 29مئی2020 ،
اہل خانہ،
عزیزی ِ
ہماری برادریوں میں صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح رہے گی اور ہم اپنے طلبا ،اہل خانہ اور عملے کے اراکین
کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام موزوں اقدامات لینا جاری رکھیں گے۔ دو ہفتہ قبل ،ہم نے بچوں میں پیڈیاٹرک ملٹی
سسٹم انفالمیٹری سنڈروم ( )PMISکے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات بانٹی تھی ،جو ایک غیرمعمولی بیماری
ہے جو بچوں میں ممکنہ طور پرزندگی کے لیے خطرہ ہوسکتی ہے۔ پچھلے ہفتے ،ہمیں  DOHMHکی جانب سے
معلوم ہوا کہ اس بیماری کو ملٹی سسٹم انفالمیٹری سنڈروم ان چلڈرن ( )MIS-Cکا نیا نام دیا گیا ہے۔  DOHMHکی

جانب سے ٰ
شائع کی گئی رہنمائی اب بھی موثر ہے ،اور ہم آپ سے  MIS-Cسے متعلقہ اس اہم معلومات کے لیے کسی بھی وقت

 nyc.gov/healthپر جانے پر زور دیں گے۔ وہاں پر آپ کو  MIS-Cحقائق کی فہرست بھی ملے گی ،جو پچھلے
ہفتے فراہم کی گئی ہے اور یہاں پر متعدد زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔
بطور ایک ہمداردانہ یاددہانی کے ،خاندانوں کو اپنے بچوں کے ساتھ اقدامات کی بیروی کرنے پر گفتگو جاری رکھنی
چاہیئے اور یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے ذیل کی چیزیں کررہے ہیں:
●

●
●
●

ایکزیکٹو آرڈر 202.17کے مطابق ،دو سال سے بڑی کی عمر کے تمام افراد جوطبی طور پر چہرے کو
ڈھانپنا برداشت کرسکتے ہیں انہیں ایسا کرنا چاہیئے جب وہ اپنے گھروں سے باہر ہوں اگر دوسروں
سے جسمانی فاصلہ ممکن نہ ہو۔ پانچوں بروز میں  DOEکے مِیل ہبس میں چہرے کے ماسک مفت
دستیاب ہیں — آپ اپنے نزدیک ایک مقام کو  DOEکی ویب سائٹ پرتالش کرسکتے ہیں۔
حفظان صحت ابھی بھی اہم ہیں ،چاہے چہرے کو ڈھانپا ہوا کیوں نہ ہو۔
جسمانی فاصلہ اور اچھی
ِ
جب گھر سے باہر ہوں ،بالغان اور بچوں کو جب بھی ممکن ہو اپنے اور دیگر افراد کے درمیان کم از کم
 6فُٹ کا فاصلہ رکھنا الزمی ہے۔
حفظان صحت کی اہمیت کے بارے میں یاددہانی کرانی چاہیئے
والدین کو بچوں کو ہاتھ دھونے کی اچھی
ِ
اور یہ یقینی بنانا چاہیئے کہ بچے اکثر اپنے ہاتھ دھوتے رہیں۔

ہم  MIS-Cکے بارے میں آپ سے ہفتہ وار ابالغ کرنا جاری رکھیں گے۔ برا ِہ مہربانی  MIS-Cکے بارے میں تازہ ترین
معلومات کے لیے کسی بھی وقت  nyc.gov/healthپر جائیں اور کسی بھی سواالت کے لیے  311سے بالجھجک
رابطہ کریں۔
بخلوص،

Richard A. Carranza
چانسلر
نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم
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