
 ںی، صحت اور گلوسٹر شائر م نسل: آگےسے  کووڈ 

 عدم مساوات
ہے،  ایکو متاثر ک یتندرست یاور ذہن یجسمان یمرض نے معاشرے کے تمام شعبوں اور ہمار یوبائ 19۔ڈگے۔ کوو ںیرکھ ادیکو  2020ہم سب 

کے ثبوت  غیرمتوازن اثرات سے معاشرے کے مختلف حصوں پر  یزیوجہ سے۔ ہم نے ت یہونے ک یاکثر خراب کنیکے لئے ل یبعض اوقات بہتر

پس  ینسل یتیاور اقل یائیشی، افام اہیاثر س ادہیاب تک سب سے ز کنیعالقے۔ ل یائی۔ مثال کے طور پر، بوڑھے افراد، مرد اور کچھ جغرافکھےید

 ۔ ایگ کھاید ںیوالے لوگوں م کھنےمنظر سے تعلق ر

بہت خوش ہوں کہ گلوسٹر شائر  ںیساالنہ رپورٹ ہے اور م ںیپانچو یریم ہیسے  تیثیح یبرائے گلوسٹر شائر ک کٹریڈائر یصحت عامہ ک

  ہے۔ ایپر اتفاق کمل کر لکھنے اس کے ورک نے  ٹیورکرز ن کیکونسل کے بل یکاؤنٹ

 دیمز ںیعدم مساوات کے بارے م یمتاثر کرنے والکو  (BAME) وںیبرادر یسیاہ فام اور نسلی اقلیت یرپورٹ آپ کو ہمار ہیہے کہ  دیمجھے ام 

۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا ںیکرسکتے ہ ایآپ ک لئےہے اور اس کو دور کرنے کے  یمدد فراہم کرت ںیسوچنے م

  sarah.l.scott@gloucestershire.gov.uk:ںیکر لیم یتو ، براہ کرم ا ںیچاہتے ہ

 

 2020، ستمبر کٹریڈائر یصحت عامہ کسارہ سکاٹ، 

 

 ایاس دن جنہوں نے حقیقتا  گے  ںیدالئے جائ ادیکے دو لمحے  خیسے بہت سے لوگوں کو تار ںیہم م،  ںیہ کھتےید چھےیکو پ 2020کہ ہم  سایج

 ۔ںیہم رہتے ہ ںیم اجسیکو بدل د

، اور بہت پر ریکارڈ تعداد میں دباؤ ڈاال ہے خدمات یضرور گرینگہداشت اور د یاور معاشرتنےصحت  - 19۔کووڈ
سے بہت سے لوگوگھر سے کام  ںی۔ اگرچہ ہم مسے لوگوں سے ان کے پیارے، دوست اورساتھی بچھڑگئے ہیں

کا زیادہ امکان تھا جو اکثرکلیدی ورکرکےطورپرکام کرتےہیں، اس بات  ،کے قابل تھے، بی ایم ای کمیونٹیزکرنے 
 کہ وہ فرنٹ الئن پرہوں۔

 

 
اور  ینسل پرست ینے ساخت کیتحررکھتی ہیں نامی  تیاہم اںیزندگ یفام ک اہیکے قتل اور س ڈیجارج فالئ ںیم یمئ

 ۔ ایگفتگو کا آغاز ک ینئ کیا ںیمختلف رنگ کے طبقات پر اس کے اثرات کے بارے م
 
 
 
 
کا  ینسل پرست ےیجاتا ہے۔ اس سال اس کا موضوع ہے،آئ ایہر سال منا ںیاکتوبر م نہیکا مہ خیتار یفام لوگوں ک اہیس

 ۔ ںیخاتمہ کر

 
 

  
 

 وںیدہ ک فیتکل یہ ے، چاہے کتنںیہمارے لئے بہت اہم ہ کے یہ سلسلے تیبات چ ہیجائے۔  یک تیبات چ ںیہے کہ نسل کے بارے م ایاب وقت آگ

تمام جوابات  ںی۔ اگرچہ اس رپورٹ میں ہ دہیسنج ںیکرنے م لیکے لوگوں کے زندہ تجربے کو تبد یا  میاے ا یب ںی، اگر ہم گلوسٹر شائر مںنہ ہو

