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 2020مارچ،  10

  

 خانہ، اہل عزیزی

 تعلیم محکٗمہ شہر  یارک نیو  نظر  پیش ےک حال صورت ہوئ   بدلت   یک   )COVID coronavirus)-(19وائرس کرونا   مشہور  می   شہر  نیویارک
۔ ترجیح اولی    ہماری حفاظت اور  صحت یک  طلبا  تمام ےک  لکھ لی    ےک معلومات ترین تازہ اہم متعدد  لی    ےک خاندانوں اور  طلبا  تمام آج ہم ہے
، رہے   ےک۔ معلومات ترین جدید  می   بارے ےک طریقوں ےک بچان   کو   صحت اپت   بشمول ہی 

یں یس بہت لی    ےک رکھن   محفوظ کو   برادریوں ہماری بیھ آپ اور  ہی   اٹھان   اقدامات متعدد  ن   ہم ۔ کرسکی    چی    فعل اہم زیادہ ےس سب ہی 
۔ پر  گھر   تو  ہی   بیمار  آپ ر اگ کہ  ہے  یہ وہ ہی   کرسکی    آپ جو   یک  جانی   کیا   کو   آپ)  What You Need to Know منسلکہ مہربائ   براہ رہی 

ورت ( ض  ]https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel- کریں۔  مالحظہ شیٹ یک  حقائق ہے
( ]factsheet.pdf-wuhan-oronavirusc( انگریزی )ضف  مراسلہ  Spread the Stop اور  می 

poster.pdf-spread-the-https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/stop[( انگریزی )ضف  مزید  می 
۔ لی    ےک معلومات   پڑھی 

  اور طریق کار ہماری تیاریاں 

 صحت حفظان + صفائ   یک  اسکول

اکت لی    ےک کرن    افزوں کو   کار   طریق می   اسکولوں ساتھ ےک )DOHMH(  صحت ذہت   اور  صحت محکمئہ شہر  نیویارک ہم   کام  می   شر
۔ کررہے  :  شامل می   ان ہی   ہی 

  یہ یقیت  بنانا کہDOE  ؛ نرس ایک می   عمارتوں تمام یک  ہے

 گیا   کردیا   مرتبہ دو  می   ہفی   کو   صفائ   کڑی ،   جراثیم کردہ  منظور  ےک )CDC(- انسداد  اور  قابو  پر  بیماری بران   مرکز  یک  سطوح تمام ہے
وں وایل کرن    صفائ   کش ؛ ےس چی    صفائ 

 ہر  ٹاولز  پیی   اور  صابن می   رومز  باتھ تاکہ ہے  موجود  سامان کا   صفائ   اور  صحت حفظان کاف    می   اسکولوں تمام کہ  بنانا  یقیت   یہ 
 ہوں؛ موجود  وقت

  تمام اسکولوں کو چہرے ےک ماسک فراہم کرنا اییس صورت می  استعمال ےک لی  کہ اگر کوئ  طالب علم یا عمےل کا ممیر عالمات کا
ورت ہو؛ اور /مظاہرہ کرے اور انہی  ڈاکیر ےک پاس اور   یا ٹسٹنگ ےک لی  ےل جان  ےس پہےل علحیدہ رکھن  یک ض 

  شدید ہدایات، خاص طور پر کھان  ےس پہےل، اور تبدیلیاں کرنا یہ یقیت  بنان  ےک لی  کہ طلبا ےک  ہاتھوں کو دھون  یکتمام دن ےک دوران
۔  پاس ہاتھ دھون  ےک لی  وقت ہے

   

ن االقوایم سفر  بی 

 DOE ۔ 2019–2020 قوایم سفر بقایا تعلییم سال ےک کفالت کردہ طلبا اور عمےل ےک لی  تمام بی   اال  ےک لی  منسوخ کردنے گی  ہی 

   جس می ، بان اس می  دوشے ملک جاکر تعلیم حاصل کرن  ےک پروگرامز شامل ہی  دوشے ملکوں ےس طلبا کو نیویارک شہر می  می  
۔ DOEخاندانوں ےک ساتھ ٹھہرن  کا شیڈول ہو، اور جہاں  بائ  یک جان   پبلک اسکول طلبا یک دوشے ملک می  می  

