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ਅਸ ੀਂ ਕੌਣ ਹ ੀਂ ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਕ ਕਰਦੇ ਹ ੀਂ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ ਿੱਚ, ਇਿੱਿੇ ਦੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨdony ਅਤੇ ਉਿੇ ਦੀ ਸਕੈਂਡਰਬੈਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ Forum Interreligioso di Parma ਅਤੇ Gruppo
Nazionale di Lavoro per la “Stanza del Silenzio e/o dei Culti” ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ
"ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇ(Oltre l’Emergenza)" ਪਰੋਿੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੋ ਇਿੱਕ ਿਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੈਸਕ ਹੈ
। ਿੋ ਜਕ ਇਿੱਕ ਬਹੁ-ਸਜਭਆਚਾਰਕ, ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਿਾਂ ਧਰਮ ਜਨਰਪਿੱਖ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਜਨਸ਼ਜਚਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਮੌਿੂਦਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਜ ਿੱਚ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਜ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਕ ੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ,
ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਿਾਂ ਨਾਸਜਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਜਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਪਰਾਿੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਬਪਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿੋ ਦੁਖੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜਾਂ ਲਈ ਜਚੰਤਤ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ
ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਜਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਗਜਰਕ ਹੋਣ
ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭ ਹੋ ਿਾ ਗ
ੇ ਾ।
ਸਾਡਾ ਪਰਸਤਾ
ਿੱਖ ਿੱਖ ਧਾਰਜਮਕ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ, ਪਰਮਾ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਪਰ ਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ, ਹੋਰ ਜ ਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ
ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਿੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ
ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਬੇਬਿੱਸ ਅ ਸਿਾ ਜ ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਚਾਰਿ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ।
ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਇਿੱਕ ਸਰ ਿਨਕ ਸਹੂਲਤ ਸੇ ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਜ ਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ੰਨ-ਸੁ ੰਨਤਾ ਦੇ ਸਜਤਕਾਰ
ਜ ਚ ਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਜਕਸੇ ਜਮਰਤਕ ਜ ਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ ਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੋ ੀਡ -19 ਤੋਂ ਛੂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿੋ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਦੁਖਦਾਈ ਅਜਧਆਇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਿੋ ਜਕ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ " ਰਜਿਤ" ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਜ ਚ ਿੋ ਜਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ ।
ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਹ ਸਿਾਜਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜ ਖੇ ਹੀ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ
ਜਿਹਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਿਨਤਕ ਿਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਿਾਂ ਧਰਮ ਜਨਰਪਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਾ
ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਿਦ
ੂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਿੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿ ੇਂ ਜਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਕੋਰੋਨ ਾਇਰਸ ਸੀ ੀਆਈਡੀ -19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ
ਮਾਮਜਲਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲ
ਿੱ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਿਲੂ ਸ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ । ਉਹ
ਲੋ ਕ ਿੋ ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਿਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ।
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ਕ ਕਰ ਏ ਜੇ ਕੋਰੋਨਵ ਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭ ਵਵਤ ਵਵਅਕਤ ਹਸਪ੍ਤ ਲ ਵਵਚ ਮਰ ਜ ਦ
ੀਂ ਹੈ ?
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਲ ਜ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਦੋਂ ਜਕ ਬਦਜਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਅਿੇ ੀ ਘਰ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਗ
ੇ ਾ । ਜਕਸੇ ੀ ਸਜਿਤੀ ਜ ਿੱਚ,
ਸਸਕਾਰ ਿੋਜਪਆ ਨਹੀ ਂ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਰਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਾਂਤ ਜ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਿੱਗ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ੀ
ਜਮਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਪਛਲੇ ਜਦਨਾਂ ਜ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ :-334.5638730 ।
ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਿਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 376.0135353 ਈਮੇਲ: oltreemergenza@gmail.com

