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  2020مارچ،  11
  عزیزی اہِل خانہ،

 
( یک بدلتی ہوئی صورت حال ےک پیش نظر ہمارے تمام طلبا یک COVID-19) coronavirusنیویارک شہر میں مشہور کرونا وائرس )

۔ ہم  ن ترجیح ہے آج تمام بچوں اور خاندانوں ےک لیں متعدد اہم تازہ ترین معلومات ےک لیں لکھ رہے صحت اور حفاظت ہماری اولیں
، بشمول اپتن صحت کا تحفظ کرنن ےک طریقوں ےک بارے میں جدید ترین معلومات ےک۔  ہیں

 

یں کرسکیی ہیں  ن ۔ سب ےس زیادہ ہم نن متعدد اقدامات اٹھانی ہیں اور آپ بیھ ہماری برادریوں کو محفوظ رکھنن ےک لیں بہت یس چیں
۔اہم فعل جو آپ کرسکیی ہیں وہ یہ ہے کہ   Frequently Asked براہ مہربائن منسلکہ اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر رہیں

Questions sheet  اور flyer (۔تاویز رصف انگریزی میں دستیاب ہے دس یہ  معلومات ےک ےک لیں پڑھیں
ن

 ( اور اضاف
  

  ہماری تیاریاں اور طریق کار
 

 اسکول یک صفائی + حفظان صحت
  

(  ےک ساتھ اسکولوں اور ابتدائی طفیل پروگراموں میں طریق کار کو DOHMHصحت اور ذہتن صحت )ہم نیویارک شہر محکمئہ 
 : ۔ ان میں شامل ہیں اکت میں کام کررہے ہیں   افزوں کرنن ےک لیں شر

  تمام سطو ، ح یک پر زور تجویز کرنی ہیں کہ ابتدائی طفیل پروگرام میں کڑی صفائی کو ہفیی میں کم ےس کم دو مرتبہ کردیا جانی
؛ -(CDCمرکز برانی بیماری پر قابو اور انسداد ) وں ےس صفائی ن  ےک منظور کردہ جراثیم کش صفائی کرنن وایل چیں

  یہ یقیتن بنانا کہ اسکول یک تمام عمارتوں میں کافن حفظان صحت اور صفائی کا سامان ہے اور ابتدائی طفیل پروگراموں یک
ل میں معاونت کرنا تاکہ یہ یقیتن بنایا جانی کہ تمام بیت الخال میں کافن حفظان صحت اور صفائی ےک سامان ےک حصو 

  ضابن اور پییر ٹاولز مسلسل دستیاب ہیں 
  تمام اسکولوں اور ابتدائی طفیل پروگراموں کو چہرے ےک ماسک فراہم کرنا اییس صورت میں استعمال ےک لیں کہ اگر کوئی

اور انہیں ڈاکیر ےک پاس اور / یا ٹیسٹنگ ےک لیں ےل جانن ےس پہےل علحیدہ  طالب علم یا عمےل کا ممیر عالمات کا مظاہرہ کرے
ورت ہو؛ اور   رکھنن یک رصن

  ، ابتدائی طفیل پروگراموں یک یاد دہائن کروانا کہ بچوں اور عمےل کو یہ کہنا کہ پورے دن ےک دوران اکیر اپنن ہاتھوں کو دھوئیں
ستعمال کرنن اور ڈائیر تبدیل کرنن ےک بعد، باہر کھیل کر آنن ےک بعد اور خاص طور پر کھانا کھانن ےس پہےل، بیت الخال ا

ورت تبدییل کرنا تاکہ یہ یقیتن بنایا جا سےک کہ بچوں ےک پاس ایسا  کیس بیھ وقت ہاتھوں پر متر لگین ےک بعد؛ اور حسِب رصن
۔  کرنن ےک لیں وقت ہے

 

ی  حارصن
 

۔ جب  یاں جو بچے بیمار ہیں ان کو گھر پر رہنا چاہینی تک کہ اطالع نہ دی جانی تب تک، کرونا وائرس یک تشویش ےک متعلق غیں حارصن
ی یک نوعیت ےس آگاہ رکھنا  حارصن ۔ اہِل خانہ کو پروگرگراموں کو غیں

ی
ایک بچے کو ان ےک پروگرام ےس خارج کرنن کا خطرہ نہیں بنیں یک

۔  چاہینی

ے پروگرام میں بیمار محسوس کرے تو کیا ہوگا    ؟اگر ایک بچہ میں

   بخار، کھانیس یا سانس پھولنن یک شکایت کرے، اس بچے کو دیگر بچوں ےس ، اییس صورت میں کہ کوئی بچہ بیمار ہوجانی
۔    دور ایک جگہ ےل جانا چاہینی

   ورت ےک عمےل کا ایک رکن بچے یک حالت یک تشخیص کرے گا، اور والدین ےس اس کو ےل جانن ےک لیں رابطہ کرے گا، اور رصن
   یات ےک لیں ایک طتر خدمات ےک فراہم کنندہ ےس رابطہ کرنن یک تجویز کرے گا۔مطابق ہدا

