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 تمہید   یکمعاشی اقدامات ےک متعلق پریس کانفرنس  

Marmorhallen ،29   2021جنوری 

 

 
 گھرانوں ےک امور ےک وزیر بچوں اور  

 
وبا ےس نبٹنے میں ہم نے بچوں، نوجوانوں اور نازک صورتحال رکھنے واےل گروہوں کو خاص  

۔ جس حد تک ممکن ہو  انفیکشن  ، انہیں مشکالت ےس بچایا جانے گا لیکن ا اہمیت دی ہے
یک صورتحال یک وجہ ےس ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بچوں اور نوجوانوں پر بہت بوجھ  

۔   ہے
 

۔   زیادہ مشکل لگ ریہ ہے
ی
 ان میں ےس کچھ کو زندیک

۔   کچھ کو تنہائے زیادہ بوجھل لگ ریہ ہے
۔ یا ہوا لگ رہ عدم تحفظ چھاہر طرف  و کچھ ک   ا ہے

 
ذہنے صحت میں خرائی اور لوگوں ےک الگ  سماجی تعلق میں کیم اور تنہائے یک وجہ ےس 

۔   کٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے
 

مارچ میں الک ڈاؤن ےک وقت ےس یہ حکومت کو نازک صورتحال رکھنے واےل گروہوں ےک  
۔ اس لیں ہم نے  ے کرونر   1.5میں نازک گروہوں ےک لیں   2020لیں نتائج یک فکر ریہ ہے بلیں

ویم بجٹ میں ہم نے کم آمدن رکھنے واےل  ےک ق  2021اقدامات کا خاص پیکیج رکھا۔  ےک
د اور زیادئی  

ّ
یک روک  گھرانوں میں پلنے واےل بچوں، نفسیائی صحت اور بچوں ےک ساتھ تشد

۔ تھام   ےک لیں بہت ےس اہم منصوبی شامل کیں ہیں
 

 واےل بچوں اور نوجوانوں ےک لیں  
اب ہم معّمر لوگوں، طالبعلموں اور نازک صورتحال رکھنے

۔    یک روک تھام یک خاطر مزید اقدامات تجویز کر رہے ہیں
اس میں ریستورانوں ےک  تنہائے

اک کار ےس پیش یک جانے وایل ایک گرانٹ سکیم بیھ شامل ہے جو گھر میں رہنے واےل   اشتی
۔معّمر لوگوں کو د   ےک لیں سسیی ڈنر پیش کر سکنی ہے

  ورسوں ےک ساتھ مل بیٹھ کر کھانے
 !  معّمر لوگوں کو باہر نکلیی اور کھانے پر اکٹھے ہوبی دیکھنا بڑی خوشی یک بات ہے

 
بچوں اور نوجوانوں ےک لیں یہ خاص طور پر اہم ہے کہ سکول، ہیلتھ سٹیشن اور 

ہوں۔ اس لیں حکومت نے کرونا وائرس ےک بحران    ادارے کھےلفرصت یک رسگرمیوں جیےس
۔ ہم نے ایسا یہ  

ی
ےک تمام عرےص میں وضاحت ےس کہا ہے کہ ہم بلدیات کو سہارا دیں ےک

، اور  اور معاشی اقدامات    رقوممیں بلدیائی سیکتر کو وبا یک وجہ ےس اضافے  2020کیا ہے
 تقریےک لیں 

 
ے کرونر مےل۔  19  با یائی سیکتر کو کرونا وائرس یک  اس سال ےک بجٹ میں بلدبلیں
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ے کرونر مل 8.6وبا یک وجہ ےس معاوےصے میں  ے ہیں  رہے   بلیں  یقیں
ہے کہ    دالیا ۔ حکومت نے

 اور آمدن میں کیم یک تالفے ےک  
ہم کرونا وائرس یک وبا ےس بلدیات ےک اخراجات میں اضافے

