
 کردیا  پیش  کورس  ‘ کنٹرول اور  ئوبچا سے انفیکشن ’19  کووڈ الئن آن  مفت  میں پاکستان نےGnowbe  اور  ایف ڈی  ایس پی

 

  پر طور   مشترکہ  نےGnowbe فارم  پلیٹ  االقوامی بین اور( ایف ڈی ایس پی)  فنڈ ڈیولپمنٹ  سکلز  پنجاب( ریلیز پریس ) الہور

"Stay Protected with Infection Control and Prevention 101 Program"کووائرس لوگوں  عام  کے پاکستان ذریعہ کے  

  کیلئے کرنے فراہم  معلومات میں بارے کے حفاظت  دوران وباءکے کی (کورونا) 19  کووڈ انہیں ،اور منتقلی کی  اس اور نوعیت کی

 ۔ ہے کی  پیشکش کی پروگرام  الئن آن ایک

 

  فراہم  پر Gnowbeفارم  پلیٹ لرننگ ای  سے   طرف  کیNgee Ann Polytechnic معروف کے  سنگاپور کورس، مفت  کا  منٹ30 یہ

 میں روکنے   کو ئوپھیال سے تیزی  کے( کورونا)19  کووڈ کہ جیسا  بیماریوں والی  پھیلنے سے انفیکشن سے   جس ہے،  رہا جا کیا

  عام تک عوام نے  ایف  ڈی  ایس  پی ، ہیں ہوئے  دستخط  پر یاداشت کی  مفاہمت ایک  درمیان کے اداروں دونوں۔ہے سکتی مل  مدد

 ۔  ہے کیا تیار ورژن میں اردو ایک  کا کورس  اس کیلئے رسائی

 

  والے  کرنے  کام میں فیلڈ فورس، ٹائیگر کی اعظم  پروزیر طور خاص   یہ ہوگی، حاصل  رسائی  مفت  کو  عوام  عام میں کورس  اس

 قریبی اور  اہلکاروں والے   کرنے نافذ قانون مالزمین، بینک والوں، کرنے  فراہم  خدمات اہم اوردیگر کھانا میں جس  کاروں رضا

 ۔ہیں امکانات زیادہ سے  سب کے  پھیلنے بیماری جہاں  لوگ والے   رہنے میں حلقوں

 

  معلوماتی کیلئے آگاہی کی عوام میں کورس  ہے، گیا کیا اختیار طریقہ   آسان ایک  کیلئے کرنے فراہم  معلومات  ضروری   اور اہم

 ہیں گئے  کئے شامل   موضوعات اہم  دو میں مواد  کے  کورس ۔  ہے گیا کیا استعمال  کا امتزاج  کے مشقوں اور مواد تربیتی وڈیوز،

 انفیکشن اور ( ہے کرتا فراہم  معلومات میں بارے کے منتقلی  کی اس  اور مرض وباءکے  اس جو)  ‘ٹرانسمیشن انفیکشن’ میں جس 

  ہوتا مشتمل پر سیشنز  کے پہنےPPE  سامان حفاظتی   ذاتی اور  تھام روک ذریعہ  کے  صحت  حفظان  ، دھونے  ہاتھ جو) بچائو  سے

 Ngee Ann سائنسز، ہیلتھ آف اسکول  کے سنگاپور انہیں گے کریں مکمل کو  کورس  اس سے  کامیابی لوگ جو (۔  ہے

Polytechnic  ۔  گا جائے  کیا پیش سرٹیفکیٹ  االقوامی  بین سے 

 

Gnowbeنظر  پر  مستقبل کہ تھا کہنا کا  خان جواد   آفیسر ایگزیکٹیو چیف  کے  ایف  ڈی ایس پی  پر موقع کے  داری  شراکت ساتھ  کے  

  مشکل  اس  کے پاکستان ہینجو رہے   کر محسوس  خوشی  ہوئے  کرتے داری شراکت ساتھ  کے ادارے االقوامی  بین ایک  والے رکھنے