  دوشے طلبا ےس دور ایک ، کوئی بیھ بچہ جس کو سانس یک عالمات اور بخار ہو اےس زیر نگرائن ماحول ےک بند کمرے میں
، بچے ےس چہرے کا ایک ما ۔ اییس صورتوں میں   سک پہنین ےک لیں کہا جانی گا۔بالغ ےک زیر نگرائن انتظار کرنا چاہینی

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/stop-the-spread-poster.pdf
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ے اسکول میں تصدیق شدہ   کا کیس ہو؟  COVID-19اییس پروگرام میں کیا ہوگا اگر  میں

   اییس صورت میں کہDOHMH  ن کرتا ہے کہ ایک بچوں یک نگہداشت پروگرام یا اسکول میں تفتیشات، بند کرنن یا یہ تعیں
، آپ کو فوری  ورت ہے  طور پر مطلع کیا جانی گا۔دیگر کوئی اقدام لینن یک رصن

  اسکول کو کم از کم ، گھنیر تک بند رکھنن یک   24نیویارک ریاست ےک مطابق، اگر اسکول میں ایک تصدیق شدہ کیس ہے
ورت ہے جبکہ  ۔ DOMHMرصن  تفتیش کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ آیا مزید وقت ےک لیں بند کرنا درکار ہے

   کہ 
ی

اور اپنن اسکول ےس مستند ابالغ ےک عالوہ کیس بیھ دیگر  DOHMH, DOEہم آپ ےس ُپرزور گزارش کریں ےک
 ذرائع ےس ستن گتی افواہوں کو نظرانداز کریں۔

۔  ہم قریتر مستقبل میں اسکول بند ہونن ےک بارے میں رہنمائی پر مزید معلومات فراہم کرنن ےک لیں ریاست ےک ساتھ کام کررہے ہیں

 بڑے اجتماعات
 

 الحال شہر نن 
ن

، لیکن حاالت یک نگرائن یک جاریہ ہے اور ف بڑی تقریبات یا بپلک اجتماعات کو منسوخ کرنن یک ہدایت نہیں دی ہے
۔

ی
ورت تبدییل یک جانی یک  حسب رصن

 ۔ ، گھر پر رہیں  اگر آپ بیمار ہیں
    وں ر یک بیماری، اور / یا اگر آپ کو کوئی دائیم بیماری ہے جیےس دل یک بیماری، ذیا بیطس، کمزور مدافعتی نظام، دائیم پھییر

ن کریں۔ ودی اجتماعات اور تقریبات ےس پرہیں رصن  کینرس، غیں
  

؟   آپ کیا کرسکیی ہیں
 

 زیادہ مجمع کو کم کریں

 ۔    اگر ممکن ہو تو کام پر پیدل یا سائکل ےس جائیں
 اگر ٹرین میں رش ہے تو اگیل ٹرین کا انتظار کریں  

  

  اگر آپ بیمار محسوس کررہے ہیں 

  کھانیس، سانس  گھر پر رہیں ، اور اپنن ڈاکیر ےس رابطہ کریں اگر آپ کو عالمات ہیں بشمول لیکن انیہ تک محدود نہیں
   پھولنا، بخار یا گےل میں سوزش۔

  ۔  24-48اگر آپ یک طبعیت  گھنٹوں میں ٹھیک نہ ہو، اپنن ڈاکیر ےس  مدد مانگیں
 گھنٹوں تک بغیں بخار کم   72تک کہ آپ کا بخار کم از کم  پبلک میں جانن ےس اجتناب کریں۔ اسکول یا کام پر نہ جائیں جب

 ےک استعمال ےک بخار نہ ہو۔ ibuprofenیا  Tylenolکرنن وایل دواؤں جیےس 
   ،کو فون کریں۔  311اگر آپ کو طتر امداد حاصل کرنن میں مدد درکار ہو   
  کرنن یک سکت ےک قطعہ نظر دی 

ی
  کھ بھال فراہم کرے گا۔نیویارک شہر نقل وطتن یک حیثیت یا ادائگ

  

  نیویارک ےک کمزور شہریوں ےک لیں خاص رہنمائی 

   وں یک بیماری، دل یک بیماری، کینرس، ذیا بیطس، یا کمزرو مدافعتی نظام ہے تقریبات یا ر شہر ان لوگوں کو جنہیں دائیم پھییر
۔   اجتماعات ےس گریز کرنن یک ہدایت کرتا ہے

   ےس کیس یک اییس صورت حال ہے اور اگر آپ بیمار ہیں تو ان ےس ملین ےس اجتناب کریں۔ اگر آپ ےک خاندان یا دوستوں میں  