ਜੇ ਵਵਅਕਤ ਘਰ ਵਵਚ ਮਰ ਜ ਦ
ੀਂ ਹੈ ਤ ੀਂ ਕ ਕਰ ਏ?
ਿੇ ਜ ਅਕਤੀ ਘਰ ਜ ਚ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਜਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਜਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 118 ਿਾਂ
ਿਨਰਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਪਰਮਾ ਦਾ ਜਜਲ੍ ਾ(Distretto di Parma): ਟੈਲੀਫੋਨ 0521 292555
ਜਫਡੇਂਜਾ ਦਾ ਜਜਲ੍ ਾ(Distretto di Fidenza): ਟੈਲੀਫੋਨ 0524 515620
ਦਿੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਜਜਲ੍ ਾ(Distretto Sud-Est): ਟੈਲੀਫੋਨ 0521 857454
ਤਾਰੋ ਅਤੇ ਸੇਨੋ ੈਲੀਜ ਜਜਲ੍ ਾ(Distretto Valli Taro e Ceno): ਟੈਲੀਫੋਨ 0525 970353

ਹਸਪ੍ਤ ਲ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ -19 ਵਵਚ ਮਰਨ ਵ ਲੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦ ਰ ਦ ਵਨਿੱ ਜ ਸਮ ਨ ਵਕਵੇਂ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ
ਕ ਤ ਜ ਵੇ?
ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜ ਿੱਚ ਮਰ ਚੁਕ
ਿੱ ੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਜਨਿੱ ਿੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ
ਦਾ ਜਧਆਨ ਰਿੱਖ ਜਰਹਾ ਹੈ: ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਿੱ ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸੋਰੀ ਦੇ ਮੰਡਪ ਜ ਿੱਚ ਹੋਣ ਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਜਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ. ਉਿੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਜਨਿੱ ਿੀ ਚੀਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਦਿੱਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ, ਿੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਾਤਾ ਰਣ ਜ ਿੱਚ ਰਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟ ਵਿਕੇਟ ਦ ਮੰਗ ਵਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦ ਹ ?ੀਂ
ਮੌਤ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਜਲਕਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀ 0521
4 0521 ਈ-ਮੇਲ; 052140521@comune.parma.it, urp@comune.parma.it ਫੈਕਸ 0521 405214, ਜ ੀਂ
ਤੁ ਹ ਡ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨੰ , ਵਮਉਸਪ੍ੈਲਟ ਵਵਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦ ਸਵਥਤ । ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜ ਿੱਚ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ
ਵਮਉਸਪ੍ੈਲਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧ ਰਵਮਕ, ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਜ ੀਂ ਨ ਸਵਤਕ ਸਹ ਇਤ ਦ ਲੋ ੜ ਵਵਚ ਕ ਕਰਨ ਹੈ ?
ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਤਜਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਿਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ. 376.0135353 ਈਮੇਲ: oltreemergenza@gmail.com ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜ ਚ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ।
www.oltreemergenza.it

PUNJABI ਪੰਜਾਬਬੀ

ਵਕਸ ਨ ਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਹੈ
ਕੋਰੋਨਵ ਇਰਸ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ੀਂ ਦੇ ਡਰ ਹੋਣ ਦ ਸਵਥਤ ਵਵਿੱਚ ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਕਸ ਨ ਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਰਡ ਅਤੇ 118
ਹਨ। ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 1500 ਨੰਬਰ ਿਾਂ ਆਸਲ ਪਰਮਾ(AUSL PARMA) 0521 396436 ਦੇ ਿਨ
ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕ
ਿੱ ਰ ਾਰ 8.30-13 / 14-18 ਅਤੇ
ਸ਼ਨੀ ਾਰ 8.30-13 ਤਿੱਕ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਐਜਮਜਲਆ-ਰੋਮਾਨੀਆ ਖੇਤਰ ਨੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 800.033.033
ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾ ਜਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਿੋ ਜਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 29 ਫਰ ਰੀ ਤੋਂ 08.30 ਤੋਂ 18 ਤਿੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜ ਚ 7 ਜਦਨ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ :ਪਰਮਾ ਦਾ ਜਜਲ੍ ਾ(Distretto di Parma): ਟੈਲੀਫੋਨ 0521 292555
ਜਫਡੇਂਜਾ ਦਾ ਜਜਲ੍ ਾ(Distretto di Fidenza): ਟੈਲੀਫੋਨ 0524 515620
ਦਿੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਜਜਲ੍ ਾ(Distretto Sud-Est): ਟੈਲੀਫੋਨ 0521 857454
ਤਾਰੋ ਅਤੇ ਸੇਨੋ ੈਲੀਜ ਜਜਲ੍ ਾ(Distretto Valli Taro e Ceno): ਟੈਲੀਫੋਨ 0525 970353