  ضروری متعلق  سے کنٹرول  اور  تھام روک کی  اس بچائو  وباءسے19  کووڈ ایف ڈی ایس پی۔ ہے رہا کر پیش  کورس یہ میں وقت 

 ۔  ہے رہا  کر ادا  کردار  قلیدی اپنا سرفہرست میں کرنے  فراہم  معلومات

 

  زبانوں مختلف 8 سمیت  جرمن  اور مالے عربی، مانڈارن، کیلئے  کرنے  فراہم لوگونکومعلومات  عام  ہی پہلےGnowbe میں سنگاپور

  رہا کر  استعمال کا فارم  پلیٹ اس  کے کورس‘ Stay Protected with Infection control and prevention 101 ’ مفت میں

 ۔  گی ہوجائے  شامل بھی زبان  اردو  مینومیں اس  سے   داری شراکت ساتھ کے  ایف  ڈی  ایس  پی۔ ہے

 

 : کریں حاصل   رسائی مفت تک کورس  اس  ذریعہ کے لنک درج  تو ہیں رکھتے دلچسپی میں کورس  اس بھی آپ  اگر

 https://learn.gnowbe.com/infection-prevention-control-101 :     کیلئے انگریزی

 https://gnow.be/seykj3?s=1 :   کیلئے  اردو

 

 :  میں  بارے   کے “مثال کامیاب ایک کی پارٹنرشپ  پرائیوٹ  پبلک(” ایف ڈی  ایس پی)  فنڈ  ڈیولپمنٹ  سکلز  پنجاب 

  ادا  کردار قائدانہ میں تربیت وارانہ   پیشہ یہ ۔ ہے فنڈ کا ڈیولپمنٹ سکلز  بڑا سے   سب کیلئے نوجوانوں میں پاکستان ایف ڈی ایس پی

  کر کام  ساتھ کے اداروں کاروباری200 میں سیکٹروں10  کرکے تعاون  ساتھ کے داروں شراکت تربیتی زائد سے500  کیلئے کرنے

  ورلڈ ۔ ہے کی خواتین  اکثریت فیصد 40 میں والوں کرنے  حاصل تربیت  پر مقامات زائد سے 2400کے ایف ڈی ایس پی۔ ہے رہا

  کر  قیادت  بھی کی ایکسیلیریٹر نیشنل  ایف  ڈی ایس پی  کیلئے کرنے کم  کو گیپ سکلز میں پاکستان سے   اشتراک کے  فورم  اکنامک

 ۔  ہے رہا

 



 :  معلومات  میڈیا ایف ڈی  ایس پی

 ٹیم کمیونیکیشن

 ( ایف ڈی ایس پی) فنڈ  ڈیولپمنٹ سکلز  پنجاب

 10-35752408-42-92+:رابطہ 

 communications@psdf.org.pk: میل  ای

 

 : رابطہ  کا ایف  ڈی  ایس پی  پر میڈیا سوشل

 www.psdf.org.pk  :   سائٹ  ویب

LinkedIn  :   Punjab Skills Development Fund (PSDF ) 

Facebook   :  /punjabskillsdevelopmentfund 

Twitter    :  @PSDF_official 

YouTube  :   /punjabskillsdevelopmentfund 

 

Gnowbe میں  بارے  کے : 

GnowBeکو  عمل کے سیکھنے کے آپ ذریعہ کے مواد تربیتی بہترین جو ہے، فارم  پلیٹ معلوماتی اور تربیتی پہال کا  موبائل  

  اور پھیالنا کرنا، عمل  سوچنا، سیکھانا، صرف   مقصد کا ادارے ۔ ہے کردیتا تبدیل میں ایکشنز مائیکرو انہیں اور  ہے، دیتا بڑھا مزید

  چھوٹے روز   ہر اور ہے ہوسکتا مقصد  کیا کیلئے شخص  مینکسی اس  کہ کرنا  غور اور  سوچنا۔ ہے شامل  سیکھنا کو  تصورات نئے

 ۔  ہے حصہ  ایک  کا سفر سیکھناتربیتی سے   اشتراک کے ساتھیوں ہے، کرنا استعمال کیسے کو اصولوں  میں اعمال چھوٹے

 


