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New restrictions are in place for national lockdown. 
More details at 
www.nottinghamcity.gov.uk/coronavirus  

حاالت نوں قابو کرن واسطے لوکاں کی اک تھاں رکھنے نے عمل  
ـ ںی ن  اںیگئ  اںی الئ  اںی پا بند اںی واسطے نو  

 www.nottinghamcity.gov.uk/coronavirus چوکھی اں تفصی الں

ـ ںی ن  اںی تے لبھ سکد  
Stay home 
Only go out for: 

• Buying essentials, such as food and medicine 

• Collecting orders, including takeaways 

• Childcare or education 

• Work or volunteering 

• Exercise 

• Any medical reason (for yourself or others) 

• Legal or property reasons 

• To visit members of your support bubble 

• To provide care for vulnerable people, 
emergency assistance, attend a support group 
or receive respite care 

• To avoid or escape risk of harm (such as 
domestic abuse) 

• Vets appointments or other animal welfare 

 ھر وچ رہنا گ
 واسطے باہر جاؤ:  س ی صرف ا

 واسطے  دنی خر یمثالً کھانا تے دوائ  زاںی چ  یضرور  •

 ُچکن جانا   یدوجے آرڈر و  تی سم اونی باہروں ل کھانا •

   واسطے می تعل ای رکھن  انی دا ت  اںی دے بچ اںی دوج •

  مد د واسطے ید اںی نال دوج  ی خوش یاپن  ای واسطے  کم •

 ورزش کرن واسطے  •

 واسطے(  اںی دوج ای وجہ  ہووے)تواڈےاپنے   یطب  یکوئ  •

 واسطے  دادی جائ  یاپن  ای وجہ  ین  کسےقانو  •

اونہاں نوں ملن  مد د کردے او  یتس ی لوکاں د جنھاں •
 واسطے جانا 

مد د کرن   ہنگامیرکھن واسطے ، انی لوکاں دا ت  کمزور •
ہون   کی جماعت وچ شر یمد د کرن آل  ید  اںی واسطے ،دوج

  آرام حاصل کرن واسطے ی وقت  ای واسطے 

  لو ی ھرگبچان واسطے )مثالً  ای دے خطرے توں بچن  نقصان •
 (  یمار کٹائ 

 واسطے   دےی نوں عالج  تے اونہاں دے اور ف جانوراں •
Meeting family and friends 
You can only meet indoors with people in your 
household or support bubble. 
 
You can exercise or visit outdoor public places with the 
people you live with, your support bubble, or 1 person 
from another household. 
 
Outdoor public places include: 
• Parks, beaches, countryside 
• Public gardens and allotments 
• Playgrounds. 
 
You cannot meet in a private garden. 
 
Children under school age, as well as those dependent 
on round-the-clock care, will not count towards the 
limit. 
 

نوں ملن واسطے  اراںی نوں تے اں ی ھر آلگ  
مد د   ی جنھاں د ی تس ای نوں  اںی کھر دے اندر صرف اپنے کھر آل یتس

۔ کرن جاندے او اونہاں نوں مل سکدے او  
 

  یرہندے او،جنھاں د  ی تھاواں تےجنہاں لوکاں نال تس یعوام اںی باہر آل
کر   یبندے نال ورزش و  ک ی ھر آلے اکدوجے ای مد د کردے او یتس

۔ سکدے او  یسکدے او تے مل و   
 

:ںی تھاواں وچ شامل ن  یعوام اںی باہر آل  

 عالقے  یہات ی سمندر دے کنارے،د پارک، •

 باغات تے کجھ مخصوص تھاواں یعوام •
 دانی دے م ڈنی کھ •

 
 ۔ مل سکدے ںی وچ نہ   چےی باغ یکسےدے ذات  یتس
 

کھنٹے   ی جنہاں نوں َچودے نال نال   اںی بچ اںی سکول توں کٹ عمر د
 گنے جان دے ـ  ںی وچ نہ  یپابند س ی ا ی لوڑ اےاو و ید انی ت 

Shops 
Food shops, supermarkets, garden centres and retailers 
providing essential goods and services can open. 

 دکاناں 
دکاناں  اںی آل چنی و زاںی چ اںی دکاناں ،باغاں د اںی دکاناں ،وڈ اںی کھانے د

آلےدکاندار تے خدمتاں کرن آلے ادارے   چنی سامان و ی تے ضرور
ـ  ںی کھل سکدے ن   

http://www.nottinghamcity.gov.uk/coronavirus


Leisure 
Leisure facilities, entertainment venues and personal 
care facilities will be closed. 

وقت گزارنا  ل یو  
تھاواں   اںی تھاواں ،لوکاں نوں خوش کرن آل اںی وقت گزارن آل الی و

ـ  گیاں جان اںی سہولتاں بند کر دت  اںی رکھن آل انی ت  یتےاپنا ذات   

Food and drink 
Restaurants, bars and pubs will close, but can provide 
takeaway and delivery.  

