ڤڠومومن ڤوست ڤنتدبيران واليه سمڤادن سالتن:
ڤركارا  :ڤرهوبوڠن عوام دان عمالن اڬام اونتوق منچڬه ڤڽيبارن كوۏيد19-
موجودكن ڤماهمن دان كسدرن كسن ڤريبقكن كومن كوۏيد19-

ريسولوسي كابينيت ﴿ 17مي  ﴾2020ممڤوڽاءي ڤرينته سڬرا اونتوق منچڬه دان
ممڤرباءيكي مسئله ڤڽاكيت كومن كورونا ﴿ 2019كوۏيد ﴾19-دڠن ممينتا كرجاسام درڤد
اڬينسي كراجأن ،سيكتور سواستا دان اورڠ راماي ،مڠيلقكن كڬياتن يڠ ممڤوڽاءي باڽق اورڠ
دان موڠكين بريسيكو مريبق ستروسڽ ،ڤوست ڤنتدبيران واليه سمڤادن سالتن ﴿﴾SBPAC
تله منوبوهكن ڤوست ڤڽالرسن كوۏيد 19-اونتوق ڤڽالرسن دان ڤڠوروسن ايمڤق ڤڽاكيت د
واليه سمڤادن سالتن دڠن ممينتا كرجاسام درڤد اڬينسي كراجأن دان سيكتور سواستا اونتوق
مڽوكوڠ ڤلقسانأن داسر دان ڤرينته كراجأن ،ترماسوق مڽوكوڠ اوڤراسي كاولن ڤڽاكيت
كوۏيد 19-د  5واليه سمڤادن سالتن اونتوق كبركسانن يڠ لبيه ڽاتا سچڤت موڠكين.
اوليه كران دايره واليه سمڤادن سالتن اداله كاواسن يڠ ممڤوڽأي ايدينتيتي ،چارا هيدوڤ دان
بودايا يڠ ممرلوكن ڤماهمن دان كرجاسام دري سموا بهاڬين .دڠن ايت ڤوست ڤڽالرسن
كوۏيد 19-اونتوق ڤڠوروسن دان ڤڽلساين كسن ڤڽاكيت ،ص.ا.ب.ت .مڠاداكن مشوارت
دڠن سموا بهاڬين يڠ بركاءيتن ،يڠ ترديري درڤد يڠد ڤرتوا مجليس اڬام اسالم واليه ،واكيل
أمير ﴿ڤميمڤين﴾ دري ڤرواكيلن مركز .توان ڬورو دري اينستيتوت ڤوندوق دالم تمڤتن،
دوكتور اسالم ،ڤاكر دالم ڤروبتن ڤنچڬاهن  ،ڤميمڤين اڬام اسالم دان اڬينسي كراجأن يڠ
بركاءيتن ڤد  19مي 2020 ،ديوان مشوارت چريونچيت نا سوڠكال  ،ص.ا.ب.ت.
اونتوق منچاري چارا دان مڠمبيل تيندقكن اونتوق مڠاول دان منچڬه جڠكيتن كومن
كورونا ،19-سوڤاي اورڠ د سموا واليه ممڤوڽاءي ڬاريس ڤندوان كوڠكريت اونتوق
ڤنچڬهن دان منجاڬ ديري درڤد منريما دان  /اتاو مڠهنتر جڠكيتن يڠ بتول تنڤا ڤرسليسيهن
اتاو ڤرچاڠڬهن دڠن ڤراتورن اسالم دڠن لڠكه ترتنتو برهاتي-هاتي اونتوق رعيت يڠ ڤولڠ
دري مليسيا دان نڬارا-نڬارا دڠن ممڤوڽاءي ڤڽاكيت برجڠكيت كورونا ۏيروس  . 2019د
مشوارت ايت ترداڤت ريسولوسي منچادڠكن ڬاريس ڤندوان ڤرهوبوڠن عوام اونتوق
منچڬه ڤڽيبارن كوۏيد ،19-موجودكن ڤماهمن دان كسدرن تنتڠ كسن وابق كوۏيد19-
سڤرتي برايكوت:

ڤركارا  .1اونتوق مڠيلقكن ڤڽيبارن ۏيروس برجڠكيت ،كورونا ﴿ 2019كوۏيد﴾19-
مڠناءي ڤركارا اين .صالة جمعة  ،چرامه دان ڤرهيمڤون بركومڤولن ايت هاروس
دڤرهاتيكن دان ليما ڤركارا دمينتا اونتوق كرجاسامسڤرتي برايكوت :
 1.1ليما الرڠن يڠ هاروس دايكوتي

﴿ ﴾1مالرڠ ڤڠڬونأن اير وضوء برسام ﴿كوله﴾ دڠن مڠمبيل وضوء دري رومه
﴿ ﴾2مالرڠ مڠڬونا ڤرمايداني ﴿ساجده﴾ د مسجد .ڤرمايداني ڤرلو دكلواركن دان دبرسيهكن
دڠن اوبت ممبونوه كومن سلڤس صالة ستيڤ كالي ،ڬوناكن ساجده اندا سنديري دان
باسوهڽ ستيڤ هاري.
﴿ ﴾3مالرڠ صالة يڠ برسبالهن انتارا ساتو سام ألين .هاروسله منجأوهكن ديري دري
صالة .تيدق تراللو راڤت ا اونتوق مڠورڠكن ريسيكو ڤڠهنترن كومن.
﴿ ﴾4جاڠن سنتوه تاڠن تتاڤي سالم دڠن چارا مناءيكن تاڠن كاننڽ دان ممبري سالم سهاج.
﴿ ﴾5مالرڠ اورڠ يڠ دمم اتاو ساكيت ،يڠ تاهو بهاوا مريك داتڠ دري د كاوسن يڠ بريسيكو
مڽيباركومن صالة د مسجد .دالم كادأن بهاي ڤڽيبارن كومن ،هندقله امام ممبوات ڤرتيمبڠن
 1.2ليما ڤركارا اونتوق كرجاسام
﴿ ﴾1ڤرهاتيكن اورڠ يڠ كمبالي دري نڬارا-نڬارا دڠن جڠكيتن ۏيروس كوروناري ،2019
دڠن مڠيكوتي ڬاريس ڤندوان ستيڤ واليه .تراوتماڽ تيدق بوليه مڠمبيل بهاڬين دالم كڬياتن
دالم ماشركت يڠ ممڤوڽاءي سجومله بسر اورڠ .
﴿ ﴾2ڤاكاي توڤيڠ توتوڤ موك دان هيدوڠ دان كرڤ منچوچي تاڠن دڠن سابون اتاو ڬيل.
مينتا كرجاسام دري ستيڤ مسجد اونتوق ممبري ڤرخدمتن ڬيل اونتوق منچوچيكن تاڠن د
سموا تمڤت ماسوق كمسجد.
﴿ ﴾3برسيهكن مسجد دان بيليق مندي ترماسوق ڤرالتن بيليق مندي دڠن سربوق ڤنچوچي.
سكوراڠ-كورڠڽ  5كالي اتاو ستيڤ كالي سبلوم دان سلڤس صالة جماعه.
﴿ ﴾4ممينديقكن ماس ممباچ خطبة اونتوق مڠورڠكن بيلڠن اورڠ يڠ داتڠ اونتوق مڽنتوه

