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 عزیزی اہِل خانہ،

 
ول اینڈ پریوینشن نے ریاستہانے متحدہ میں مقایم فرد ےس فرد کو مشہور کرونا وائرس لگتے یک صورت میں  ذ فار ڈیزیز کنٹر ، سینٹر ممکنہ انتخابات پر بات اس ہفتے

 چیت یک تیھ بشمول اسکول ےک نظام ےک لتں زیر غور النے ےک لتں تجاویز ےک۔  
 

 الوقت نیو یارک شہر میں مشہور کرونا وائرس ےک تصدیق شدہ مرض یک شناخت نہیں ہوئے اس وقت، حقائق کو سننا اور خوف ےس ردعم
ے

۔  ف ل نہ کرنا اہم ہے
۔   ہے اور نیو یارک ےک باشندوں ےک لتں خطرہ کم تر سطح پر ہے

 
یں فرد ےس فرد میں منتقل ہونے ےک امکان ےک لتں البتہ، دیگر ملکوں میں وائرس یک منتقیل نے ہماری تشویش یک سطح میں اضافہ کیا ہے اور ہم نیو یارک شہر م 

۔ تعداد مقایم سطح پر فرد ےس فرد میں منتقیل کا آغاز ہونے یک صورت میں اقدامات کو قائم کیا گیا ہے جس کا انحصار متاثر ہونے واےل افراد یک  تیاری کررہے ہیں
، اور اور ہمارے شہر میں بیماری یک عام شدت پر ہو گا۔ نیو یارک شہر محکم ئہ صحت سخت محنت ےک ساتھ تمام ممکنہ صورت حال ےک لتں تیاری کر رہا ہے

۔
ے

 اور اس ےک بارے میں معلومات فراہم کریں ےک
ے

 ہم ہماری اسکول یک برادری کو ممکنہ طور پر متاثر ہونے یک نگرائے کریں ےک
 

۔ یہ ایک ایسا شدید اق  میں خلل ڈاےل گا اور اس کا نفاذ کرنے کا فیصلہ اس وقت اسکولوں کو بند کرنے ےک کوئے منصونے نہیں ہیں
ے

دام ہو گا جو کہ روز مرہ زندیک
 عوایم صحت ےک ماہرین یک ہدایات پر کیا جانے گا۔

 
 :  نیو یارک ےک تمام مکینوں کو فلو ےس اجتناب کرنے ےک عام اقدامات پر عمل کرنا جاری رکھنا چاہیئے

 

۔جب آپ کھانسیں تو اپئے منہ پر ہاتھ رکھیں  • ے میں چھینکیں  یا ایک ِٹشو یا آستیں

 دھونے رہیں  •
ً
 وقتا

ً
 اپئے ہاتھوں کو وقتا

 اپئے چہرے کو چھونے ےس اجتناب کریں •

 جو افراد بیمار ہیں ان ےک قریب جانے ےس اجتناب کریں •

 اس ےک لتں دیر نہیں ہوئے ہے  -اپئے فلو کا ٹیکہ لگوائیں  •

۔ • ۔ اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہیں تو گھر پر رہیں  اپئے ڈاکٹر ےس رابطہ کریں اور ان کو اپنے عالمات اور سفر ےک بارے میں بتائیں
 

وں ےک لتں  الت یک شیٹاکٹر اوقات پوچھے جانے واےل سوامزید معلومات ےک لتں براہ کرم اس خط ےک ساتھ منسلک  ، یا اہم خٹے ( پڑھیں )رصف انگریزی میں
nyc.gov/health   ۔  پر جائیں

 
۔

ے
 ہم اپنے اسکول یک برادری ےک ساتھ کرونا وائرس ےک متعلق یک جانے وایل کوششوں ےک بارے میں واضح مواصالت کو جاری رکھیں ےک

 
 

 
   بخلوص،
                         

   
 

Oxiris Barbot, MD 
  کمشٹے 

 نیویارک شہر محکمئہ صحت
 صحت 

ے
 صحت اور دماغ
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