 کرنا ہے۔ کے عمل شروعات تیبات چ ںیمقصد مسائل کے بارے م کا، اس ںیہ ںینہ

 یتیاقل یفام اور نسل اہیبنانا ہوگا کہ س ینیقیاس بات کو  ںیتو ہم ںیکے منتظر ہ یمنصوبہ بند یک یاور بحال ںیلہر کا سامنا کرتے ہ یجب ہم دوسر 

ورکرز  کیہوں۔ کونسل کا بل کےبارے میں رہنمائی فراہم کرنے کےقابلاور گفتگو  ںیبنے رہگفتگو کا مرکز  نیاور مالزم( BAME) اںیبرادر

کے  وںیساتھ میں نظام سارے کے زندہ تجربے کو بہتر بنانے کے لئے  (BAME) وںیبرادر یتیاقل یفام اور نسل اہیس ںیشائر م سٹریورک گل ٹین

 کام کرنے کے لئے پرعزم ہے۔ ںیساتھ شراکت م

 
 
 

 2020ورک ، ستمبر  ٹیورکرز ن کیبل ئریچ کیالئن ، شر ایالتھ

mailto:sarah.l.scott@gloucestershire.gov.uk


 رپورٹ کا خالصہ

 
 19 ۔ڈعدم مساوات اور کوو ی، صحت ک (BAME) اںیبرادر یسیاہ فام اور نسلی اقلیت

ہے۔  ایصحت سے متعلق عدم مساوات کو اجاگر ک نہیریموجود د ںینے ہمارے معاشرے م یماریب یوبائ 19 ۔کووڈ 

 کی حامل ہےمنصفانہ اختالفات  ریغ ںیصحت م یلوگوں ک ںیوالے گروہوں م یعدم مساوات مختلف آباد یصحت ک
، نشوونما، رہنا، کام اور عمر دائشیپ یلوگوں ک ںیجس م ےہ جہیعدم مساوات کا نت یمعاشرت ںیجو ان حاالت م

والے  یظاہر ہوا ہے کہ کم آمدن ہیاثر سے  یاور معاش یہے۔ وائرس اور الک ڈاؤن اقدامات کے معاشرتگزرتی 
طورپر  یاور دماغ ی( پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کو جسمانBAME) یتیاقل یفام اور نسل اہیافراد اور س

 الحق ہے۔خطرہ  ادہیصحت کا ز ماریب

 
 

 

 وجوہات یادیبن یک یصحت اور تندرست

 اہیس ںیجن م ںیکرتےہ دایپ ںیکوان حاالت م وںیناہموار یاورمعاش یجو معاشرت ںیہ جہیکا نت ینسل پرست یساخت نہیریحد تک د یاختالفات بڑ ہی

 ۔ںیحاصل کرتے، کام کرتےاور زندہ رہتے ہ میتعل (BAME) کےلوگ تیاقل یفام اور نسل

 

 
اوسط سے کم  طالب علمفام  اہیس ںیکے لئے گلسٹر شائر م طلباءفام  اہیس ںیم نڈیانگل

بندش نے اس خال کو  ی۔ امکان ہے کہ اس سال اسکولوں کںیکا مظاہرہ کرتے ہ یکارکردگ
 ہے۔ ایکرد عیوس دیمز
  

 
 فام دیسف ای یبرطانوفام  دیسف ںیشائر م سٹریگل (BAME) کےلوگ تیاقل یفام اور نسل اہیس

رہنے کا  ںیمکانوں م کے ےیکرا یوالے نج ڑیبھ ادہی، زارینسبت ناقص مع یآئرش افراد ک
 ۔ںیامکان رکھتے ہ ادہیز
 

 
 

کردار، صحت اور  یدیکثر کارکنوں کے کلا (BAME) کےلوگ سیاہ فام اور نسلی اقلیت
 نایجو گھر سے انجام د ںیکام کرتے ہ ںینگہداشت، اور کم اجرت والے کردار م یمعاشرت
  ۔ںیہ ںیممکن نہ

  
 

