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پاي ې ږ
ځ ناروې ېک ژوند یا ې
کپي غوښتنه کوي ې
چارواک له هر هغه کس څخه ې
ي
ولول .دغه مشوره په
 www.helsenorge.noېک د کورونا په اړه وړاندې شوي مهم معلومات او مشورې
ي
تاش ته
کپي .معلومات دواړه په نارويژي او
ۍ
ورځن ډول نوی ې ږ
انګلیس موجود دی .که په کوم څپ پوهېدل ې
ي
ً
مرسن غوښتنه وکړئ.
ستونزمن وي ،لطفا کوم اشنا کس څخه د
ې

