
 

 

 

 

 

 

 19-کوویڈ
 
 
 

 
 

 

 لیاپائنٹمنٹ ےس قبل مندرجہ ذ شنین کیسیو  19-ڈیکوو   براہ کرم اپن  

)جب تک کہ آپ   ی  رکھ اد یکورنگ کا استعمال   سیف ،ی  معلومات پڑھ

ی  التے اور ےل جاتے  فیہو(، تش   ا یگ  ا ینہ ک کو اس ےک استعمال ےس مستثن 

بہیے ہے کہ  ادہیممکن ہو ز  اور جہاں بیھ ں،یکر   ی   ناٹائیوقت اپن  ہاتھ س

۔ی  ےک فاصےل پر رکھ ی  یآپ کو دو م اپن    

 کرن  یک  ہیتو آپ کو  ی  الئ فیتش   ی  ےک ل ی   کسیو  جب آپ اپن  
 
 

ورت ہو یک  ض 
 

واضح نشانات موجود ہوں  ی  اور اس م ی  الئ فیتش   ی  م ی   یبراہ کرم پورٹاک
، آپ کو ازخود پر 

 
ورت نہ داخل ہون  یک ی  م کٹسیےک   ی  ض 

 
۔ہویک  

 

کو اپن  ساتھ النا  اپائنٹمنٹ پر کیس اپن    
 

 ساتھ ال رہے ہوں تو مہربان    اگر آپ کیس
کہ وہ    ی  فرما کر ان ےس کہ کو اپن 

ےک  ی   یمدد درکار ہو تو وہ پورٹا ک اگر آپ کو ان یک ا ی ںیانتظار کر  ی  کار م
۔ی  دروازے پر آپ کا انتظار کر سکیے ہ  

 
ہو  ہون   کورنگ لگان    سیکہ انہوں ت  ف  ی  بنائ ن  یقیبراہ کرم اس بات کو 

ی  ی  )جب تک کہ انہ ہو(۔ ا یگ  ا ینہ ک اس ےک استعمال ےس مستثن   

 
  بیھ کیس  ی  ےک ل تیگر آپ کو بات چا 

 
ورت درپ مدد یک اضاف  شیض 

 ہو
 

پر  ورت ہو تو مہربان   مدد یک بیھ کیس  گر ید ا ی)ترجمان(  ی  یاگر آپ کو انی   ض 
۔ںیکو فون کر   کٹسیپر  ن   فرما کر ج    

 
 
 
 
 

 

ی  الئ فیتش   ےسیتک ک یہل فوٹ رسجر   

19-کوویڈ     

ویکیس نیشن     

می  رسجری  ہل فوٹ      
خود کو ویکسی   لگوانا   

 :پارکنگ
، براہ کرم جہاں تک ممکن ہو سفر   کار پارکنگ بہت یہ  یک  یرسجر  محدود ہے

 ہوئ   یکار پارک بھر   اگر  ۔ی  الئ فیسائٹ تک چل کر تش   ا ی ںیکا بندوبست کر 
 نٹیپارکنگ موجود ہے جبکہ رس ک ےک پار چرچ )س ی  م ٹیہو تو اسٹ  

۔مزیج  (کار پارک موجود ہے
 

 LS28 7QR ،اولکوٹس روڈ، پڈیس 126 ،یہل فوٹ رسجر کا پتہ ہے   یرسجر 

 :  بس رسورس 

 کرافٹ(  سنٹ  تا یس سٹ   ڈز یےس ل پڈیس) 4Gاور  4
  ی  بس ڈز یفرسٹ ل 

X11  ( چ ڈ یبر  سنٹ   سٹ   ڈز یتا ل نجیفورڈ انٹ 
  ی  بس ڈفورڈ یفرسٹ بر 