ساتو سام ألين.
﴿ ﴾5باوا ڤاكأين صالة ڤريبادي سماس صالة د مسجد.
 . 2لڠكه-لڠكه اونتوق منچڬه ڤڽيبارن جڠكيتن كورونا  19 -مڠناءي جماعه دعوة  ،چرامه
اڬام ،جمڤوتن خيرات د مسجد ،مينتا كرجاسام برهنتي اتاو توندا بوات سمنتارا سهيڠڬ
كادأن كمبالي سڤرتي بياسا اونتوق مڠورڠكن ڤرڬرقكن دان ڤڽيبارن جڠكيتن.
 .3ڤرتيمبڠن ريسيكو مڠيكوت ڤڠومومن شيخ االسالم نومبور 2020/1.مڠناءي لڠكه-لڠكه
ڤنچڬهن وابق كورونر ﴿ 2019كوۏيد ، ﴾19-مينتاكن كرجاسام دري سموا امام اتاو
ڤميمڤين مشاركت مممبوات ڤرتيمبڠن .سكيراڽ سواسانا اتاو كادأن دأڠڬڤ بريسيكو ،اي
بوليه دعمومكن مڠيكوت لڠكه-لڠكه يڠ دڽاتاكن.
 .4ص .ا .ب .ت .مڽوكوڠ ڤنچڬهن جڠكيتن كورونا 19 -د كالڠن ڤالجر تهايلند دري واليه
سمڤادن سالتن يڠ بالجر د لوار نڬرا دان كمبالي كتانه اير مريك سماس برچوتي ڤد بولن
رمضان  2020منداتڠ ،ترماسوق ڤكرجا تهاي ،ڤلنچوڠ دان اورڠ-اورڠ عوام يڠ كمبالي
دري نڬاراماليسيا كواليه سمڤادن سالتن ماللوءي لوروڠ تيكوس ،دڠن منوبوهكن
سكومڤولن ڤڬاواي كرجا ڤروايكتيف د ڤريڠكت كمڤوڠ يڠ ترديري درڤد ڤڬاواي كصيحتن
دان سيسوا سوكاريال ص .ا .ب .ت ،.سوكاريالون كصيحتن كمڤوڠ ،ڤميمڤين اڬام ،ڤميمڤين
تمڤتن ،مڠڬرقكن ڤاسوكن برسڤادو .مڠاول دان مڠهالڠ كومڤولن ساسرن د اتس .تراوتماڽ
كومڤولن مريك يڠ ترحد اونتوق برڬرق اتاو مڽرتاي كڬياتن عوام ،اكتيۏيتي كاڬامأن،
هندقله ممبريكن ڤڠتهوان ،چادڠن عمالن دان معلومت ،بريتا ڤنتيڠ ،سام اد بهاس تهاي دان
بهاس ماليو سوڤاي رعيت داڤت برتيندق ،ملقسانا دان مڽسوايكن ديري سوڤاي منجادي
سباهاڬين درڤد مڠاول دان مڠهالڠ وابق جڠكيتن ۏيروس كورونا 19-د واليه سمڤادن
سال تن .جك اندا ڤرلو مڽالرس ،مڠهوبوڠي ،ممعلومكن بريتا اونتوق ممبنتو اتاو مڠمبيل
سبارڠ تيندقكن مڠيكوت ڤرانن اندا ،سيال مڠهوبوڠي ماللوءي ڤوست كاولن ڤڽاكيت دان
ڤنچڬهن كوۏيد 19-ص .ا .ب .ت .د تالين  1880سڤنجڠ  24جم.
ص .ا .ب .ت .ممينتا كرجاسام درڤد ڤميمڤين اڬام  -ڤميمڤين
د سموا كاوسن يڠ بركاءيتن هندقله ممبوات ڤرتيمبڠن دان ملقساناكن سڤرتي يڠ د معلومكن.
كرجا سام اندا امت د هرڬأي .ص .ا .ب .ت .يقين بهاوا كرجاسام اندا سموا ڤد كالي اين
اكن ممباوا كيت سموا سالمت درڤد ڤريبقكن وابق كوۏيد – . 19
دعمومكن ڤد  20مي . 2020

القسمانا مودا
سومكيات ڤول ڤرأيون
ستيا اوسها اڬوڠ ڤوست ڤنتد بيران واليه سمڤادن سالت