ਇਿੱਕ ਵਿਮ ਰ ਵਵਅਕਤ ਲਈ, ਜੋ ਮੁਢਲ ਡ ਕਟਰ ਸਹ ਇਤ ਲਈ ਜ ਵਰਹ ਹੈ, ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਕਸ
ਨ ਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜ ਭਾਗ ਿਾਂ ਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਜਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਬਜਲਕ
ਜਰਲੇ ਸ਼ਨਜ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ 0521 703174' ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ - 8
ਤੋਂ 20.00 ਤਿੱਕ । ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਜਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਜੀਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ । ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਜਪਆਰਾ ਜਕਿੱਿੇ ਹੈ । ਿਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਜ ਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇ ਾ 0521 702111 - 0521 703111 'ਤੇ ਜਦਨ
ਜ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ। ਇਹ ਸੰਭ ਹੈ ਜਕ
ਪਜਹਲਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਜਰ ਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਕਿੱਿੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਜਕਹੜੀ ਸਟੇਿ ਹੈ । ਅਿੱਗੇ,
ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਲੀਜਨਕਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ।
ਜਕਸੇ ੀ ਸਜਿਤੀ ਜ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਜ ਿੱਚ ਨਹੀ ਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਜਨਯਮ, ਇਿੱਿੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ
ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਜ ਿੱਚ ੀ, ਘਰ ਜ ਿੱਚ ਹੀ ਰਜਹਣਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਪ੍ਵਰਵ ਰਕ ਮੈਂਿਰ ਹਸਪ੍ਤ ਲ ਵਵਿੱਚ ਦ ਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ੀਂ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨ ਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ
ਸਕਦ ਹ ?ੀਂ
ਇਕ ਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਾਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਹਤ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਾਰਡ ਜ ਚ ਪਹੁੰਚਣ
ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਪਜਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੰਪਰਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਪਜਹਰ ੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਾਲ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ 8 ਤੋਂ 20 ਤਿੱਕ ਪਬਜਲਕ ਜਰਲੇ ਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ: ਹਰ ਜਦਨ: 0521.703174 ਿਾਂ
urp@ao.pr.it.
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ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੰ ਭੋਜਨ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਿ ਹਰ ਨਹ ੀਂ ਜ ਸਕਦੇ ਤ ੀਂ ਵਕਸ ਨ ਲ
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਲਈ ਿੋ ਭੋਿਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜ ਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀ ਂ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ / ਭੋਿਨ ਸੇ ਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ।ਪਰਮਾ ਦੀ ਜਮਸਉਪੈਜਲਟੀ ਨੇ ਇਕ ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਿੋ ਜਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੋ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਦ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਿ
ੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ
ਜਡਜਲ ਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰਬਰ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਤਿੱਕ 8.30 ਤੋਂ 17.30 ਤਿੱਕ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ: ਟੈਲੀਫੋਨ.
0521.218970 ਿਾਂ 339.6859982. ਇਹਨਾਂ ਘੰਜਟਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੇਰਸ ਕਰਾਸ ਜਗਲਾ(SEIRS CROCE GIALLA)
800112822 ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੰ ਜ਼ਰਰ ਦਵ ਈ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਤ ੀਂ ਵਕਸ ਨ ਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਰੂਰੀ ਦ ਾਈਆਂ (24/48 ਘੰਜਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ) ਲਈ, ਿੋ ਜਕ ਸਿਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜ ਖੇ ਖਰੀਦੀਆਂ
ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਯੂ ਐਸਐਲ ਫਾਰਮਾਜਸਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਜ ਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਰੈਿੱਡ ਕਰਾਸ ਨਾਲ