ی    حاضن

۔  خاندانوںہم  یوں اور داخلوں ےک بارے می  تشویشات کو کم کرن  ےک لی  عہد بستہ ہی   یک حاض 
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  یاں موجودہ پانچویں اور آٹھویں گریڈ ےک طلبا یک مڈل یا ہائ  اسکول   (2020–2019)موجودہ تعلییم سال حاض  می  طالب علم یک غی 
۔   2021–2020ےک لی  تعلییم سال

ی
 یک درخواستوں پر اثرانداز نہی  ہونگ

  یاں موجودہ چوتھے اور ساتویں گریڈ ےک طلبا یک مڈل یا ہائ  اسکول   (2020–2019)موجودہ تعلییم سال حاض  می  طالب علم یک غی 
۔   2021–2020ےک لی  تعلییم سال

ی
 یک درخواستوں پر اثرانداز نہی  ہونگ

   

 کرے تو کیا ہوگا؟  اگر طالب علم اسکول می  بیمار محسوس

   

  بیمار  علم طالب کوئ    کہ  می   صورت اییس ،  نرس اسکول کو   علم طالب اس کرے،  شکایت یک  پھولن   سانس یا  کھانیس  بخار، ہوجان 
۔ جانا  ےل پاس ےک  چاہین 

   اور ہدایات ےک ،
ی

، والدین کو ےل جان  ےک لی  کال کرے یک
ی

لی  ایک طتر فراہم کنندہ نرس طالب علم ےس ایک فیس ماسک پہنی  کا کہے یک
۔

ی
 ےس رابطہ کرن  یک تجویز دے یک

 ۔ ، دوشے طلبا ےس دور زیر نگرائ  انتظار کرنا چاہین   کوئ  بیھ طالب علم جس کو سانس یک عالمات اور بخار ہو اےس بند کمرے می 

 

ے اسکول می  تصدیق شدہ      کا کیس ہو؟   COVID-19اییس صورت می  کیا ہوگا اگر  می 

  کہ  می   صورت اییس DOHMH ورت یک  لین   اقدام کوئ    دیگر  یا  کرن    بند  تفتیشات، می   اسکول کیس  کہ  ہے  کرتا   تعی    یہ ، ض    آپ ہے
 گا۔  جان   کیا   مطلع پر  طور  فوری کو 

 کیس  شدہ تصدیق ایک می   اسکول اگر  مطابق، ےک ریاست نیویارک ، ورت یک  رکھن   بند  تک گھنیر   24 کم  از  کم  کو   اسکول ہے  ہے  ض 
۔ درکار  کرنا   بند  لی    ےک وقت مزید  آیا  کہ  کرے  فیصلہ یہ اور  کرے  تفتیش وہ جبکہ  ہے

 کریں  گزارش  ُپرزور  ےس آپ ہم  
ی
 کو   افواہوں گت    ت  س بیھ کیس  عالوہ ےک ابالغ مستند  ےس اسکول اپن   اور  DOE ,DOHMH کہ  ےک

 کریں۔  نظرانداز 

۔ کررہے   کام  ساتھ ےک ریاست لی    ےک کرن    فراہم معلومات مزید  پر  نمائ  رہ می   بارے ےک ہون   بند  اسکول می   مستقبل قریتر  ہم    ہی 

 بڑے اجتماعات 

، دی نہی   ہدایت یک  کرن    منسوخ کو   اجتماعات بپلک یا  تقریبات بڑی ن   شہر  الحال ف    حسب اور  ہے  جاریہ یک  نگرائ   یک  حاالت  لیکن ہے
ورت ۔  جان   یک  تبدییل ض 

ی
 یک

 

  بیمار  آپ اگر ، ۔ پر  گھر   ہی   رہی 

  ر  دائیم نظام، مدافعت   کمزور   بیطس، ذیا  بیماری، یک  دل جیےس ہے  بیماری دائیم کوئ    کو   آپ اگر  کینرس،  یا   ْاور  بیماری، یک  وںپھیی 
ودی ض   کریں۔  پرہی    ےس تقریبات اور  اجتماعات غی 

