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 پلرونو،گرانو میندو او 

 
نن زه د یو اضطراري وضعیت له امله تاسو ته مخ اړوم.  څرنګه چې تاسې له رسنیو )میدیا( له الرې به هم خبر شوي یاست،  

ماشومانو  فورپومرن –د مکلنبورګ  پورې 19څخه د اپریل تر  16له  مارچ کال د  2020 چې دایالتي حکومت مجبوره شوی 
 .ته اجازه  ور نه کړي چې ښونځیو ته الړ شي

 
، د نور زیات خپریدو مخه ، تر کومې « 19 –کووید »له دغو سختو تدابیرو سره موږ غواړو چې د تنفسی الرې ناروغې 

اندازې چې ممکن دی،  ونیسو او په خاصه توګه زاړه خلک او هغه کسان چې له دې مخکي په نورو ناروغیو اخته دي، په 
لپاره چی یو غوره ممکنه بریالیتوب ته ورسیږو، موږ باید په ګډه عمل  نوموړي ویروس له ملوث کیدو څخه وژغورو. د دې

 وکړو.
 

زه ښه پوهیږم چې تاسو یو ګڼ شمیر نه ځواب شوې پوښتنې لری. په همدې وجه زه شخصا تاسو ته مخ اړوم او غواړم چې په 
 دې اړه د روان وضعیت په هکله تاسو ته معلومات درکړم. 

 
 –تاسې تعجب وکړی چې ولي پر داسې یو سخت تصمیم الس پورې شوو، حال داچې په مکلنبورګ په لومړي سر کې ښایي 

د اخته خلکو شمیر نسبتا ډیر لږ ثبت شوی دی. خو د یو لنډې مودې لیاره د  فورپومرن کې له ښه مرغه تراوسه پر دغه ویروس
مکانات لرو چې د هغې د الزیات خپریدو مخه ښونځیو تړل ضروري دي، ځکه چې د دغې ناروغۍ د خپریدو په شروع کې دا ا

 ونیسو.
 

البته صورت نه مومي.  څخه د مکلنبورګ په ښونځیو کې تدریس 16کال د مارچ له  2020سر له دوشنبه د په همدې وجه 
له دې امله د دغې نیټي له پیل څخه    په دې کې ټول ښونځي عامه دولتي او شخصي ښونځي اوحرفوي ښونځي شامل دي.

یواځی عاجلو حاالتو کې چې زه په الندو کرښو کې ورته اشاره کوم، په ښونځیو کې ستاسو د ماشوم پالنه کوالی شوو. د 
حرفوي ښونځیو له ښځینه او نارینه زده کونکو څخه غوښتنه کیږي چې سر له دوشنبې څخه د خپلو اړوندو حرفو شرکتونو ته 

 ه وکړي.مراجع
 

که چیرې تاسې داسې یوه دنده او یا مشغولیت لرې چې د عامه امنیت او نظم د ساتلو لپاره ضروری او مهم دي، او د خپل 
 ټولګي زده کونکو لپاره د ښوونې او روزنې د 6تر  1ماشوم د پالنې لپاره نور امکانات  موندالی نه شې، موږ به د 

 په پام کې ونیسو. دا اساسا په الندې خاصو برخو پورې تړلي دي:«( دعاجلو حاالتوپالنه)»پالنې امکانات  

 
 
 

 

 

 



 

 

a)  ،)اطفائیه یا اوروژنه )د اطفائیې پرسنول او هغه پرسنول چې یواځې د اوروژنې مسوول دي 
b) ،پولیس 
c) ،د جزایي چارو مسوولین 
d) ،د عاجلو ناروغانو د ژغورنې مسوولین یا امبوالنس کارکونکي 
e) یایي او طبي تآسیساتو کارکونکي چې په هغو کې درملتونونه هم شامل دي،د روغت 
f) ،د عدلي او قضایي چارو تأسیسات 

g) ،د روغتونونو د امبوالنس او بستري چارو پرستاران 
h) ،)د بستري پالنو تأسیسات )د بیلګې په توګه د روزني لپاره مرسته 
i)  دغه راز هغه کارکونکي چې د ورځني اړتیاو د موادو او د خوراکي توکو د تولید او تدارکاتي چارو مسوولین او

