੋ ੜਾੀਂ ਨੂੰ ਅਰਤਆਿੱਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤਕ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ ਨਾ
ਕਯੋ ਰਕਉਰੀਂ ਕ ਇਸ ਨਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣੇ ਕਰਭਉਰਨਟ ਕੇਅਯ
ਿਾਰੂੰ ਟ ਅਯ ਦ ਰਿਰਜ਼ਟ ਦ ਮੋਜਨਾ ਰਤਆਯ ਕਯਨ ਰਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਰਭਰੇ ਗ ।
ਜੇਕਯ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਿਾਰੂੰ ਟ ਅਯਾੀਂ ਕੋਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਸਭਯਥਨ ਰੈ ਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਰਕਯਾ ਕਯਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰ
ਇਸ ਪੋਨ ਤੇ ਸੂੰਯਕ ਕਯੋ

0113 378 1877
ਜੇਕਯ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਹੋਯ ਿ ਸੌਖਾ ਹੋਿੇ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਰਕਸੇ ਹੋਯ
ਨੂੰ ਪੋਨ ਕਯਨ ਰਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਹੈ

ਹੀ ਇਸ ਪੇਨ ਨੂੰਫਰ ਤ ਪੇਨ ਕਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਈ
ਰਫੂੰਧ ਕਰ ਵਆ ਹ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰੂ ਪਰ ਪੇਨ ਕਰਨ ਦੀ
ੇ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹ।

ਅਿੱਗੈ ਕੀ ਹੇ ਗਾ?
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਕਯੋਗੇ, ਰ ਡਜ਼ ਰਸਟ ਕੌਂਰਸਰ
ਤੁ ਹਾਡ ਜਾਣਕਾਯ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਰੂੰ ਟਯ ਹੱਫ ਨੂੰ ਬੇਜ
ਦੇਿੇਗ । ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਕਯਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡ
ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਰਕਸੇ ਕਰਭਉਰਨਟ ਕੇਅਯ ਿਾਰੂੰ ਟ ਅਯ ਦਾ ਰਫੂੰਧ
ਕਯਣਗੇ।

ਜਕਰ ਮ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਕਅਰ ਾੂੰ ਟੀਅਰ ਫਣਨ
ਾਸਤ ਰਵਜਸਟਰ ਹੇਣਾ ਚਾਹ ਾਂ ਤਾਂ ਮਨੂੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ?
ਯਰਜਸਟਯ ਹੋਣ ਰਈ ਿਾਰੂੰ ਟਯ ਕਸ਼ਨ ਰ ਡਜ਼ ਦ
ਿੈਫਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ : www.doinggoodleeds.org.uk
ਪੋਨ : 0113 2977920
ਈ ਭੇਰ : info@val.org.uk

www.leeds.gov.uk/coronavirus