؟  آپ کیا کرسکتے ہی 

   

 زیادہ مجمع کو کم کریں
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  ۔ ےس سائکل یا  پیدل پر  کام  تو  ہو  ممکن اگر  جائی 

  کریں۔  انتظار  کا   ٹرین اگیل تو  ہے  رش می   ٹرین اگر 

 
 اگر آپ بیمار محسوس کررہے ہی  

   کھانیس، سانس پھولنا، بخار یا ، گھر پر رہی  اور اپن  ڈاکیر ےس رابطہ کریں اگر آپ کو عالمات ہی  بشمول لیکن انیہ تک محدود نہی 
 گےل می  سوزش۔

  ۔  24-48اگر آپ یک طبعیت  گھنٹوں می  ٹھیک نہ ہو، اپن  ڈاکیر ےس  مدد مانگی 

  از کریں۔ اسکول یا کام پر نہ جائی  جب تک کہ آپ کا بخار کم از کم گھنٹوں تک بغی  بخار کم کرن  وایل   72پبلک می  جان  ےس احی 
وں جیےس

ٗ
۔  ibuprofenیاTylenol دوا  ےک استعمال ےک اترا رہے

   کو فون کریں۔  311می  مدد درکار ہو،  اگر آپ کو طتر امداد حاصل کرن 

 کرن  یک سکت ےک قطعہ نظر دیکھ بھال فراہم کرے گا۔ 
ی

 نیویارک شہر نقل وطت  یک حیثیت یا ادائگ

   

   نیویارک ےک کمزور شہریوں ےک لت  خاص رہنمائ  

  وں دائیم جنہی   کو   لوگوں ان شہر ر  اجتماعات یا  تقریبات ہے  نظام مدافعت   کمزرو   یا  بیطس، ذیا  کینرس،  بیماری، یک  دل بیماری، یک  پھیی 
۔ کرتا   ہدایت یک  کرن    گریز   ےس    ہے

    کریں۔  اجتناب ےس ملی   ےس ان تو  ہی   بیمار  آپ اگر  اور  ہے  حال صورت اییس یک  کیس  ےس می   دوستوں یا  خاندان ےک آپ اگر   

 اگر آپ نن حال یہ می  سفر کیا ہے  

 ن  آ واپس بعد  ےک اس یا  کو   2020 مارچ، 4 اور  ہے  کیا   سفر  کا   چی    یا  جاپان، کوریا،  ساوتھ اٹیل، بیھ ن   کیس  جس ،  اس انہی   ہی 
۔ کم  ےس کم  کو   رابےط اپن   ےس افراد  دوشے اور  چاہین   جانا  نہی   اسکول یا  کام  تک دنوں 14 ےک آن   واپس ےس ملک   رکھی 

  کرنا   رابطہ ےس کنندہ  فراہم طتر  اپن   انہی   ہو، دشواری می   سانس یا  کھانیس،  بخار، کو   مسافروں واےل آن   واپس ےس ملکوں زدہ اثر  اگر 
۔ بتانا  می   بارے ےک سفر  اور  عالمات اپت   انہی   اور  چاہئن    چاہیئن 

  لی    ےک والوں کرن    نگرائ   اپت   پر  گھر DOHMH   جو  ہی   کی    تیار  سواالت  واےل جان   پوچھے اکی   اور  نوٹ کا   ڈاکیر  امدادی ایک ن 
nyc.gov/coronavirus  پر  ”.Travelers Returning“  ۔ دستیاب پر  ہی 

       

، آن   واپس پہےل ےس 2020 مارچ، 4 جو  خاندان اور  طلبا  واےل آن   واپس ےس ملکوں زدہ اثر  ؛ کرئ    نگرائ   یک  صحت اپت   انہی   ہی   کوئ    اگر  چاٗہن 
 جدید  می   بارے ےک ممالک اثرزدہ مہربائ   براہ کریں۔  رابطہ ےس کنندہ  فراہم طتر  اپن   اور  چاہین   رہنا  پر  گھر   انہی   ہوں، ظاہر  عالمات
:  کو   CDC.gov لی    ےک معلومات : travel-ncov/travelers/after-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- دیکھی 

 precautions.html (می   انگریزی ضف) 