عمرکے لوگ  ادہیسال سے ز 65پس منظر سے تعلق رکھنے والے  فام اہیاور س ایشیائی 
 لیامکان رکھتے تھے کہ وہ طو ادہیز ںیپس منظر کے لوگوں کے مقابلے م یدوسرے نسل

 ۔ںیرہ ںیمبتال ہوں اور خراب صحت م ںیم یماریب یمدت

 
 

 
 

 کا اثر 19 ۔ڈپر کوو وںیرہائش (BAME) سیاہ فام اور نسلی اقلیتگلوسٹر شائر کے 
ہونے اور وائرس سے  دایعالمات پ دیکے ہونے، شد 19 ۔ڈکوو ںیوالوں مگروہوں سے تعلق رکھنے  یکچھ نسل

اور نسل کے ساتھ ساتھ مساوات  دہیہے کہ عق ایظاہر ک ہیمرض نے  ی۔ وبائںیمرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہ
 ہے۔ یکے مکمل اعداد و شمار رکھنا کتنا ضرور

 
 

 یلچکدار یمعاشرت
فام  اہیس ینے ہمار  کیتحر یرکھنےک تیاہم اںیزندگ یفام ک اہیاور س تیحما یک یالک ڈاؤن کے دوران برادر

ہے اور وہ گلوسٹر شائر کو  ایدولت کو ظاہر ک یعلم اور تجربے ک ںیم (BAME) وںیبرادر یتیاقل یاور نسل
بہت بڑا کردار ادا کرسکتے  ںیم نے، صحت مند اور جامع جگہ بناابیکام ادہیسے ز ادہیز کیرہنے کے لئے ا

 تعاون حاصل ہو۔  یاہم ہے کہ اس شعبے کو ضرور ہی۔ اس اہم کردار کو ادا کرنے کے لئے،ںیہ



 
 یصحت اور تندرستکے ضمن میں جگہ  یکام ک 

ان لوگوں  ںیبڑھتے ہوئے خطرہ م شیلوگوں کو درپ( BAME) یتیاقل یفام اور نسل اہیمرض کے دوران س یوبائ
 یجار PPEہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے اقدامات، بشمول  یاہم عنصر رہ کیا تینوع یکے روزگار ک

فام اور  اہیکے لئے س نےبنا ںیجگہ ی۔ صحتمند اور مد دگار کام کںیہ ےیگ ےیطور پر نافذ ک یمساو ریکرنا غ
کے سلوک  یازیامت ںیضرورت ہے جن م یکے ساتھ مل کر کام کرنے ک نیمالزم( BAME) یتیاقل ینسل

ہونے والے خدشات کو  دایپ  ںیخطرہ اور حفاظت کے بارے م ںیہو اور کام م برداشتصفر  سلسلے میں 
 ں۔یبنائ اریاختعملے کو با ( BAME) یتیاقل یفام اور نسل اہیبلندکرنے کے لئے س

 
 

 رابطہ اور  19 ۔کووڈ 
 یک یآگاہ ںیلوگوں م( BAME) یتیاقل یفام اور نسل اہیسے متعلق س یرسان غامیپ یصحت عامہ ک ںیم قیتحق
کرنے کے  دایاعتماد پ ںیخدمات م یاور عوام یرسان غامیہے۔ عام طور پر پ ایگ ای، خوف اور عدم اعتماد  پایکم

طور پر اہل اور  یثقافتےیلکے ( BAME) وںیبرادر یتیاقل یفام اور نسل اہیکے ساتھ کام کرنے اورس نیقیلئے،
 ضرورت ہے۔ یکرنے ک میبنانے اور تقس قےیکے طر یآسان فہم رہنمائ ںیمتعد د زبانوں م

 
 بیماریاں اور پہلے سے موجود  19 ۔کووڈ  

وزن، کووڈ  ادہیز ںیم یآباد یک (BAMEفام اور نسلی اقلیت )سیاہ ، اور طسیابیذ سےی، جمسائلپہلے سے موجود 
 تیاقل یفام اور نسل اہیکے حل کو س یبہتر ںیتا ہے۔ صحت مکر وضاحت یکخطرات کے امکان کے کچھ  19 ۔
(BAME) کے ساتھ  نیطور پر ہدف کے سامع یاور تجربات کے مطابق اور مثال االتیکے خ نیسروس صارف