ਇਸ ਨੰ. ਤੇ ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:- 334 7516023. ਜਡਜਲ ਰੀ ਮੁਫਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਵੰਸ ਵਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਸੰਭ ਲ ਜ ਣਕ ਰ ਲਈ ਵਕਸ ਨ ਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
'Ausl di Parma ਦਾ ਨੰਬਰ 0521 396436 ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿੋ ਜਕ ਾਇਰਸ, ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ
8.30-13 / 14-18 ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ 8.30-13 ਤਿੱਕ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਐਜਮਜਲਆ- ਰੋਮਾਨੀਆ ਖੇਤਰ ਨੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 800.033.033 ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾ ਜਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਿੋ ਡਾਕਟਰੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 29 ਫਰ ਰੀ ਤੋਂ 08.30 ਤੋਂ 18 ਤਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜ ਚ 7 ਜਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਟਲ ਵਵਿੱਚ ਦ ਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਕਸ ਨ ਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋਗ?ੇ
ਜਿਹੜਾ ੀ ਜ ਅਕਤੀ ਇਟਲੀ ਜ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਸਿਾਨਕ ਜਸਹਤ ਅਿਾਰਟੀ ਜ ਭਾਗ ਨੂੰ
ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾ ਸਿਾਨਕ ਜਸਹਤ ਅਿਾਰਟੀ ( ਏਯੂ ਐਸਐਲ ਪਰਮਾ) ਅਤੇ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਿ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ
ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈਿੱਸ :- quarantena_rientri_covid19@ausl.pr.it ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾ ਜਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੇਠ ਜਲਖੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਸੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:- ਨਾਗਜਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਆ ਾਿਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਪਤਾ ਜਿਿੱਿੇ
ਦੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਨੀਕ ਹੋ ਿਾਂ ਿੱਸਦੇ ਹੋ (ਪਰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਜਲਕਾ ਾਂ ਜ ਿੱਚ), ਇਿੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈਿੱਸ ਅਤੇ
ਇਿੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ, ਆਮ ਜਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਜਿਤੀਆਂ (ਬੁਖਾਰ ਰਗੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ
ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਮੌਿਦ
ੂ ਗੀ) , ਖੰਘ, ਜੁਕਾਮ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਜਦ।
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ਉਪ੍ਯੋਗ ਸੇਵ ਵ ੀਂ
ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਲ ਖ ਣ ਦ ਜਗਹ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਨੰ ਵਤਆਰ ਭੋਜਨ ਚ ਹ ਦ ਹੈ, ਤ ੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜ
ਸਕਦੇ ਹੋ :
MENSA DELLA FRATERNITÀ, in Parma in via Turchi 10, tel. and fax 0521 570490. .
ਖੁਿੱਲਣ ਦ ਸਮ :ੀਂ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ 12 ਤੋਂ 12.45 ਤਿੱਕ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 18.30 ਤਿੱਕ; ਐਤ ਾਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 12.45 ਤਿੱਕ.
Diocesan Caritas 'ਤੇ ਜਰਜਰ ੇਸ਼ਨ, piazza Duomo, 3 ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਮੰਜਲ 'ਤੇ, ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ 8.30 ਤੋਂ 12
ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਤਿੱਕ, ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂੰ 8.30 ਤੋਂ 12 ਤਿੱਕ।
MENSA PADRE LINO, in Parma in via Imbriani 6/a, ਖੁਿੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਹਰ ਰੋਜ 12.00 ਿੇ,
Diocesan Caritas 'ਤੇ ਜਰਜਰ ੇਸ਼ਨ, piazza Duomo, 3 ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਮੰਜਲ 'ਤੇ, ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ 8.30 ਤੋਂ 12
ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਤਿੱਕ, ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂੰ 8.30 ਤੋਂ 12 ਤਿੱਕ।
MENSA COMUNITÀ ISLAMICA PARMA, ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਟੀਨ ਸੇ ਾ Islamic
Community of Parma and Province in Via P. Campanini, 6, ਜ ਖੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ। Tel. 0521
786778 e-mail: islam.parma@gmail.com

ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਥੇ ਵ ਪ੍ੁਛ
ਿੱ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਲ ਸੈਂਟਰੋ ਡੀ 'ਏਸਕੋਲੋ ਡਿੱਲਾ ਕੈਜਰਟਸ ਡਾਇਓਸੇਸਨ(Il Centro d'ascolto della Caritas diocesana), ਿੋ
ਜਕ ਪਰਮਾ ਡੁ ਯੋਮੋ 3(Piazza Duomo 3) ਪਰਮਾ ਜ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ 8.30 ਤੋਂ 12.30 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਤਕ
ਖੁਿੱਲ੍ਦਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਰਜ ਓ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਭੋਿਨ ਬੈਗ ਦੀ ੰਡ;
• ਮਰਦ ਅਤੇ ਅਰਤ ਦੇ ਜਮਉਸਪਲ ਹੋਸਟਲ ਜ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ;
• ਕੈਰੀਟਾਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪਰ ੇਸ਼ ਦੁਆਰ;
• ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦਖਲ;
• ਜ ਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਇਤਾਲ ੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ;

ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੰ ਸ਼ ਵਰ ਸੇਵ ਦ ਲੋ ੜ ਹੈ?
Centro Caritas, in Parma in via Turchi 10, ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾ ਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ੀਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ
ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ੁਰਸ਼: ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ 8 ਤੋਂ 9 ਤਿੱਕ ;
ਅਰਤ ੀਂ: ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ 9.15 ਤੋਂ 10 ਤਿੱਕ ;
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ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੰ ਡ ਕਟਰ ਦੇਖਭ ਲ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡ ਕਟਰ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਤ ੀਂ
ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਕਿੱਥੇ ਜ ਣ ਹੈ?
ਉਹ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਿ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ Spazio Immigrati Ausl Parma, in Parma,
via XXII luglio 27 , 3 ,tel. 0521 393431, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਾਰ 11 ਤੋਂ 17, ਬੁਿੱਧ ਾਰ
ਜਸਰਫ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ, ੀਰ ਾਰ 8.30 ਤੋਂ 11.30 ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਸ ੇਰੇ 9 ਤੋਂ 12 ਤਿੱਕ, ਇਹ ਸੇ ਾ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ੀ ਹੈ ਿੋ ਜਬਨਾਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਜਮਟ ਾਲੇ ਿਾਂ ਜਮਆਦ-ਰਜਹਤ ਜਨ ਾਸ ਆਜਗਆ ਾਲੇ ਹਨ।
ਉਹ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਰਫ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲਈPolo Sanitario Basetti, in
Parma, Viale Basetti 8ਜ ਖੇ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਤਿੱਕ 7.30 ਤੋਂ 9.30 ਤਿੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਰਫ
ਪਜਹਲੇ 6 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ
ਿੱ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ; ਨੰਬਰ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੰ ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਚ ਹ ਦੇ ਹਨ ਤ ੀਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਪਜੜਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੀਟਾਸ(caritas) ਿਾਂ Armadio del Povero e della
Solidarietà ਿੱਲ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਕ ਰ ਟ ਸ ਡ ਇਓਸੈਨ , ਪਰਮਾ ਡਯੋਮੋਪਰਮਾ ਜ ਚ, 3 - ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ ਹੜੇ
ਕ ਰਡ ਜ ਰ ਕਰਨ : ਕਾਰੀਟਾਸ(caritas) - ਪਜਹਲੀ ਮੰਜਲ ਤੇ.
ਕਿੱਪ੍ਵੜਆੀਂ ਦ ਵੰਡ :-ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਤਿੱਕ 8.30 ਤੋਂ 12.30 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਤਿੱਕ ਸ਼ਨੀ ਾਰ 8.30 ਤੋਂ 12.
ਤਿੱਕ ,ਿੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੋਦਾਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਰੀਟਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
L’armadio del povero e della solidarietà, ਪਰਮਾ ਜ ਚ, ਪੈਜਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਗੋ
ਫੋਰਨੋ ੋ ਦੇ ਜ ਹੜੇ ਤੋਂ ਪਰ ੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ.
ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਵੰਡ: 9 ਤੋਂ 12 ਿੇ ਤਿੱਕ ਸੋਮ ਾਰ।

