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 2020مارچ،  3
 عزیزی اہِل خانہ،

  

 نیو یارک شہر میں مشہور کرونا وائرس )
 حفظاِن صحت نی

ی
۔ COVID- 19نیو یارک شہر محکمئہ صحت اور دماغ ( ےک پہےل کیس یک تصدیق کر دی ہے

ی ہے جس ےک لیں شہر نی احتیاط ےک ساتھ تیاری یک تیھ۔ اس وقت ، حقائق کو جبکہ ہم سب یہ امید کر رہے تھے کہ یہ لمحہ نہیں آنے گا، یہ ایک اییس چیں
۔ ہمارے تصدیق شدہ پہےل کیس ےک باوجود نیو یارک ےک با شندے اس وائرس ےس بیمار ہونی ےک کم خطرے میں سننا اور خوف ےس ردعمل نہ کرنا اہم ہے

۔    ہیں
  

۔ جیےس ہم صورت حال یک نگرانی کر رہے ہیں 
ی

ی ترجیح رہے یک ہم مخصوص طریقوں کو بہیر بنا  ،ہمارے طلبا یک صحت اور حفاظت مسلسل ہماری اولیں
 بشمول: 

ی
 وسائل فراہم کریں ےک

ی
 رہے ہیں اور اضاف

  ہر اسکول کوCDC ۔ےک منظور کردہ صف
ی

 یک اشیا فراہم یک جائیں یک
 انے کرنی

 اور طلبا اور عمےل یک اکیر ہاتھ دھونی یک حوصلہ افزا ،  نے کرنا۔ یہ یقینی بنانا کہ تمام بیت الخال میں ضابن اور پییر ٹاولز مسلسل دستیاب ہیں
   ں جو اسکول میں ظاہر ہونی وایل عالمات یک نشان وہ وسیےل اور رہنمانے دستیاب ہو  لیں کہ پرنسپل اور اسکول نرسوں ےک  اس بات کو یقینی بنانا

۔ وری ہیں  دیہ کرنی اور اس یک اطالع دینی ےک لیں ضی
  

، ا
ی
ور والدین محکمئہ صحت ےک ساتھ مل کر کام کر ےک، ہم صورت حال ےک بتدری    ج تبدیل ہونی ےک ساتھ ساتھ اپنی طریقوں میں تجدید کرنا جاری رکھیں ےک

۔  ہم اپنی تمام تازہ ترین معلومات کو ہماری ویب اور ہمارے اسکول یک برادری  
ی
 رہیں ےک

کو ممکنہ طور پر متاثر ہونی ےک بارے میں معلومات فراہم کرنر

۔ schools.nyc.gov/coronavirusسائٹ  
ی
 پر شائع کریں ےک

  

 منصون  
 میں خلل ڈاےل گا اور اس کا نفاذ کرنی کا اس وقت اسکولوں کو بند کرنی ےک کونے

ی
۔ یہ ایک ایسا شدید اقدام ہو گا جو کہ روز مرہ زندیک  نہیں ہیں

، نیو یارک شہر ےک تمام مکینوں کو وائرس یک انفیکشن ےس اج تناب کرنی ےک فیصلہ ضف عوایم صحت ےک ماہرین یک ہدایات پر کیا جانے گا۔ بطور یاد دہانی
 مات پر عمل کرنا اہم ہے بشمول: عام طریقوں ےک اقدا

ی ےس ڈھانکیں  •  اپنی کھانیس یا چھینک کو ایک ٹشو یا آستیں
 رہیں  •

 دھونر
ً
 فوقتا

ً
 اپنی ہاتھوں کو وقتا

 اپنی چہرے کو چھونی ےس اجتناب کریں •
 جو افراد بیمار ہیں ان ےک قریب جانی ےس اجتناب کریں •
 ہے اس ےک لیں دیر نہیں ہونے  -اپنی فلو کا ٹیکہ لگوائیں  •
۔ • ۔ اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہیں تو گھر پر رہیں  اپنی ڈاکیر ےس رابطہ کریں اور ان کو اپنی عالمات اور سفر ےک بارے میں بتائیں

  

، ہم ان ےک ساتھ براہ را ر معمول ست او ہم یہ یقینی نبانی ےک لیں کہ  پرنسپلوں ےک پاس تازہ ترین معلومات ہیں اور یہ کیس بیھ سوال کا جواب دے سکیں
۔   ہیں

 کروانا چاہنر ہیں کہ یہ  میں ابالغ کرنر
اسکولز اکاؤنٹ ےک لیں سائن اپ کر ےک اس موضوع اور کنے  NYCاس ےک عالوہ، ہم تمام خاندانوں یک یاد دہانی

 اور ہنگایم صورت میں اپنی 
۔  ایک اکاؤنٹ بنانی

ی
 رہیں ےک

یں موصول کرنر رابےط یک معلومات تازہ ترین بنانی  دورسے موضوعات پر معمول میں تازہ ترین خی 
۔ https://mystudent.nyc/ےک لیں براہ کرم  پر جائیں

  

وں ےک   اکیر اوقات پوچھے جانی واےل سواالت یک شیٹ مزید معلومات ےک لیں براہ کرم اس خط ےک ساتھ منسلک ، یا اہم خی  ( کو پڑھیں )ضف انگریزی میں
۔  nyc.gov/coronavirus لیں   پر جائیں
 
، اور ہم  رہنمائیوں یک پابندی کر   ی ترجیح ہے  اور مطابقت ےک ساتھ  تمام معقول اقدامات ہمارے طلبا یک صحت اور حفاظت بدستور ہماری اولیں

ی
یں ےک

۔
ی
 کریں ےک

  

  بخلوص،
 

 

 

Richard A. Carranza 
 چانسلر

 نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم 
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