کرنے اور ان کو حل  ینشاندہ یرکاوٹوں ک ںیاور شرکت م یجانا چاہئے تاکہ رسائ ایک اریت مشترکہ طور پر
 مد د ملے۔ ںیکرنے م

 

 بننا میطور پر قابل تنظ یثقافت
 یگفتگو کرنے ک یکرنے اور ان کے ساتھ اچھ تیمختلف ثقافت کےلوگوں کو سمجھنے، بات چ تیقابل یثقافت

ہے جو خدمات کے  تیصالح یک موںی'خدمات فراہم کرنے والوں اور تنظ ہی ںیخدمت م یہے۔ عوام تیصالح
نے کونسل  یشائر کاؤنٹ لوسٹر۔ گ‘ںیہ یکو پورا کرت اتیضرور یاور لسان ی، ثقافتی، مذہبیمعاشرت یک نیصارف

کو  تیقابل یثقافت یہے جو اپن اید لیٹاسک اور فنش گروپ تشک 19 کووڈ  (BAMEسیاہ فام اور نسلی اقلیت ) کیا
تو  ںیمعلومات حاصل کرنا چاہتے ہ دی۔ اگر آپ مزںیکے ساتھ مل کر کام کر رہے ہ وںیجنسیکے لئے ا انےبڑھ

 ۔ںیسے رابطہ کر bwn@gloucestershire.gov.ukبراہ کرم 

 

 داواریپ یباہمتعاون اور  یباہم
تمام  یک موںیتعصب، اور تنظ یالشعور نیمجموعہ، عملے کے ماب کیکا ا طریقہ ہائےکاراور وںیسیپال یازیامت

فام اور  اہیس ںیخدمات م یکا فقدان عوام ینمائندگ یلوگوں ک (BAME) یتیاقل یفام اور نسل اہیسطحوں پر س
ہے۔ اگرچہ عدم مساوات  ڈالتا، تجربات اور نتائج پر مضر اثر یرسائ یکے باشندوں ک (BAME) تیاقل ینسل

 اثاثوں ، ان ںیضرورت ہے جو افراد اور معاشروں کے ساتھ مل کر کام کر یمشترکہ اقدام ک دیبرقرار ہے، مز
 ۔ںیجو وہ کر سکتے ہ ںیکا استعمال کر

 

 آگےسے  19 کووڈ ںیگلوسٹر شائر م
اصل  یجب گلوسٹر شائر کووڈ  سے لڑنے سے باہر نکل جاتا ہے تو، صحت سے متعلق عدم مساوات ک

ہے۔ جب  یضرور ادہیز یکرنا اور بھ عیتوس ںیوجوہات سے نمٹنے کے وعدوں کو قائم رکھنا اور ان م
نظر  یدیپر تنق قوںیکے طر یتو، ہمارے پاس ماض ںیہ یکرت اریکے منصوبوں کو ت یبحال یاپن ںیمیتنظ

 داری، پائیمدت لیبجائے طو ی اور اس ک ایاس مقام تک پہنچا ںیہے جنھوں نے ہمہوتا اہم موقع  کیڈالنےکا ا
 بیو یکونسل ک ی۔ گلوسٹر شائر کاؤنٹںیکام کر ںیکے ساتھ شراکت م وںیکرنے کے لئے برادر دایپ یلیتبد

 [ںی: ]لنک شامل کرںیسائٹ پر مکمل رپورٹ پڑھ

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفارشات

شرح کو بہتر  ی۔ جوابںیبنائ ینیقیاعدادوشمار اکٹھا کرنے کو  یکے نسل اریاچھے مع ںیخدمات م یتمام عوام
 ـ ںیکر کا انتظام یرسان غامیاور پ تیترب یثقافت یاچھ ےیبنانے کےل

 
سیاہ  عوامل کو سمجھنے کے لئے یاور تجارت ی، مذہبی، معاشی، ساختی، ثقافتیمعاشرتسے متعلق  19 ۔کووڈ

