
 

 

 

 

 

 

مطبوعاتی نشرنامه  
 

 مطبوعات

  

 2020اپریل  25شنبه 
 

 دوباره به روی مشتریان باز میشود: 2020می  4دفتر منطقه توبینگن روز دوشنبه تاریخ 

 دسترسی فقط با قرار مالقاتی از قبل تنظیم شده امکان پذیر است

 

ولسوالی در توبینگن و دفاتر ساحوی آن به دلیل تجمع عموم بدون اعالم تعطیل شده بود. این اقدامات تا حد ، دفتر 2020ماه مارچ  17از 

، دفتر ولسوالی توبینگن دوباره  2020امکان برای محدود کردن شیوع ویروس کرونا ضروری بود. از روز دوشنبه چهارم ماه می سال 

دان معناست که دفتر ولسوالی و دفاتر ساحوی برای پذیرش مشتریان دوباره باز میشود. برای فعالیت های اساسی خود را ارائه میدهد. این ب

تنظیم قرار مالقات، از طریق تماس تلفنی با حوزه مربوطه باید تماس گرفته شود. قرار مالقات ها معموالً از طریق بخش سکرتریت اداره 

 مربوطه تنظیم میشود.

کنترول، از شما در مورد قرار مالقات تان سوال خواهد کرد تا به شما اجازه ورود را بدهد. از مشتریان فرد رهنما در قسمت ورودی برای 

تقاضا میشود در صورت امکان با ماسک صورت وارد مکان شوند. به طور مثال ماسک روزمره یا همان  روسری برای این کار کامالً 

شعبات و مراعات قوانین داشتن فاصله بین افراد و موارد بهداشتی نیز باید رعایت کافی است. اقدامات مناسب در داخل ساختمان و سایر 

  .شود

 در صورت لزوم، یک محافظ ساده دهن را نیز میتوانید از طریق سایت خریداری کنید.

منظم مجددا در داخل دفتر دفتر صدور جواز رانندگی بسته است. در بیرون دفتر ثبت نام، دکمه های خارجی تنظیم شده است  تا دسترسی 

انجام شود. در محل انتظار در سالن شیشه ای، سیستم درخواست برای بخش ثبت نام و دفتر مجوز رانندگی و برای ساحه خارجی ها دوباره 

 فعال میشود.
 کانتین کاری دفتر ولسوالی برای مهمانان بیرونی بسته است.

حمایوی پرستاری، مراکز مشاوره جوانان و خانواده، مسئولین مراقبت از کودک( خدمات  ادارات و دفاتر خدمات مشاوره دهی )مثل خدمات

مشاوره خود را برای مشتریان در موارد فردی با رعایت اقدامات محافظتی مناسب دوباره باز خواهد کرد. ضروریات تنظیم قرار مالقات که 

 هایی که از طریق ایمیل و تلفن ارائه می شود تغییر نکرده است. قبالً ذکر شد، در اینجا نیز اعمال میشود. محدوده ای توصیه

اداره منطقه توبینگن خواهان برقراری کم تماس حضوری است،  به درخواست های مالقات های شخصی که خیلی ضروری نیست، از طریق 

 تلفن یا ایمیل به آنها معلومات داده خواهد شد.
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