 اجناسو د چمتو کولو دندې په غاړه لري،
j)  د محالتو او ایالتي چارواکي، دغه راز هغه چارواکي او سازمانونه چې امنیتي دندې په غاړه لري، محالتي تأسیسات

تر سره کولو لپاره حضور یې  ضروري او شرکتونه، او دغه راز ضروري دندې او هغه دندې چې د ورځني اړتیا د 
دی ) د بیلګې په توګه د اوبو رسولو، د فاضله اوبو او د فاضله موادو یا تنظیفاتو کارکونکي، د ښاري او نژدي عامه  

 «( .ÖPNV»ترانسپورتي وسایلو مسوولین 

ته اړتیا لري، نو « جلو حاالتوپالنېعا»که چیرې تاسې د نوموړو کاري مشغولیتونو یو ډلې پورې اړه لری او ستاسو ماشوم د 
لطفا د دوشنبې په ورځ د خپل ماشوم ښونځي ته مراجعه وکړی او په دې اړه نور مسایل او اقدامات د ښوونځي له مدیریت سره 

 مه  د یوې منظمې عبوري چارې د تر سره کولو لپاره ټاکل شوې ده.  16روښانه کړی. د مارچ 
 
څنګ تاسو کوالی شې چې د تدریس د منع په موده کې که چیرې کومه پوښتنه لرې، د خپل ماشوم د تر  «عاجلو حاالتوپالنې»د 

 اړوند ښونځي له مدیر یا مدیرې سره اړیکه ونیسی.
 

د ښووني او روزنې وزارت په مرسته به ښوونکي په مناسب ډول سره د خپل سازمان شوي زدکړو لپاره درسي مواد چمتو 
سره به د راتلونکو آزموینو د چمتوالي لپاره په ډیره ښه ممکنه طریقه مرسته وکړي. د زده کړو د محتوا  کړي او له زده کونکو

د انتقال د څرنګوالي او له زدکونکو )ښځینه اونارینه(  سره د راتلونکو آزموینو د چمتوالي لپاره به هر اړوند ښوونځی د خپل 
ونکو د توانمندې ارزونې لپاره به روان وضعیت په پام کې ونیول شي. په مسوولیت له مخې چارې تنظیم کړي. البته د زده ک

 همدې وجه د ښونځیو تړلو له امله د تدریس نشتوالي سره به د زده کونو پر نمراتو ناوړه اغیزه ونه کړي. 
 

او روزنې، علومو او کلتور  په دې اړه به تاسو ته په منظم او دوامداره توګه د جاري او راتلونکونو تحوالتو په هکله د ښوونې
 کې معلومات درکړای شي. )regierung.de-www.bm.mv (وزارت په انترنتي پاڼه

 
په کال د مارچ  2020او د بجو  16.00تر  11.00له  په ورځ مه د شنبه  14په کال د مارچ  2020د بیړنیو پوښتنو لپاره د 

پورې یوه عاجله تیلفوني شمیر د ښوونې او روزنې، علومو او کلتور بجو  16.00تر  11.00له  په ورځ او مه د یکشنبه  15
  HOTLINE: 0385-5887174وزارت کې فعاله شوې ده:                                                                        

ه د ښونځیو مدیرتونه او د ښوونځیو دولتي دفترونه د معلوماتو لپاره د میندو او پلرونو په ې څخم 16کال د مارچ له  2020د 
 خدمت کې دي. 

 
زه هیله لرم چې تاسې په خپل مخکې پر دغو ننګونو په ډیره ښه وجه الس برتوب ومومي او زموږ له تدابیرو سره تفاهم ولري 

 ړی.او موږ سره په دغه ستونزمن وضعیت کې همکاري وک
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