۔ 
ی
 لیں معاوضہ دیں ےک

 
وریات بڑھ گئیں تو ہم مزید  ھنی رہہم حاالت پر بھرپور نظر رک  اور اگر بلدیات یک ضے

ی
یں ےک

۔
ی
 اقدامات اور گرانٹس یک تجاویز ےل آئیں ےک

 
اکتوبر   1ار شعیی اور کھیلوں ےک لیں تحرییک سکیموں کو بیھ  ہم تہذیب و ثقافت، رضاک

۔  یک تجویز دے رہے ہیں
 تک بڑھانے

 
ے   20 گرانٹ میں   ےک سامان ےک مراکز ےک لیں  کھیلوںہم   ۔ اس کا  کا اضافہ کر رہے ملیں  ہیں

سلیج اور دورسا سامان  مطلب یہ ہے کہ اور بیھ زیادہ بچے اور گھرابے سیک، سکیٹس، 
۔   ادھار ےل سکیی ہیں

 
، ہمیں طالبعلموں یک پیش رفت اور نفسیائی صحت یک  ہے نے ذکر کیا  Guriجیسا کہ 

۔ وع کر رہے ہیں
 فکر ہے اور ہم مزید اقدامات رسی

 
  اپنے  زمت ہو۔ یہ آمدن کمانے یک خاطر اہم ہے لیکنیہ اہم ہے کہ انسان ےک پاس مال

۔  یک خاطر گردوپیش ےس تعلق اور کیس بامقصد کام ےک لیں باہر نکلیے    بیھ اہم ہے
 

انفیکشن ےس بچاؤ ےک لیں یک جانے وایل سختیوں نے دنیابے روزگار یک صورتحال کو بیھ زیادہ  
۔    والوں ےک لیں سکیم  جنوری کو حکومت نے رخصت پر بھیچی   15مشکل بنا دیا ہے

 جانے
وزگاری ےک یومیہ االؤنس یک سکیم اور خودمختار ذائی کاروبار میں خصویص اقدامات ، بتں

کربے والوں اور فری النرسز ےک لیں سکیم کو بیھ گرمیوں تک ےک لیں بڑھانے یک تجویز پیش 
 یک۔ 
 

 والوں ےک لیں با
وزگاروں اور رخصت پر بھیچی جانے قاعدہ ہدف ےک  آج ہم طویل المدت بتں

۔  1تحت اقدامات ےک لیں مزید   کرونر تجویز کر رہے ہیں
ے ی اور تربیت،  بلیں گتں اس میں ختی

ن شپ ےک لیں بیھ زیادہ  دنیابے روزگار ےک اقدامات اور    ۔ ہے شامل  کامکمپنیوں میں انتر
 

ہم وبا یک وجہ ےس بیماری ےک پیسوں یک خصویص سکیم اور کام یک اہلیت واضح ہوبے ےک  
۔ اور    یک تجویز دے رہے ہیں

عرےص میں پیسوں یک سکیم کو بیھ جون ےک آخر تک بڑھانے
ہم یومیہ االؤنس یک سکیم میں کم از کم آمدن اور کام ےک اوقات میں کیم یک نچیل حد ےک  

 تاکہ قدرے کم کام ےک اوقات یا آمدن رکھنے واےل  تقاضے میں بیھ عاریصے تب
ی
دیلیاں کریں ےک

 افراد کو بیھ یومیہ االؤنس مل سےک۔  
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اور تحفظ حاصل ہو سےک گا جنہیں   بہتی اندازہاس طرح ان سب لوگوں کو مستقبل کا 

۔   ابیھ اپنے مالزمت ےک حواےل ےس نی یقینے ہے
 

، آپ ےس   ٹھہر گنے ہے آخر میں مجھے آپ سب ےس یہ کہنا ہے
ی
، جنہیں اپنا  جن یک زندیک

، جنہیں لگتا ہے کہ آپےک قدم اکھڑ  ہیں اور جنہیں نی یقینے ےک  رہے آپ اکیال لگ رہا ہے
: مؤثر اقدامات ےک ساتھ ہم اپنے بس میں ممکن وہ   ساتھ جینا تکلیف دہ لگ رہا ہے

 جو    کام  وہ سبکوششیں کر رہے ہیں جن ےس طویل تنہائے کا خاتمہ ہو۔ ہم 
ی
کریں ےک

ین ممکن طور   ناروے کو، اور یہاں بسیے واےل ہم لوگوں کو، وبا اور معاشی بحران ےس بہتی
وری ہ  ےک لیں ضے

 میں مدد دینے
 ۔ یں پر گزر جانے

 


