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کمیونٹ کو ب مثال چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہ۔ مسلسل تبدیلیوں ،الجھنوں اور خوف یک حالت ے
ی
ب
 COVID-19یک وجہ ےس ہماری
ے
ے
ی
ے
ہمی کم عمر
بچ بیھ شامل ںہی اور Success By 6 Coalitionیک حیثیت ےس ،ں
ہمارے خاندانوں پر منف اثر ڈاال ےہ ،جس ں
می چھوٹ ے
آسی ےک باشندوں یک حمایت ےک ےلئ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ والدین اور دیکھ بھال فراہم ے
کرٹ والوں ےک ےلئ آسان پیغامات ےک ذریعہ ہم ے
یے
لفظ
سکئ ںہی اور برادری کا احساس جگا ے
طور پر متحد اور یک روح بن ے
سکئ ںہی۔
ممب یک حیثیت ےس ،قیادت یک ٹیم اور مواصالت ورک گروپ واےل آپ ےس ان پانچ سادہ و آسان پیغامات کو
 Success By 6 Coalitionےک ایک ے
ب کا عزم ے
خاندانوں تک پہنچا ے
کرٹ کو ے
کہت ںہی۔ .The Spanish version is on page 2

پہنی۔ اگر کیس عوایم عمارت جیےس کریانہ
نکلی تو ماسک رضور ں
جب بیھ ٓآپ گھر ےس ں
ر
ر
می اپ کا داخل ہونا الزیم ہو تو ،اپن ساتھ لوگوں یک تعداد کو کم ےس کم رکھن یک
اسٹور ں
ر
کھی ،دم گھٹن ےک خطرے یک وجہ ےس دو سال ےس کم عمر ےک بچوں
کوشش کریں۔ یاد ر ں
ے
نہی پہننا چاہن۔
کو ماسک ں
ر
کرن والوں
بروقت وسائل ،سادہ حوصلہ افز ےائ اور دیکھ بھال فراہم
ر
کرن ےک ےلن  Bright By Textےک ےلن سائن اپ
ےک ےلن معاونت حاصل
کریں۔ www.bit.ly/SMARTATX

ے
چھون بچوں یک فالح و بہبود ےک ےلن ،جہاں تک ہو سےک گھر ےک معموالت کو جاری
می روزانہ بات کرنا ،کھیلنا ،پڑھنا ،اور گانا شامل ےہ۔
کھی ،جس ں
ر ں

یقین بنا ر
ے
اس بات کو ر
کمیونن ےک پاس اگےل  10سالوں یک رضورت
ن ےک ےلن کہ ہماری
ی
ُ
ےک حساب ےس وسائل اور نمائندیک موجود ہو ،یہاں پر مردم شماری کو پر کریں
www.MyCensus2020.gov۔
 2-1-1پر فون کریں یا مالحظہ ااکریں www.ConnectATX.org
ر
کرن ےک ےلن ،بشمول
می معلومات حاصل
بنیادی رضوریات ےک بارے ں
ر
ر
جسمائ حفاظت اور بہت
کھانا ،بچوں یک دیکھ بھال ،دماغ صحت،
کچھ۔
ے
ے
ے
ے
می
 Success By 6ب ای میل ،ٹیکسٹ ،سوشل میڈیا ،ں
کاپ اور پیسٹ اسٹائل ں
وغبہ ےک ذریےع شیب کرٹ ےک لئ بہت سارے ی
ے
ے
پیغامات تیار ے
ے
ائی  -دہرانا اور
کئ ںہی۔ --یہاں پر ان سب تک رساپ حاصل یک جا
سکٹ ےہ۔ ان پیغامات کو دہراٹ ےس مت ے
گھب ں
مستقل مز ےاج ہمارے دوست ںہی!
ے
می الجھن اور غلط معلومات ےس ے
کرسکئ ںہی جب کہ وضاحت ےضوری ہو چیک
می مدد
نمٹئ ں
ساتھ مل کر ،ہم ایک ایےس وقت ں
ٓ
ے
ے
ے
ی
ممبان ےک لئ آپ یک استقامت اور لگن ےک لئ ہم اپ کا شکریہ ادا کرٹ ںہی۔
ےہ۔ ہماری
کمیونٹ ےک نوجوان ے

