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COVID-19    اور خوف یک حالت بے الجھنوں  تبدیلیوں،  ۔ مسلسل  پڑ رہا ہے مثال چیلنجوں کا سامنا کرنا  یک وجہ ےس ہماری کمیونٹی کو بے 

، جس میں چھوٹی بچے بیھ شامل ہیں اور یک حیثیت ےس، ہمیں کم عمر    Success By 6 Coalition ہمارے خاندانوں پر منفے اثر ڈاال ہے
ے ےک   لئے آسان پیغامات ےک ذریعہ ہم لفظے  آسیی لئے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ والدین اور دیکھ بھال فراہم کرٹے والوں ےک  باشندوں یک حمایت ےک 

۔   طور پر متحد اور یک روح بن سکئے ہیں اور برادری کا احساس جگا سکئے ہیں
 

Success By 6 Coalition  اور مواصالت ورک گروپ واےل آپ ےس ان پانچ سادہ و آسان پیغامات کو  ےک ایک ممبے یک حیثیت ےس، قیادت یک ٹیم
۔   . The Spanish version is on page 2خاندانوں تک پہنچابے کا عزم کرٹے کو کہتے ہیں

 

۔ اگر کیس عوایم عمارت جیےس کریانہ   ور پہنیں جب بیھ آپ گھر ےس نکلیں تو ماسک ضر
پ کا داخل ہونا الزیم ہو ت

ٓ
و، اپنر ساتھ لوگوں یک تعداد کو کم ےس کم رکھنر یک  اسٹور میں ا

، دم گھٹنر ےک خطرے یک وجہ ےس دو سال ےس کم عمر ےک بچوں   کوشش کریں۔ یاد رکھیں
۔   کو ماسک نہیں پہننا چاہنے

 

 
والوں  فراہم کرنر  بھال  اور دیکھ  افزائے  بروقت وسائل، سادہ حوصلہ 

لنے   لنے معاونت حاصل کرنر ےک  لنے سائن اپ    Bright By Textےک  ےک 
   www.bit.ly/SMARTATXکریں۔ 

 

 
 

، جہاں تک ہو سےک گھر ےک مع موالت کو جاری چھونے بچوں یک فالح و بہبود ےک لنے
، جس میں روزانہ  ۔ بات کرنا، کھیلنا، پڑھنا، اور گانا رکھیں  شامل ہے

 
 
 

لنے کہ ہماری کمیوننے ےک پاس اگےل   ورت   10اس بات کو یقینر بنانر ےک  سالوں یک ضر
ر کریں  

ُ
پ شماری کو  مردم  پر  یہاں  ہو،  موجود   

ی
نمائندیک اور  وسائل  ےس  حساب  ےک 

www.MyCensus2020.gov  ۔ 
 

 

مالحظہ    1-2- 1 یا  فون کریں   www.ConnectATX.orgکریں  اا پر 
، بشمول   لنے وریات ےک بارے میں معلومات حاصل کرنر ےک  بنیادی ضر
 صحت، جسمائر حفاظت اور بہت  

ر
کھانا، بچوں یک دیکھ بھال، دماغ

   کچھ۔
 
 

Success By 6    میں اسٹائل  پیسٹ  اور  سارے کاپی  بہت  لئے  ےک  شیبے کرٹے  ذریےع  ہ ےک  میڈیا، وغبں ٹیکسٹ، سوشل  میل،  ای  بے 
۔   تیار کئے ہیں پر ان سب تک رسا--پیغامات  ائیں  پے حاصل یک جا سکٹے ہے یہاں  پیغامات کو دہراٹے ےس مت گھبے ان  اور    -۔  دہرانا 

 ! مستقل مزاجے ہمارے دوست ہیں 

وری ہو چیک  ساتھ مل کر، ہم ایک ایےس وقت میں الجھن اور غلط معلومات ےس نمٹئے میں مدد کرسکئے ہیں جب کہ وضاحت ضے
ان ےک لئے آپ یک ا ۔ ہماری کمیونٹی ےک نوجوان ممبے ۔ ہے پ کا شکریہ ادا کرٹے ہیں

ٓ
 ستقامت اور لگن ےک لئے ہم ا

http://www.bit.ly/SMARTATX
https://www2.ed.gov/documents/early-learning/talk-read-sing/never-too-early-en.pdf
http://www.mycensus2020.gov/
http://www.connectatx.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KuRZ92Fuvu5SjjN-aTq6vRUVU94gbLxmHYet7GSu3k8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KuRZ92Fuvu5SjjN-aTq6vRUVU94gbLxmHYet7GSu3k8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KuRZ92Fuvu5SjjN-aTq6vRUVU94gbLxmHYet7GSu3k8/edit#gid=0