  اگر آپ نن حال یہ میں سفر کیا ہے 
 

ن کا سفر کیا ہے اور  ، انہیں اس ملک   2020مارچ،  4جس کیس نن بیھ اٹیل، ساوتھ کوریا، جاپان، یا چیں کو یا اس ےک بعد واپس آنی ہیں
۔دنو  14ےس واپس آنن ےک      ں تک کام یا اسکول نہیں جانا چاہینی اور دوشے افراد ےس اپنن رابےط کو کم ےس کم رکھیں
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   اگر اثر زدہ ملکوں ےس واپس آنن واےل مسافروں کو بخار، کھانیس، یا سانس میں دشواری ہو، انہیں اپنن طتر فراہم کنندہ ےس
۔ رابطہ کرنا چاہئنں اور انہیں اپتن عالمات اور سفر ےک بارے  میں بتانا چاہیئنں

   گھر پر اپتن نگرائن کرنن والوں ےک لیں محکمئہ صحت نن ایک امدادی ڈاکیر کا نوٹ اور اکیر پوچھے جانن واےل سواالت تیار
۔”Returning Travelers“ پر  nyc.gov/coronavirusکیں ہیں جو    پر دستیاب ہیں

؛  2020مارچ،  4اثر زدہ ملکوں ےس واپس آنن واےل طلبا اور خاندان جو  ، انہیں اپتن صحت یک نگرائن کرئن چاٗہنں ےس پہےل واپس آنی ہیں
براہ مہربائن اثرزدہ ممالک ےک بارے  اگر کوئی عالمات ظاہر ہوں، انہیں گھر پر رہنا چاہینی اور اپنن طتر فراہم کنندہ ےس رابطہ کریں۔

:   CDC.govمیں جدید معلومات ےک لیں   کو ذیل پر دیکھیں
  .precautions.html-travel-ncov/travelers/after-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
  

  عام وائرل انفیکشن ےک انسداد ےک اقدامات یک یروی کرنا جاری رکھیں بشمول: 

  ۔اکیر    اپنن ہاتھ  صابن اور پائن ےس دھوئیں
 ۔) ن ےس ڈھانپیں )اپنن ہاتھ ےس نہیں    چھینکیی یا کھانسیی وقت اپنن منہ کو اور ناک ایک ٹشو یا اپتن آستیں
 ۔    بغیں دھونی ہاتھوں ےس اپنن چہرے کو نہ چھوئیں
  ۔ ۔ اس ےک بجانی ہاتھ ہالئیں یا کہتن چھوئیں    ہاتھ نہ مالئیں
 ۔زکام یا فلو یک    عالمات ےک لیں اپتن صحت پر معمول ےس زیادہ نظر رکھیں

 

  کس طرح باخیر رہیں اور تعصب ےس نمٹیں 
 

 ، وں ےک لیں ٹیکسٹ کریں۔ آپ کو  COVIDپر  692-692نیویارک شہر میں کرونا وائرس ےک بارے میں باقاعدہ تازہ اور جدید ترین خیر
وں اور معلومات ےک  ۔ SMSجدید ترین خیر

ی
  ٹیکسٹس موصول ہونگ

 د معلومات ےک لیں اس خط ےک منسلکبراہ مہربائن مزی Frequently Asked Questions  ۔  کو پڑھیں
 اہم جدید معلومات ےک لیں کیس بیھ وقت  nyc.gov/coronavirus  بشمول اس معامےل ےس متعلق اسٹگما اور ، پر جائیں

۔     تعصب ےس کس طرح نمٹا جانی

اہم ہے کہ اس وقت ےک دوران ہم بطور ایک شہر ےک متحد ہوں اور بطور ہمسائے اور نیویارک ےک شہری ایک دورسے یک 
، ہمیں ہر ایک کو شمولیت کا مظاہرہ کرنا چاہیئے اور کیس ایک نسل ی  COVID-19اعانت کریں۔  ا قوم میں نہیں پایا جاتا ہے

۔  اپنی مالزمت یک جگہوں اور برادریوں میں تعصب ےس نمٹنی ےک لنں رسگریم ےس کام کرنا چاہئئں
 

وی کرنا  ، اور ہم تمام رہنمائیوں یک پیں  اور اس ہمارے بچوں یک صحت اور تحفظ بدستور ہماری مرکزی ترجیح ہے
ی

جاری رکھیں ےک
۔

ی
، اور اپنن خاندانوں ےک ساتھ مسلسل ابالغ میں رہیں ےک

ی
  ےک مطابق تمام مناسب اقدامات لیں ےک

  
 بخلوص،

 

Richard A. Carranza 
  چانسلر

 نیویارک شہر محکٔمہ تعلیم
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-ur.pdf
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://nyc.gov/coronavirus&data=02|01|NBaez7@schools.nyc.gov|f7209b94d1804e256a4b08d7bfa2c038|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637188578033900936&sdata=rY1cpPAm45WgWeN1HNlcwHKNUZgGNsZReq5tz/16l9Y=&reserved=0
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