ਵਨਵ ਸ ਆਵਗਆ ਅਤੇ ਕ ਗਜ਼ ਕ ਰਵ ਈ ਿ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:
ਪ੍ਰਮ ਦ ਵਮਸਉਪ੍ੈਲਟ ਦੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਲੋ ਕ ੀਂ ਲਈ ਜ ਣਕ ਰ
ਖੁਿੱਲਣ ਦ ਸਮ ੀਂ:
ਸੋਮ ਾਰ, ਬੁਿੱਧ ਾਰ, ੀਰ ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ 8.30 - 12/14 - 17.30 ਮੰਗਲ ਾਰ 8.30 - 12; ਸ਼ਨੀ ਾਰ 8.30 - 13
ਸੰਪਰਕ: ਟੈਲੀਫੋਨ. 0521-031060 (ਿਨਤਕ ਸ ਾਗਤ ਸਮਾਂ)
ਮੇਲ: informastranieri@comune.parma.it
ਸੇ ਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਜਮਸਉਪੈਜਲਟੀਆਂ ਜ ਚ ਜਨ ਾਸ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ ਹੈ: ਪਰਮਾ, ਕਲੋ ਰਨੋ, ਮੇਜਾਨੀ, ਸਰਬੋਲੋ ਅਤੇ ਤੋਰੀਲੈ
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ਤੁ ਹ ਨੰ ਸੁ ਣਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹ ੀਂ:
AUSL ਪ੍ਰਮ
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ: ਇਸ ਜਲੰ ਕ ਤੇ AUSL ਪਰਮਾ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰ ਦੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਮਨੋਜ ਜਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਂ
https://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/archivio_3/coronavirus.aspx
ਪ੍ਰਮ ਭ ਈਚ ਰਕ ਫੋਨ
ਹਰ ਰੋਜ 17 ਤੋਂ 23 ਤਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0521 284344 'ਤੇ
ਅਿੱਠਵ ੀਂ ਸੋਲਰ ਐਸੋਸ ਏਸ਼(L’ASSOCIAZIONE OTTAVO SOLORE) ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕਿੱਲਾ ਨਹੀ ਂ ਛਿੱਡੇਗੀ *
ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕਿੱਲੇ ਨਹੀ ਂ ਛਿੱਡਾਂਗੇ *
ਕਦੋਂ?
ਮੰਗਲ ਾਰ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਫੇਡਜਰਕੋ 3454139554 @lostrizzacervelli ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ੀਰ ਾਰ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ੈਲਰੀਆ ਨੂੰ 3475703226 @valeriasavazzi_counselor ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ੈਲਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 3293283534 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
17.00 ਤੋਂ 19.00 ਿੇ ਤਿੱਕ।
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਿੱਿੇ ਜਲਖੋ ਿਾਂ ottavocolore@gmail.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
#ਅਸੀ ਂ ਘਰ ਜ ਚ ਰਜਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਦੂਰ ਪਰ ਇਕ *
ਮੈਨੋਸ ਜਸਨ ਫਰੰਟਰੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(Associazione Manos Sin Fronteras )
1) ਜਦਰੜਤਾ ਦੀ ਜ ੰਡੋਜ / ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੋਨ: ਮਾਨਸ ਦੇ ਾਲੰ ਟੀਅਰ ਹਰ ਰੋਜ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਿ ਾਬ ਜਦੰਦੇ
ਂ ੇ ਹਨ ਿੋ ਜਚੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸਜਿਤੀਆਂ
ਹਨ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਅਤੇ ਮਨਨ ਦੀ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਅਜਭਆਸ ਜਸਖਾਉਦ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
https://www.facebook.com/events/546400559343665/?sfnsn=scwspmo
https://www.informazione.it/c/CE801E0B-840F-4736-8660-D48E2EF2E3E5/CONTRO-LOSTPress-DA-VIRUS-ARRIVA-A-CASA-LA-MEDITAZIONE
2) 5 ਜਮੰਟ ਜਧਆਨ: ਹਰ ਸ਼ਾਮ 9.00 ਿੇ ਫੇਸਬੁਕ
ਿੱ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਲੰ ਟੀਅਰ
ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿੁੜਣਗੇ। ਮਨਨ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਡ
ਿੱ ੀ
ਸਹਾਇਤਾ ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਬਿੱਜਚਆਂ ਲਈ ਬਿੱਜਚਆਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਬਿੱਜਚਆਂ ਨੂੰ
ੀ ਸਮਰਜਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। https://www.facebook.com/minutiiomedito
ਪਰਮਾ ਲਈ ਜਜੰਮੇ ਾਰ: ਮਾਰੀਅਲੁ ਇਸਾ - 3389712455
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ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਸਹ ਇਤ
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਕਿੱਲਤਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਜ ਚ ਇਿੱਕ ਡ
ਿੱ ੀ ਭੂਜਮਕਾ ਜਨਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਾਂ ਇੰਟਰਜ sਆਂ ਰਾਹੀ,ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਜਜੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁ ਭ ਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਅਸ ੀਂ ਇਿੱਕ ਮੁਿਤ ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਇੰਟਰਵਵ. ਸੇਵ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ੀਂ
ਮਨੋਜ ਜਗਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਸਿੱਧਾ ਿ ਾਬ ਜਦੰਦਾ ਹੈ:
ਡਾ.ਇਲਾਰੀਆ ਡੀ ਅਜਮਜਸਸ, ਮਨੋਜ ਜਗਆਨੀ, ਸੋਮ ਾਰ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 18 ਸੈਲ
ਿੱ ਤਿੱਕ. 328 3066844
ਡਾ. ਮਾਰੀਆ ਐਂਿੇਲਾ ਗੇਲਾਟੀ, ਟੇਨਾਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਡੈਿ ਐਿੂਕੇਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟ( Tanatologa, Death Educator e Facilitatrice di Gruppi e Laboratori di
Sostegno al Lutt)ਨੇ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੋਂ 4 ਿੇ ਤਿੱਕ, ਸੈਿੱਲ. 335 6140819
ਐਨੀਰਕੋ ਰੋਸੀ ਮਨੋਜ ਜਗਆਨੀ, ਬੁਿੱਧ ਾਰ 8.30 ਤੋਂ 10.30, ਸੈਿੱਲ ਤਿੱਕ. 347 888 5548
ਲੇ ਰੀਆ ਸਾ ਾਜੀ, ਮਾਨ
16 ਤੋਂ 18, ਸੈਿੱਲ 347 5703226

ਾਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੋਗ ਜ ਚ ਮਾਹਰ, ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮੰਗਲ ਾਰ

ਉਰਸੁਲਾ ਜੈਂਬੇਲੀ, ਮਨੋਜ ਜਗਆਨੀ, ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 13 ਸੈਿੱਲ ਤਿੱਕ. 340 2525639

ਧ ਰਵਮਕ, ਅਵਧਆਤਮਕ ਅਤੇ ਨ ਸਵਤਕ ਸੁ ਖ ਅਤੇ ਦੇਖਭ ਲ
ਆਤਜਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਜਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ,
ਜਿ ੇਂ ਜਕ ਮੌਿਦ
ੂ ਾ ਸਜਿਤੀ ਜ ਿੱਚ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਕਾਂ, ਜਿ ੇਂ ਜਕ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਜਬਮਾਰਾਂ, ਅਪਾਹਿਾਂ, ਇਕਿੱਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਜਿਤੀ ਜ ਚ, ਪਰਾਰਿਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਦਲਾਸਾ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਪੁਿਾਰੀ, ਇਮਾਮ,
ਪਾਸਟਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਜਮਕ ਿਾਂ ਨਾਸਜਤਕ ਨੁ ਮਾਇੰਜਦਆਂ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ
ਜ ਿੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇਕ ਜ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜ ਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:376.113535353 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਖੋ Oltreemergenza@gmail.com
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ਲ ਭਦ ਇਕ ਵਲੰ ਕ
ਜਸਹਤ ਦਾ ਜਮਜਨਸਟਰੀ(Ministero della Salute): ਟੈਿੱਲ. 1500
ਪਰਮਾ ਿਨ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ(Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma): ਟੈਲੀ. 0521
396436. ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ 8.30-13 / 14-18 ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ 8.30-13 ਤਿੱਕ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਰੀਿਨ ਏਜਮਜਲਆ-ਰੋਮਾਗਨਾ ਦਾ ਫਰੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: 800.033.033 ਜਸਹਤ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 08.30 ਤੋਂ 18 ਤਕ, ਹਫ਼ਤੇ
ਜ ਚ 7 ਜਦਨ ਹਫਤੇ ਜ ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਜ ਿੱਚ, ਬੇਸ਼ਕ, 118 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ।
ਲ ਭਕ ਰ ਥ ਵ ੀਂ
ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਜ ਚ, ਜਸਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜਿ :ੇਂ
ਗ ਰਨੋ(Governo):
http: //www.governo.i / http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
ਜਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministero della Salute):
http://www.salute.gov.it / http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
ਜਸਹਤ ਦਾ ਉਿੱਤਮ ਜ ਭਾਗ(Istituto Superiore di Sanità): www.iss.it /
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
AUSL di Parma:
www.ausl.pr.it /
https://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/archivio_3/nuov_coronavirus_tutto_quello_sapere.as
px
Comune di Parma:
www.comune.parma.it
ਐਜਮਜਲਆ ਰੋਮਾਗਨਾ ਖੇਤਰ(Regione Emilia Romagna):
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
ਅਜਧਕਾਰਤ ਿਰਨਲ(Gazzetta Ufficiale):
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
ਜ ਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ(Informa stranieri Parma):
https://www.comune.parma.it/informastranieri/Pages/entry_informastranieri.aspx
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PUNJABI ਪੰਜਾਬਬੀ

