ڪرونا کان بچائيندڙ
مسئلي جو تت
وبائي ڪرونا  2019فيبروي  2020۾ پاڪستان پهتي آهي ۽ باوجود سڀني ڪوششن ۽ بچا ُء جي
پاليسين جي ڪرونا جا مريض پاڪستان جي سڀني عالئقن ۾ وڌي رهيا آهن ،سماجي ميل جول ۽ محدود
چرپر تي پابندي نه هجڻ جي ڪري ڪرونا جي مريضن جو تعداد وڌي ويو آهي.

اداره تعليم و آگهي ( هڪ جاگرتا مهم شروع ڪري چڪي آهي جنهن ۾ ٻار ۽ نوجوان ڪرونا کان بچا ُء الءِ مڪمل ۽
اثرائتي ڄاڻ ڏئي رهيا آهن ،جنهن ۾ روين جي تبديلي اڻٽر حقيقت آهي ،هن جاگرتا مهم جو مقصد آهي ته سڀني ماڻهن کي
مڪمل ۽ جامع ڄاڻ ڏني وڃي ۽ خاص طور تي ٻار ۽ نوجوان ملي ڪري هن وبا خالف حڪومت جي مدد ڪري نه
صرف هن معاشري کي پر دنيا کي بلڪه پوري انسانيت کي هن وبا بچائي سگهن.
مقصد



مڪمل طور تي بچا ُء ڪرڻ ،صحتياب رهڻ ۽ سٺن روين جي ذريعي بچا ُء ۽ تحفظ جي معلومات کي جديد ميڊيا جي
ذريعي ۽ ٽڪينيڪي ذريعن سان سکڻ جي عمل کي ڦهالئڻ



تمام گهڻو پٺتي پيل ماڻهن کي راشن ڏيڻ جي ذريعي ۽ بهتر زندگي گذارڻ الءِ ڪمائي جا موقعيا فراهم ڪرڻ جي
ذريعي مدد ڪرڻ



ڪرونا وائرس خالف وڙهڻ جي الءِ بااثر ماڻهن ،مثبت هاڪاري سوچ رکندڙ سفيرن ،ٻارن ۽ نوجوان اڳواڻن کي
متحرڪ ڪرڻ.



هن قدرتي آفتن ۽ هڪ ٻئي جا حق مارڻ واري دور ۾ عام واهپي جي شين کي عام ڪرڻ



حقيقتن تي مبني پاليسي ۽ عملن جي الءِ تڪڙا سروي ڪرڻ

ڪير
عمر جي حد؛  8کان  18سال ۽  19کان  30سال
اهي ڇا ڪندا.؟
ڪرونا وائرس جي بچا ُء الءِ روين ۾ تبديلي ۽ ان بابت سرگرم ۽ منظم نموني سان ڄاڻ کي عام ڪرڻ ،نه فقط پنهنجي
گهرن تائين پر پنهنجي پاڙي ۽ ڳوٺ تائين
پيغام ،ڄاڻ ،عمل جون شيٽون ڪير توهان کي موڪليندو.؟
اداره تعليم و آگاهي جي ٽيم توهان کي اهڙا لنڪ ٻڌائيندي جتان توهان ڪرونا کان بچا ُء جي الءِ روين ۾ بهتري جي
ترتيبوار ڄاڻ حاصل ڪري سگهو.
? How to Joinڪيئن شامل ٿي سگهجي ٿو.؟
مهرباني ڪري هن لنڪ تي ڏنل مختصر فارم ڀريوhttp://itacec.org/Corona -Saviours-Register .
مهرباني ڪري ننڍڙا ڪلپ ،تصويرون فيسبڪ ،ٽويٽر ،انسٽاگرام وغيره ،اسان جي هيٺ ڏنل هيش ٽيگ سان گڏ.
وڌيڪ ڄاڻ الءِ فالو ڪيو ۽ ڏسندا رهو تازه ترين ڄاڻ الءِ اسان جي ويب سائيٽ ۽ فيسبڪ پيج
اسان سان پنهنجون تصويرون ۽ ويڊيوز ونڊيوcoronasaviour@itacec.org .
مهرباني ڪري پنهنجو راضپو ڏيکاريو ته آئي ٽي آي توهان جون ڏنل تصويرون ۽ ويڊيوز سوشل ميڊيا جي سڀني گروپس
فيسبڪ ،انسٽاگرام ،ٽويٽر وغيره .تي ونڊي سگهي.
پنهنجي سڀني گروپن ۽ دوستن ۾ هي ُء اکر سرگرم ڪرونا کان بچائيندڙ(سويئر)
(ڪابه نشاني) اکر يا جملو جيڪو هيش #سان شروع ٿئي
جيڪو ڪجهه به سوشل ميڊيا پوسٽ ڪيو ته هي هيش ٽيگ ڏيئي ڇڏيو


CoronaSaviours



FightAgainstCorona



SaveYourselfSaveTheWorld

اسان کي ڪيئن خبر پوي ته اوهان ڪرونا کان بچائيندڙ آهيو.؟

ڪرونا کان بچائيندڙ نه صرف ٺاهيندا بلڪه ان ڄاڻ کي مواد وسيلي پکيڙيندا

پوسٽ هيش
ٽيگ سان گڏ

تصويرون

واٽس اپ پيغام

مختصر ويڊيو

آئي ٽي اي ادارو ڪرونا کان بچائيندڙن کان ڪهڙو عزم چاهي ٿو.؟
اسان کي خبر آهي ته هن موجوده صورتحال ۾ سڀ ماڻهو پريشان ۽ فڪرمند آهن پر مهرباني ڪري هيٺين گالهين تي
يقين رکو بحيثيت هڪ سرگرم ڪرونا کان بچائيندڙ جي


سگهه



همٿ



پنهنجي پاڻ تي ڀروسو



ٻڌي



گڏيل ۽ سگهارو آواز



حڪومت جي مدد

آئي ٽي اي ادارو سڀني رجسٽرڊ ڪرونا کان بچائيندڙن ٻانهن تي ٻڌڻ واريون پٽيون ،بيج ،۽ ماسڪ انهن جيڪي پوسٽ
ڪندا تصويرون ،ويڊيوز ۽ ڪرونا کان بچائيندڙ مواد ،مستقل ڪاوشن ۽ ڪوششن جي نتيجي ۾ انهن کي همٿائڻ الءِ تحفو
ڏنو ويندو.
وڌيڪ معلومات ۽ ڪنهن سوال الءِ رابطو ڪريو  coronasaviour@itacec.orgتازو ترين اپ ڊيٽ الءِ ڏسندا
رهو ويب سائيٽhttp://itacec.org/CoronaSaviours