 

  

   انسداد ےک اقدامات یک یروی کرنا جاری رکھی  بشمول:  ام وائرل انفیکشن ےکع

   ۔ ےس پائ   اور  صابن فوقتا  دفتا  ہاتھ اپن  دھوئی 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fafter-travel-precautions.html&data=02%7C01%7CKBlumm%40schools.nyc.gov%7C3b0f05d7d70b45a1421b08d7c11b31ef%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637190194850437893&sdata=UMN8geWKO7Fm91sVqH2duYNImrbOZchYzaKFe6hMmyc%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fafter-travel-precautions.html&data=02%7C01%7CKBlumm%40schools.nyc.gov%7C3b0f05d7d70b45a1421b08d7c11b31ef%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637190194850437893&sdata=UMN8geWKO7Fm91sVqH2duYNImrbOZchYzaKFe6hMmyc%3D&reserved=0
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 ۔  چھینکی  یا کھانسی  وقت اپت  ناک اور منہ کو ایک ٹشو یا آستی   ےس ڈھانپی 

 ۔  بغی  دھون  ہاتھوں ےس اپن  چہرے کو نہ چھوئی 

  اس ، ۔ہاتھ نہ مالئی   ےک بجان  ہاتھ ہالئی  یا کہت  چھوئی 

 ۔  زکام یا فلو یک عالمات ےک لی  اپت  صحت پر معمول ےس زیادہ نظر رکھی 

  

   کس طرح باخیر رہی  اور تعصب ےس نمٹی  

وں ترین جدید  اور  تازہ باقاعدہ می   بارے ےک وائرس کرونا   می   شہر  نیویارک ،  ےک خیر  جدید  کو   آپ کریں۔  ٹیکسٹ COVID پر  692-692 لی 
وں ترین ۔ موصول ٹیکسٹس SMS ےک معلومات اور  خیر

ی
 ہونگ

 مہربائ   براہ What You Need to Know  حقائق یک شیٹ
 ]factsheet.pdf-wuhan-coronavirus-https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel[ پڑھی  
 ۔)می   انگریزی ضف(ہے  منسلک ساتھ ےک خط اس جو 

 ۔ وقت بیھ کیس  لی    ےک معلومات جدید  اہم nyc.gov/coronavirus   پر ،  تعصب اور  اسٹگما  متعلق ےس معامےل اس بشمول جائی 
   جان   نمٹا  طرح کس  ےس

ے یک اعانت  یہ اہم ہے کہ اس وقت ےک دوران ہم بطور ایک شہر ےک متحد ہوں اور بطور ہمسائے اور نیویارک ےک شہری ایک دورس
،  COVID-19 کریں۔ ہمی  ہر ایک کو شمولیت کا مظاہرہ کرنا چاہیئے اور اپنی مالزمت یک  کیس ایک نسل یا قوم می  نہی  پایا جاتا ہے

۔  جگہوں اور برادریوں می  تعصب ےس نمٹنی ےک لن  رسگریم ےس کام کرنا چاہئئ 

، ترجیح مرکزی ہماری تحفظ اور  صحت یک  طلبا  ہمارے وی یک  رہنمائیوں تمام ہم اور  ہے   رکھی   جاری کرنا   پی 
ی
 تمام مطابق ےک اس اور  ےک

، لی   اقدامات مناسب
ی
۔ رہی   می   ابالغ مسلسل ساتھ ےک خاندانوں اپن   اور  ےک

ی
 ےک

 
 بخلوص، 

 

 

 

Richard A. Carranza 
 چانسلر

 نیویارک شہر محکمئہ تعلیم
 

 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel-coronavirus-wuhan-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel-coronavirus-wuhan-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel-coronavirus-wuhan-factsheet.pdf
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnyc.gov%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CNBaez7%40schools.nyc.gov%7Cf7209b94d1804e256a4b08d7bfa2c038%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637188578033900936&sdata=rY1cpPAm45WgWeN1HNlcwHKNUZgGNsZReq5tz%2F16l9Y%3D&reserved=0