 ایکے وسائل مہ قیمشترکہ تحق کوکے نمائندوں  یونٹیاور کم موںیتنظ، نیمالزم (BAME) یفام اور نسلی اقلیت

 ۔ںیکر
کےخطرے کو کم کرنے کے لئے اور صحت  ہونے 19 ۔کووڈکے نتائج کا استعمال کرتے ہوئے،  قیتحق اس

 ۔ںیسےدیےپیاور مسائل کےحل کے ل داواریکے نتائج کو بہتر بنانے کے لئے مشترکہ پ
 

تا کہ مساوات کے  ںیکار اور مشق کا جائزہ ل قہیجانے کے طر ےیدئ اریبنانے کے لئے اخت ینیقیاس بات کو 
(  سروس کے صارف کے اعداد و شمار اور آراء کو BAME) تیاقل یفام اور نسل اہی، سصیتشخ یاثرات ک

 ۔جائے ایاستعمال ک ںیانداز م یبا معن ےیخدمات کو مطلع کرنے کے ل
، یرسائ یک وںی( کے رہائشBAME) تیاقل یفام اور نسل اہی، سںیم تیترب یملنے والے افسروں ک اریاخت

کا واضح طور پر  وںیذمہ دار یان ک ںیواضح طور پر فرق اور ان کو حل کرنے م ںیتجربے اور نتائج م
  احاطہ کرنا چاہئے۔

جس  ں،یجامہ پہنانے کے عزم کومکمل کر یآالت کو عمل یصیورانہ خطرات کے تشخ شہیثقافت کے مطابق  پ
 کرنا شامل ہے۔ ضیاور وسائل تفو تیمطلوبہ صالح ںیم
 

کرنے  ریعمل کو شئ نیکے بہتر دیتائ یصحت ک یکارکنوں ک یدیکل ںیشعبے م یعلم کو اکٹھا کرنے اور نج
 ںیہمارے اثر و رسوخ کا استعمال کر ںیشعبے م یکے لئے عوام

 

 یروک تھام اور صحت ک یک 19اعتبار سے کووڈ  یثقافت عہیلچکدار فورم کے ذر یسطح پر اور مقام یمیتنظ

 تیاقل یفام اور نسل اہیکرنے اور ان کو فراہم کرنے کے لئے س اریمنصوبوں کو ت یکے مواصالت یبہتر
(BAMEاور مذہب )۔ںیکے ساتھ مل کر کام کر وںیبرادر ی 

 



 دایوجہ  سے پ یعوامل ک عیصحت کے وسکے منصوبوں سے  یبحال 19 ۔کووڈ کہ ںیبنائ ینیقیاس بات کو 

 جائے۔ ایعدم مساوات کو فعال طور پر ختم ک یہونے وال
 تیاقل یفام اور نسل اہیچاہئے اور س نایسے جائزہ ل یکا باقاعدگ زیتجاو یگروپ کو مساوات ک شنینیکوآرڈ یبحال
(BAMEکے عملے، رہائش )چاہئے۔ یسے جڑے ہوئے گروہوں سے رائےحاصل کرن قوںیاور دوسرے فر وںی 

 

 یصحت ک ںیوہ گلوسٹر شائر م عےی، جس کےذرںیپڑتال کر ی( رضاکارانہ شعبے کBAME) تیاقل یفام اور نسل اہیس
 یمدت لیطو ںی۔ اس شعبے مںیآگے بڑھانا چاہتے ہ دیطرف لے جانے والے کام کو مز یعدم مساوات کو کم کرنے ک

 ۔ںیکوشش کر یکرنے ک دایاستعداد اور استقامت پ

 

 یکرنے کے لئے، گلوسٹر شائر کے لئےنسل دایپ یلیتبد داریپائ یمدت لیاس الئحہ عمل کو آگے بڑھانے اور طو
 اضافہ ہوگا۔ ںیکونسل کے کام م ی، جس سے گلوسٹر سٹںید لیتشک یٹیساز کم صلہیف یمساوات ک

 
 

 معلومات کے لئے کہاں جانا ہے دیمز

 

