
ں: ان�ی ق �ج �قا�ئ

ں، نگامی صورت م�ی داشت صحت کی �ہ نگ�ہ
911 پر کال کرنا

ے  ر ملکی کارکنان کے ل�ی ی اور غ�ی عار�ض

نگامی  و �ہ ے �ج ر �ہ فون نم�ج ل�ی نسی ٹ�ی �ی مر�ج ک مفت ا�ی 911 ا�ی

ر  ا فا�ئ س �ی نس، پول�ی مبول�ی ں آپ کو ا�ی صورت �ال م�ی
نگامی صورت �ال  ے۔ �ہ تا �ہ سروس کے ساتھ مربوط کر د�ی

ا صحت کو  ں کسی شخص کی �فاظت �ی س م�ی ے �ج ی �ہ و�ت وہ �ہ
و۔ و اور اسے فوری مدد درکار �ہ خطرہ ال�ق �ہ

داشت صحت کی  ں نگ�ہ ل عالمات کی صورت م�ی در�ج ذ�ی
ں: و، تو 911 پر کال کر�ی نگامی ضرورت �ہ �ہ

انا	  وش کھو �ج �ہ

ک نہ 	  ات سے ٹھ�ی و دافع درد ادو�ی د درد �ج سا شد�ی ا�ی
و ا �ہ و ر�ہ �ہ

ی	  و�ش ں دشواری، مد�ہ تذبذب، بولنے م�ی

د درد	  ں مسلسل اور شد�ی ی م�ی ھا�ت �چ

ا سانس کا اکھڑنا	  ں دشواری �ی نے م�ی سانس ل�ی

ں ٹانکے 	  س م�ی سا زخم �ج ڈی، ا�ی ی �ہ و�ئ ی �ہ ا ٹو�ٹ ر �ی کحچ فر�ی
و ا �ہ ہ ر�ہ ا خون بے قابو ہو کر ب�ہ و �ی لگنے کی ضرورت �ہ

انک 	  ا ا�چ ل �ی ا نظر کے مسا�ئ د سر درد �ی انک شد�ی ا�چ
رے،  �ہ ا �چ ھبنا اور/�ی اں �چ �ی ونا، سو�ئ کمزوری محسوس �ہ

ونا ٹ محسوس �ہ نا�ہ ھنحج ں �ج ا ٹانگ م�ی بازو �ی

ر آپ سے صرف  �ٹ ے۔ 911 کے آپر�ی ے �ہ 911 سب کے ل�ی
ی معلومات  ں گے صحت کی ذا�ت ھ�ی نسی کا پو�چ �ی مر�ج ا�ی

ے۔ ی �ہ و�ت رازدارانہ �ہ

زات 	  ے کسی قسم کی دستاو�ی آپ کو 911 پر کال کرنے کے ل�ی
ے۔ ں �ہ �ی ازت کی ضرورت ن�ہ ا ا�ج �ی

ے بھی کال کر 	  ا کسی دوسرے شخص کے ل�ی ے �ی آپ اپنے ل�ی
ں۔ �ی سکتے �ہ

ادہ زبانوں  ں، 240 سے ز�ی �ی ار �ہ ے ت�ی م 24/7 مدد کے ل�ی ر�ج م�ت
 ، ںض �ئ ر�ی نڈ�ی تنامی، م�ی ی، و�ی �ضی، تھا�ئ سپانوی، فلپا�ئ مول �ہ ں، بسش م�ی

گر۔ سی اور د�ی ی، فرانس�ی ، عر�ج رض نٹون�ی ک�ی

�چ سے 	  نس ڈسپ�ی مبول�ی ں اور ا�ی �ی ب آپ 911 پر کال کرتے �ہ �ج
ن پر  ں اور ال�ئ �ی ں، تو اپ�ضی زبان کا نام بتا�ئ �ی اتے �ہ و �ج مربوط �ہ

ں۔ �ی ود ر�ہ مو�ج

گر ممالک سے تعلق رکھنے والے  ے۔ د�ی ہ کال مفت �ہ �ی
ڈا کی  ن�ی ہ وہ ک�ی ں، اگر�چ �ی ل فون بھی کام کر سکتے �ہ س�ی

ا کی  ڈ�ی وں۔ سوشل م�ی کسی سروس سے مربوط نہ بھی �ہ
ل سے آپ  ا گوکگ پ �ی ٹ، سکا�ئ �ی پ، وی �چ رض مثًل وٹس ا�ی ش�ض ک�ی اپل�ی

ں۔ د کال نہ کر سک�ی 911 پر شا�ی

ں۔ 	  ل کر�ی ن سے 911 ڈا�ئ نڈ ال�ئ ا ل�ی ل فون �ی کسی بھی س�ی
ں۔ رز استعمال نہ کر�ی ش�ز ک�ی ا اپل�ی ڈ�ی سوشل م�ی

ں۔ و کو 24/7 کال کر�ی لتھ اونٹار�ی �ی لی �ہ ے، ٹ�ی ا معلومات کے ل�ی صحت کے متعلق مشاورت �ی
ے۔ 1-866-797-0000 ہ مفت اور رازدارانہ �ہ �ی

 1-866-797-0007 :(TTY) ر �ٹ پ را�ئ لی ٹا�ئ ا ٹ�ی ر �ی لی پرن�ٹ ا ٹ�ی �ی

ontario.ca/coronavirus ں ے، مل�ظہ کر�ی کووڈ-19 کے متعلق معلومات کے ل�ی

ا ر: 5551-531-800-1 �ی نڈرڈز انفو سن�ٹ منٹ سٹ�ی مپل�ئ  ا�ی
TTY )بصارت سے محروم افراد(: 1-866-567-8893

http://ontario.ca/coronavirus

	نگہداشت صحت کی ہنگامی صورت میں، 911 پر کال کرنا 
	درج ذیل علامات کی صورت میں نگہداشت صحت کی ہنگامی ضرورت ہو، تو 911 پر کال کریں: 

