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تاری خ:
عزیزی والدین یا رسپرست:
پائ ی
گئ ہی۔ رس یک جوئی اسکویل عمر ےک طلبا می عام طور پر ی
ازراہ کرم نوٹ کریں آپےک بچ ےک رس می جوئی ی
پائ ی
جائ ہی۔ رس
ے
ے
ی
ی
ہوسکئ ہی۔ جوئی متعدی امراض منتقل نہی کرتی
ہون یک طرف اشارہ نہی کرتی اور یہ کیس کو بیھ
صفائ نہ
یک جوئی
اور کیس شخص یک صحت کو خطرے می نہی ڈالتی۔
ے
ے
ی
ے
بچ ےک لی ف
آپ "جوؤں ےک متعلق حقائق" اور "جوؤں کا خاتمہ کرن یک اہل خانہ ےک لی رہنمائ" کو منسلک پائی ےک تاکہ آپےک ے
الفور عالج فراہم ے
کرن می آپیک مدد یک جاسےک۔
ے
ہون" یک پالییس ےہ جس کا مطلب ےہ:
نیویارک شہر ےک اسکولوں یک "جوئی نہ
ے
کوئ بیھ طالب علم جس یک رس یک جوئی زندہ ہی اسکو اس وقت تک اسکول واپس ے
ی
آن یک اجازت نہی ہویک جب تک وہ عالج

حاصل نہ کرےل۔
ے
ی ے
ے
بچ کو رصف اس وقت اسکول می واپس آن یک اجازت دی جان یک جب اسےک بال جوؤں ےس پاک ہوں ےک۔
 عالج ےک بعد ے
ی
جان گا۔
اسکول می واپیس پر طلبا کا پرنسپل ےک نامزد کردہ فرد ےک ذریےع دوبارہ معائنہ کیا
 وہ طلبا جن یک جوئی ختم ہو ی
گئ ہی انکا  14کیلنڈر ایام ےک اندر (یا سب ےس قریب اسکویل دن اگر چودھواں ( )14دن ہفتہ /
ی
اتوار یا کیس تعطیل ےک روز ہو) پرنسپل ےک نامزد کردہ فرد ےک ذریےع دوبارہ معائنہ کیا جان گا۔
ے
ی
رن پر رس می جوئی ی
 جن طلبا ےک دوبارہ معائنہ ک ے
پائ جائی یک انکو ایک بار پھر اس وقت تک خارج کردیا جان گا جب تک انکا
رس جوؤں ےس پاک نہ ہو۔
اپن گھر ےک تمام ممبان کا جوؤں ےک لی معائنہ کریں اور ےرصورت ے
ہم تاکید ی
کرن ہی کہ آپ ے
پڑن پر عالج کریں۔ ہم یہ بیھ تجویز
ر
ے
اپن بچ کو برش ،کنگیھ یا ٹوپیوں جییس ی
ی
ذائ اشیأ کو دیگر طلبا ےک ساتھ نہ ے
کرن ہی کہ آپ ے
یاددہائ کروائی۔
بانٹی یک
ے
ے
اگر آپ ےک ی
مہربائ ے
طئ خدمات ےک فراہم کنندہ ےس رجوع کریں یا اسکول نرس ےس
کوئ مزید سواالت ہی ،تو بر یان
اپن ر
________________ پر رابطہ کریں۔
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