ਸਵਹਯੋਗ
ਇਹ ਪਰਾਿੈਕਟ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਿੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਜਦਲਾਸਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾ ਸਕੇ।

ਪਰਤੀਜਨਧਤਾ

ਇਹ ਪਰਮਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰਜਮਕ ਮੰਚ ਹਨ, ਹੇਠ ਜਦਿੱਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਿਾਂ ਅਜਧਆਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਹਨ:
ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਸਕੈਂਡਰਬੈਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(Associazione Albanese Skanderbeg)
ਬਹਾਈ ਸਿਾਨਕ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ(Assemblea Spirituale Locale Baha’i)
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਹਮਦੀਆ ਮੁਸਜਲਮ ਿਾਮਾ ਇਟਲੀ ਪਰਮਾ(Ass. The Ahmadiyya Muslim Jama’at Italia
Parma)
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਸੰਘ ਸਭਾ ਪਰਮਾ (Associazione Gurdwara Singh Sabha Comunità Sikh)
ਯਹੂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(Associazione Medica Ebraica)
ਐਸੋਸੀਏਜਜਓਨ ਓਲਟਰੇ ਇਲ ਪੋਂਟੇ(Associazione Oltre Il Ponte)
ਇਤਾਲ ੀ ਜਹੰਦ ੂ ਯੂ ਨੀਅਨ, ਪੋਲੀਸਾਈਨ ਪਰਮਾ(Unione Induista Italiana, Polesine Parma)
ਜਕਰਸਟੀਆਨਾ ਅ ੈਂਜਟਟਾ ਡੈਲ ਸੇਟੀਜਮਓ ਜਿਓਰਨੋ ਚਰਚ ਪਰਮਾ(Chiesa Cristiana avventista del settimo giorno
Parma)
ਪਰਮਾ ਦਾ ਮੈਿੋਜਡਸਟ ਈ ੈਂਿੈਜਿਕਲ ਚਰਚ,(Chiesa Evangelica Metodista di Parma,)
ਪਰਮਾ ਦਾ ਉਆਇਰ ਸਰਕਲ,(Circolo Uaar di Parma,)
ਪਰਮਾ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਜਮਉਜਨਟੀ(Comunità Islamica di Parma)
ਪਰਮਾ ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਕਜਮਉਜਨਟੀ(Comunità Iraniana di Parma)
ਪਰਮਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਈ ੈਂਿੈਜਿਕਲ ਜਮਸ਼ਨ(Soul Winning Evangelical Mission di Parma)
ਪਰਮਾ ਦਾ ਜੋ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਜਮਸ਼ਨ(Zoe Pentecostal Mission di Parma)
ਸੈਨ ਨੇਕਟੇਰੀਓ ਦੀ ਯੂ ਨਾਨੀ ਆਰਿੋਡਾਕਸ ਪਰੀਸ਼(Parrocchia Greco Ortodossa di San Nectario)
ਪੈਰੋਕਸੀਆ ਓਰਟੋਡੋਸਾ ਰੁਮੇਨਾ ਡੀਈ ਐਸਐਸ.ਐਲੀਸਬੇਟਾ ਈ ਜੈਕਰੀਆ(Parrocchia Ortodossa Rumena dei
SS.Elisabetta e Zaccaria)
Ciac Parma Onlus
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜ ਚੋਲਾ ਡਾ. ਜਕਰਸਟਨ ਜਜਆਓਈ ਜੂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ
ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।

www.oltreemergenza.it

