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 2020مئی  10

 ع��زی والدین / ��رست،

اندراج کرا�ن کا شک��ہ۔ صحت اور  � ا�ک مںی  ) مںی REC( عالقائئ تعل�� تق��ئت مرا�ز شہر � ا ک  )بچوں( آپ کا اپ�ن ب�� 
، اور نی��ارک شہر محکمہ برا�ئ صحت اور ذہئن حفظان ن ترجیح �� (محکمئہ صحت) اور  صحت حفاظت ہماری اولںی

ن کو نوول کورونا وائرس � مDOEمحکمئہ تعل�م ( ا� � اس  شہر � طلبا، اہل خانہ، اور عم� � ارا�ںی لق تع) باہم اش�ت
۔کو کام    بدل�ت ہو�ئ حاالت مںی محفوظ، صحتمند اور آ�اە رکھ�ن �  جاری رکھ� ہو�ئ ہںی

پر تحقیق کر ر�ا �� جو  م��ضوں�  PMISمحکمئہ صحت آج کل بچوں � کث�ی النظام سوزش سنڈروم  �ا  شہر  نی��ارک 
۔ اس � عالوە نی��ارک محکمئہ صحت بچوں مںی    PMISنی��ارک شہر اور دو�ی جگہوں � بچوں مںی نظر آ ر�� ہںی

۔ چند ڈ  COVID -19اور  وں کا خ�ال �� کہ � درم�ان امکائن ر�ط پر ب� کام کر ر�ا  ��  COVID - 19 صورِت حالا��ٹ
۔  ہو�ن � متعلقہ ��   مگر اب� تک ر�ط واضح نہںی ہو سکا ��

PMIS  �اس � عالمات کا جاننا  ب�ماریا�ک غ�ی معمو ، ۔ مگر کیونکہ اس � جان کا خطرە �� �� جو متّعدی نہںی ��
۔ ا��� بچوں کو دو�ی عالمتوں � عالوە کئئ دنوں وری �� د�گر ان بخار ر�تا �� �شمول  اون�� در�� کا � مستقل  �ن

 عالمات �:  

 چڑچڑاہٹ اور سسسئت  •
 بغ�ی ک� وجہ � پ�ٹ مںی درد •
 دست •
 �ت  •
 دا�ن  •
 آشوب چشم، �ا الل �ا گالئ� آنکھ  •
 � (غدود) کا بڑھ جاناڻھگردن � ا�ک جانب گ •
ی • اب�ی  الل، پھ�ٹ ہو�ئ ہونٹ �ا الل ز�ان جی� اس�ٹ
 سک�ت ہںی اتھ پاؤں کا سوجھ جانا، جو �خ ب� ہو ہ •

۔ آپ کا ڈا��ٹ آپ � آپ � ب�� �  ا�ر آپ کا بچہ ب�مار �� اور ا� مستقل بخار �� تو آپ کو اپ�ن ڈا��ٹ کو کال کرنا چاہ�ی
آپ کا بچہ شد�د عالمات � بار� مںی پوچھ� گا اور ان معلومات � ذر�� ا�� اقدامات � بار� مںی تج��ز کر� گا۔ ا�ر 

، آپ کوفورا� ق��ئ� ا�مرجین� روم جانا چاہ�ی �ا  ۔ 911ب�مار ��  پر کال کرنا چاہ�ی

، ہم  آپ � ب�� کو  COVID - 19اور PMISہمںی اب� تک معلوم نہںی �� کہ  حاالنکہ  مںی  RECمںی کوئئ  ر�ط ��
کت � دوران  ۔  آپ کا �� محفوظ رکھ�ن � ل�ی مسلسل تمام احت�ا COVID - 19�ش   REC تداب�ی اخت�ار کر ر�� ہںی

کت کر�ن وا� تمام افراد  ۔ طلبا اور عملہ کو   آپکو چہر� � ماسک فراہم کر� گا، ج� �ش ، �شمول بچوں � پہننا الز� ��
 اور جسمائن فاصلہ ر    صحتہاتھوں � اچ�  حفظاِن 

گ
۔ عملہ سب کو � مشق جاری رکھںی �

گ
س�کھا�ن  عادات یہکھںی �

 کر�ن مںی مدد کر� گا۔عمل درآمد   اور 

� خراب نتائج کا ز�ادە اند�شہ �� اور حفاظئت اقدامات اخت�ار کر�ن  � ل�ی  COVID - 19دائ� طئ� حاالت � بچوں کو 
۔ ورت ��  خاص نگہداشت � �ن
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ن ترجی ویح �� اور ہم تمام راہنمائئ  ہماری برادر�وں مںی صحت اور حفاظت ہماری اولںی  اور اپ�ن طلبا، اہل خانہ  � پ�ی
گ

�
۔  

گ
ن کو محفوظ رکھ�ن � ل�ی تمام موزوں اقدامات اڻھائںی �  اور عم� � ارا�ںی

 
   � بال جھجھک رابطہ ک��ں۔ نگران� مقا�  RECا�ر آپ � کوئئ سواالت ہںی تو 

 
  بخلوص،

 

 
Richard Carranza     Oxiris Barbot, MD 

 کمش�ن        چا�سلر
 محکمہ برا�ئ صحت اور ذہئن حفظاِن   محکمئہ تعل�م

 
 
۔    نی��ارک شہر محکمئہ صحت بدل�ت ہو�ئ حاالت � مطابق تجاو�ز منی ترم�م کر سکتا ��
 5.10:2020 

 