نا یکھانا تے پ  
،پر  گےتھاواں ،بار ،تے شراب خانے بند ہو جان  اںی کھانا کھان د
  یو  لپڑا ھر گسکدے او تے نالے اوجا    یھرو گکے دی اوتھوں خر

ـ  ںی سکدے ن   
Places of Worship 
Open.  

تھا واں  اں ی عبادت د  
ـ ںی ن  کھلے  

Funerals 
Only permitted with a maximum of 30 people.  
Linked religious, belief-based or commemorative 
events, such as stone settings and ash scatterings, 
maximum of 6 people.  

 جنازے 
اجازت اے ـ  یلوکاں نال ا  30چوکھے توں چوکھے   

واقعے مثالً پتھر   ی ادگاری  ای  یتے مبن  دےی گالں، عق اںی مذھب نال جڑ
بندے ـ  6َکھالرنا ،چوکھے توں چوکھے  تےسواہ دا باںی ترت  اںی د  

Weddings and civil partnership 
Only permitted with a maximum of six people, in 
exceptional circumstances 

اں یشراکت دار  ی تے شہر اں ی شاد  
  ی لوکاں د 6حالت وچ چوکھے توں چوکھے  ی معمول ری نرے غ

اے  یگئ  یاجازت دت   

Going to work 
Work from home if you can 
 

تے جانا کم   
ھروں کم کروگجے کر سکدے او تے   

Schools, colleges and universities 
Closed (open for children of a critical/key worker) 
 

اں یورسٹ ی ونی سکول ، کالج  تے  
واسطے کھال  اںی بچ /  کم کرن آلےلوکاں دے ی)اہم  ضرور  بند اے

 اے( 

Childcare and Early Years 
Registered childcare will continue. Early years settings 
can remain open.  
 

رکھنا  تے شروع دے سال  ان ی دا ت اں یبچ  
  اںی ساالں آل اںی ـ شروع د گارکھنا چلدا روے  انی دا ت  اںی بچ ای درج ہو
ـ ںی ن  اںی رہ سکد اںی کھل یو  اںی نرسر   

Clinically Extremely Vulnerable 

• Stay home as much as possible 

• Ask others to collect your food or medicine 

• You can still go outside to exercise with your 
household or support bubble, OR 1 person from 
another household  

• Do not attend a workplace. Work from home 
or, if not possible, apply for financial support. 

If you need help, call the Council: 0115 915 5555 

دا شکار   یکمزور  ی حساب نال چوکھ یطب   

 او سکدا اے کھر رہوو  جنھاں •

 لے آؤن اںی نوں آکھو کہ تواڈا کھانا تے دوائ  اںی دوج •

مد د   ی تس یجنھاں د ای نال   اںی اپنے کھر آل ی اَلے و  یتس •
بندے نال ورزش   ک ی کسے دوجے کھر دے ا ای کردے او ،

 کرن باہر جا سکدے او 

نہ ہو وو ـ کھر وچوں کم کرو   کی تھاں تے شر یکم آل کسے •
  نی مد د ل ی او سکدا تے ، مال ںی ، جے اے ممکن نہ  ای 

 ـ  و ی واسطے درخواست د
ضرورت ھووے ،کونسل نوں کال کرو:  یجے توانوں مد د د   

 5555  915  0115    

Visiting relatives in care homes 
Visits allowed with safety guidance in place. Check 
arrangements with the home before you visit. 

ہومز وچ اپنے رشتے داراں نوں ملن جانا  ریکئ  
اجازت اے ـ ملن جان توں   ی رکھ کے ملن د انی گالں دا ت  یحفاظت 

کر لو ـ  کی نال انتظامات چ اںی ہوم آل ری پہلے کئ   

Travel 
Avoid travel and reduce journeys. Walk or cycle where 
possible, and avoid busy times on public transport. 

 سفر 
  دل ی ممکن ہووے پ  یسفر کرن توں بچو تے کٹ سفر کرو ـ جتھے و 

  ی عوامچالؤ ، تےمصروف وقتاں وچ   کلی سائ  ای ٹُر کے جاؤ 
 ٹرانسپورٹ تے سفر کرن توں بچو ـ 

Holidays 
No overnight stays or holidays away from your home. 

اں یچھٹ  
 ںی نہ  اںی کھر توں دور چھٹ  ای گزار سکدے ںی ھر توں باہر رات نہ گ

 گزار سکدے ـ 
If you are self-isolating, and you need help, call the 
Council 0115 915 5555  
Translated information is available at this website:  
www.nottinghamcity.gov.uk/ coronavirus/translations 

توں وکھرا کر کے رہندےپئےاو ،تے   اںی اپنے آپ نوں دوج یجے تس
   0115  915  5555لوڑ ھو وے تے ،کونسل نوں  ی مد د د  توانوں

   تےفون کرو
: ںی ن  اںی سائٹ تے لبھ سکد  ب ی و س ی معلومات ا اںی ترجمہ ہوئ   

www.nottinghamcity.gov.uk/ coronavirus/translations 

 

 


