ਕੋਵੀਡ -19 ਬਾਰੇ ਤੱਥ - ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 19

ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਹਤ ਿੰਗਠਨ ਨੇ ਅਵਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਿਵਿਤੀ ਨੰ ਘੋਵਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਕੋਿੀਡ -19' ਤੇ ਲਾਗ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਵਕ Queਬੈਕ
ਵਿਚ ਇਿ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਰ ਅਿਲ ਵਿਚ ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਿੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਿਰਕਾਰ
ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਿਮਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਿਿਾਬ ਦੇਣ
ਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ.
ਲਈ ਿਾਰੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਕੋਵਵਡ -19 ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਵਵਡ -19 ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ
ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਲਈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵਭਆਨਕ
ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ.

ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਜਾਾਂ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੀ
ਵਵਸੇਸਤਾ ਇਹ ਹੈ:
●… ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬ਼ੁਖਾਰ;
●… ਖੰਘ;
●… ਥਕਾਵਟ;
●… ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵੱਚ ਮ਼ੁਸਕਲ.
ਕੀ ਲੱ ਛਣ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ?
ਕ਼ੁਝ ਵਵਅਕਤੀ ਅਸਪਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਜਰਰਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਕ਼ੁਝ ਲੱ ਛਣ ਵਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਦਜੇ ਮਰੀਜ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਜਾਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਸਤ ਲੱ ਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਲੱ ਛਣ ਹਲਕੇ (ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ) ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ
ਵਕ ਨਮਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਪੇਸਾਬ ਦੀਆਾਂ ਮ਼ੁਸਕਲਾਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ). ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵੱਚ, ਲਾਗ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ: ਨੁੱਕ, ਗਲਾ ਅਤੇ

ਫੇਫਵੜਆਾਂ. ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਿਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ? ਿਾਇਰਿ ਦਆਰਾ ਿੰਚਾਵਰਤ
ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ:
●… ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਜਾਾਂ ਵਛੱਕ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਨਕਾਸ ਦੀਆਾਂ
ਬੰਦਾਾਂ ਨਾਲ ਵਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ;
●… ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਅਤੇ ਲੰ ਮਾ ਸੰਪਰਕ;
●… ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੱelledੇੇ ਗਏ
ਬੰਦਾਾਂ ਨਾਲ withੇੱਕੇ ਹੱਥਾਾਂ, ਵਸਤਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨਾਲ ਅਵਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸੰਪਰਕ.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 19 ਵਕੰਨਾ ਵਚਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 19 ਵਸਤਆਾਂ' ਤੇ ਵਜਆਦਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ
ਾਂ ਾ:
ਜੀਉਦ

●… ਸ਼ੁੱਕੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ;
●… ਵਗੱਲੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਤਹ 'ਤੇ 6 ਵਦਨ.

ਿੇ ਮੇਰੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਕ Queਬਕ ਦੇ
ਿਿਨੀਕਾਾਂ, ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਲੁੱ ਛਣ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਬਖਾਰ, ਖੰਘ ਿਾਾਂ ਿਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੁੱਚ
ਾਂ ੀ ਹੈ, ਨੰ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਿ ਆਉਣ ਤੇ
ਮਸ਼ਕਲ ਆਉਦ
ਬਲਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਕ personsਬੈਕ ਵਿੁੱਚ ਿਕਰੀਵਨੰਗ ਕਲੀਵਨਕ ਿਿਾਵਪ੍ਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਿਲਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕੇ ਵਿਹੜੇ

ਿੰਕਰਵਮਤ ਹੋਏ ਹਨ; ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵਕਿੇ ਿੀ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿੁੱਚ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤਹਾਨੰ 1 877 644 4545 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

Calling ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਾਂ ਵਮਲਣ ਿੇਲੇ, ਤਹਾਨੰ ਇਹ ਜਰਰ
ਦੁੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੇ ਤਿੀ ਾਂ 2020 ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਿੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਿੀ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ?
ਵਫਲਹਾਲ, ਨਾ ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਜ, ਪਰ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਨੰ ਸਾਾਂਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ.
ਬਹ਼ੁਤੇ ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ
ਹਨ.
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ meansੇੰਗ ਹੈ
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ:

ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?

ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੇ ਸਵੱਛ ਉਪਾਅ ਹਨ:
So ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20
ਸਵਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ;
You ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਟਾਣਨਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹ਼ੁੰਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ;
ਾਂ ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ
Cough ਜਦੋਂ ਤ਼ੁ ਹਾਨੰ ਖਾਾਂਸੀ ਜਾਾਂ ਵਛੱਕ ਆਉਦ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ;
Cough ਜਦੋਂ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਖਾਾਂਸੀ ਜਾਾਂ ਵਛੱਕ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਬੰਦਾਾਂ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰ ਆਪਣੀ ਬਾਾਂਹ ਨਾਲ ○ੇੱਕ;ੋ
; ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਕਾਗਜ ਦੇ ਵਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੰ ਕੱ discardੇੋ ਜੇ
ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਅਦ ਵਵਚ ਧੋ ਲਓ;
A ਵਵਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਵਵਚ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲੰ ਬੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਨਵਾਸਾਾਂ ਵਵਚਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ,
ਜਾਾਂ ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵਬਮਾਰ ਹੋ;
Anyone ਵਕਸੇ ਨੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਸੱਧੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੱਥ
ਵਮਲਾਉਣ ਜਾਾਂ ਚ਼ੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ.

ਮੌਨਟਰੀਅਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਿਨ ਵਿਹਤ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ
ਹੋਟਲ-ਡੀਯ ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਵਿਚ COVID-19 ਦੇ ਿਕਰੀਵਨੰਗ ਕਲੀਵਨਕ ਤਕ
ਪ੍ਹੰਚ ਹਰ ਵਕਿੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਿਤੀ ਤੋਂ
ਵਬਨਾਾਂ, ਰੈਮਵਕQ ਕਿਰੇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ. 1 877 644 4545 ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਿਹੀ properlyੰੰਗ ਨਾਲ ਹਿਾਲਾ ਵਦੁੱਤਾ ਿਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਇਿ ਵਿਸ਼ਾਣ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਮੋਨਟਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ
ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ਹੈ:
ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਲੰ ਕ: COVID-19 ਿਿਾਰਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ,
ਿੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਿਿੇਰੇ 8:00 ਿਿੇ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ 6:00 ਿਿੇ ਤੁੱਕ: 1 877
644 4545 ਕਨਿੀਡ 19: 1 833 784 4397 ਬਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਡਬਲਯਐਚਓ ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ: https://www.Wo.int/fr/e
संकट ਦੀਆਾਂ ਿਵਿਤੀਆਾਂ / ਿਿਰਗਿਾਿੀਆ / ਨੋਿੇਲ- ਕੋਰੋਨਾਈਿੈਰਿ
20159 ਵਕ Queਵਬਕ ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ਦੀ ਿਰਕਾਰ:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/#c46333
ਹੇਠਾਾਂ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ
ਉਪਾਅ ਹਨ:

• March ਉਨ੍ਾਾਂ ਿਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿੋ 14 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਿਿੈਇੁੱਛੁੱਛ ਅਲੁੱ ਗਿਲੁੱ ਗਤਾ;
• Public ਿਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਤ
ਿੰਭਾਲ, ਵਿੁੱਵਖਆ ਅਤੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਰਜਗਾਰ ਿਾਲੇ ਿਾਰੇ
ਿਨਤਕ ਅਤੇ ਵਨੁੱ ਿੀ, ਿੋ ਵਕ 12 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਿ

ਪ੍ਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਿਿੈ-ਅਲੁੱ ਗਿਲੁੱ ਗਤਾ;
• March 12 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ, ਨੁੱਿੀ
ਿਾਿਾਾਂ ਤੇ ਿਾਰੀਆਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਾਂ ਇਕੁੱਵਠਆਾਂ ਨੰ ਰੁੱਦ ਕਰਨਾ;
• 16 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ (ਸੀ ਪੀ ਈ, ਸਬਵਸਡੀ
ਤੇ ਗੈਰ-ਸਬਵਸਡੀ ਵਦਵਸ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਘਰੇਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ
ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਨਰਸਰੀਆਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਵਰਆਾਂ

(ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ, ਟਰੇਡ ਸਕਲ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕਲ,
ਸੀਜੀਜੀਪੀਜ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯਨੀਵਰਸਟੀ) ਵਵਚ ਰ਼ੁਕਾਵਟ 27 ਵੀ ਾਂ

ਸਾਮਲ ਹੈ. ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਵਸੇਸ ਉਪਾਅ
ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਜਰਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਕਲ ਹੋਣ
ਲਈ;
• ਆਖਰਕਾਰ, ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ
ਲਈ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਾਂ ਵਵਚ ਵਾਧਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
Alliance ਅਲਾਇੰਸ ਡੇਸ ਕਵਮaਨਟਸ ਦੇ ਸਵਭਆਚਾਰਾਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ l léégalét dans la santé et les ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਸਮਾਜ - ਏਸੀਸੀਐਸਐਸ.