سے  19 ۔کووڈکے لئے  زیونٹیکم (BAME) یسیاہ فام اور نسلی اقلیتسائٹ پر  بیکونسل و یگلوسٹر شائر کاؤنٹ

  :ںیمتعلق معلومات موجود ہ
-and-advice/information-and-information-19-gloucestershire.gov.uk/covid

communities-bame-for-resources 
 

مالقات مقرر  ںیم نٹریکرنےوالےس سٹیٹ یمقام یکس ای ںیحاصل کر سٹیجانے واال ٹ جایبھ ںیآپ کےگھر م
 ۔ںیکروائ
test-coronavirus-gov.uk/get 

 
 

  – مد د کا مرکز یونٹیگلوسٹر شائر کم
hub/-help-community-gloucestershire.gov.uk/gloucestershires  

 
،  ںیہے، خود اپنا کام کرتے ہ یمالزمت ختم ہو گئ  یاگر آپک ںیمعلوم کر ںیمد د کے بارے م گریاور د یمال

 ی، بچوں کںیکر سکتے ہ ںیوجہ سے کام نہ یک یماریب ں،یرخصت پر ہ لیطرف سے طو یحکومت ک
   support-virus/workergov.uk/corona ۔ضرورت ہے  یمد د ک ںینگہداشت م

 
 ای، حمل، شراب، جوا یسرگرم ی، صحت مند کھانے، جسمانیتمباکو نوش - خدمت یک یصحت مند طرز زندگ

  hlsglos.org  -ںیکے لئے مفت مدد حاصل کر یتندرست یعموم
 

 بات کرسکتا ہے۔ ںیم یہند ای، اردو یزی۔ ہمارا عملہ آپ سے انگربرنارڈوز 
 helpline.barnardos.org.uk/helpline 

 
  (GARAS)کشنیکے لئے گلوسٹر شائر ا نوںیاور پناہ گز نیمہاجر

   info@garas.org.uk :لیم یا
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 services/crhtt-and-teams-ghc.nhs.uk/our - میٹ یعالج معالجے ک لویحل اور گھربحران کے 

 یفور متعلقصحت کے بحران سے یذہن ںیعمر کے بچوں کو جنھ ادہیسال اور اس سے ز 11 ںیمالحظہ کر
 ضرورت ہے۔ یمدد ک

 

 ۔ںیکھید qwell.io مدد آپ کے وسائل کے لئے یاپن مفت، گمنام آن الئن مشاورت اور بڑوں کے - لیوویک

آن الئن مد د واال   کیاعمر کے بچوں کے لئے۔  یسال ک 18سے  11۔ ںیمالحظہ کر kooth.com۔  کوتھ

شامل  ںی، ڈسکشن بورڈز مںیحاصل کرسکتے ہ یفارم جہاں نوجوان مفت گمنام مشوروں تک رسائ ٹیپل
پڑھ  نیمد د آپ کے تحت مضام ی، اور اپنںیجرائد، حصول مقاصد رکھ سکتے ہ، آن الئن ںیہوسکتے ہ
 ۔ںیسکتے ہ

 

 

پر مالقات کے  نٹریکرنےوالےس سٹیٹ کیا ای ںیحاصل کر سٹیٹ 19 ۔کووڈجانے واال  جایبھ ںیآپ کےگھر م
 ںیپر کال کر 119لئے 

 
 ںیپر فون کر 01452 583519 ۔ مد د کا مرکز یونٹیگلوسٹر شائر کم

 9am – 5pmسے جمعہ ،  ریپ
 

 )مفت فون نمبر( 0800 122 3788  ںیکال کر - خدمت یک یصحت مند طرز زندگ
 

  )مفت فون نمبر( ںیپر فون کر 605 1512 0800  - برنارڈوز
 

 550528 01452  ںیکال کر - (GARAS) کشنیکے لئے گلوسٹر شائر ا نوںیپناہ گز اور نیمہاجر
 

 ںی۔ کال کر میٹ یعالج معالجے ک لویاور گھرصحت سے متعلق بحران کے حل  یذہن
 دن 7 ںیگھنٹے ، ہفتے م 24 ںی)مفت فون نمبر( ، دن م  0800 169 0398

 

 

https://www.kooth.com/

