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 عزیزی اہِل خانہ،

 
" منصوبے نے ہمارے اسکولوں کو کھال رکھنے میں اور   ، کھےل رہیں  عالیم وبا، بشمول COVID-19ہمارے "محفوظ رہیں

Omicron  ے لہر ےک دوران نوجوانوں ےک لیں محفوظ ترین جگہ رہنے میں کامیابے ےک ساتھ ہماری مدد یک )اومیکران( یک تیں
۔ ، ویکسینیشن یک صورت حال ےک قطع نظر،  ہے وسط رسما وقفے ےک بعد ہماری اسکول یک برادری کو محفوظ رکھنے ےک لیں

۔ آپ کا   COVID-19فروری کو اسکول واپیس ےس قبل  28ہم تمام طلبا یک  کا ٹیسٹ کروابے یک ُپرزور حوصلہ افزابی کربے ہیں
۔ آپ کا بچہ گھر ےک لیں PCRبچہ  ، لیب پر مبنے ریپڈ ٹیسٹ، یا ایک گھر ےک لیں ٹیسٹ ِکٹ ےکذریےع ٹیسٹ کرواسکتا ہے

COVID-19  ۔ ےک دو ٹیسٹس گھر ےل کر
ے

   آنی گا، جو کہ ایک یا دو ڈبوں میں بند )پیک( ہوں ےک
 

ے  ؟میر  بچے کو کس وقت ٹیسٹ کرنا چاہیئے

ےک ٹیسٹس میں ےس ایک  COVIDفروری یک شام کو  26براِہ کرم اپنے بچے یک سنیچر،  فروری کو۔ 26پہال ٹیسٹ   ·
 ٹیسٹ لینے میں مدد کریں۔ 

لینے فوری یک شام کو اپنے بچے یک دورسا ٹیسٹ  27گھنٹوں ےک بعد،   24براِہ مہربابے  فروری کو۔ 27دورسا ٹیسٹ   ·
 میں مدد کریں۔

·  ، فروری اسکول آنا  28اگر آپ ےک بچے کا ٹیسٹ منفے ہے اور یہ تندرست محسوس کر رہا ہے تو ان کو بروز پیں
۔   چاہینی

دونوں میں صحتیاب  90ےک ایک تصدیق شدہ کیس ےس پچھےل  COVID-19براِہ کرم توجہ کریں، اگر آپکا بچہ   ·
ورت نہیں ہے اور اگر یہ تندرست محسوس کر رہے ہیں تو ان کو بروز  ، ان کو ٹیسٹ کربے یک ضے  28  پیں  ہوچکا ہے

۔    فروری کو اسکول آنا چاہینی
 

؟   ے بچے ےک ایک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیئے  اگر میر

: براِہ کرم اپنے اسکول کو مطلع کریں اور اپنے بچے کو پانچ ایام ےک لیں علیحدہ ک   · نڈر گارٹن اور بڑی عمر ےک بچے
۔ آپ کا بچہ چھنے ) ( دن اسکول واپس آ سکتا ہے اگر ان کو کوبی عالمات نہیں ہیں یا ان یک عالمات بہیے 6رکھیں

( اور آپ کا بچہ اپنے ٹیسٹ ےک مثبت گھنیے   24ہو ریہ ہیں )بشمول دوابی استعمال کیں بغیں  ےس بخار نہیں ہے
۔ 10نتیجہ آنے ےک بعد دسویں ) ٹ ہوبے واال ماسک پہن سکتا ہے

َ
 ( دن تک ایک اچیھ طرح ےس ف

(: براِہ مہربابے اپنے اسکول / پروگرام کو مطلع کریں اور اپنے بچے کو دس  · پری کنڈر گارٹن اور چھوبے عمر )ےک بچے
۔  دنوں ےک لیں علحیدہ ۔ آپ کا بچہ اسکول / پروگرام میں دسویں دن ےک بعد آ سکتا ہے  رکھیں

·  :  تمام عمروں ےک لیں
o   ےک دورانیں ےک 

ے
، آپ کا بچہ علیحدیک براِہ کرم یاد رکھیں اگر آپ ےک بچے ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے

۔  دوران غیں ہم آہنگ تعلیم ی اوقات کا مستحق ہے  اور دفیے
o  اقدامات ےک لیں براِہ کرم ہمارے اگر آپ ےک بچے ےک ٹ 

ے
 COVID-19یسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے تو اضاف

 ، پر دستیاب ہیں schools.nyc.gov/2022Healthرہنمابی چارٹس کو مالحظہ کریں جو کہ 
  

https://www.schools.nyc.gov/2022Health
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 میر ٹیسٹ ِکٹ ےک لیر ہدایات کو کہاں تالش کر سکتا ہوں؟ 

، براِہ مہربابے ٹیسٹ کربے وقت ان ہدایات پر عمل کریں۔   · تمام ٹیسٹ ِکٹس شائع شدہ ہدایات ےک ساتھ آبے ہیں
بیھ  آپ اپنے ٹیسٹ کٹ استعمال کربے ےک بارے میں کنی زبانوں میں وڈیوز 

schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits ۔  پر دیکھ سکیے ہیں
COVID-19   کو ہمارے اسکولوں ےس دور رکھنے ےک لیں اپنے ذمہ داری نبھانے کا شکریہ! جب آپ کا بچہ وقفے ےک بعد

، براِہ کرم روزانہ صحت یک چھا ے کا فارم ہر روز مکمل کریں جو اسکول واپس آنی  healthscreening.schools.nyc ن بیں
۔   پر دستیاب ہے

 
 ، ےس جنگ کربے ےک لیں اور ہمارے اسکولوں کو تمام طلبا ےک لیں محفوظ رکھنے ےک لیں ہمارے  COVID-19بطور یاد دہابے

۔پاس ویکسینیشن بہ ین آلہ ہے ۔ COVID-19سال اور بڑی عمر ےک بچے  5 یے ے لگوابے ےک اہل ہیں اگر آپ  ےس بچاؤ یک ویکسیں
ے نہیں لگوابی ہے تو برابی مہربابے  COVID-19کا بچہ اہل ہے لیکن  ےس بچاؤ ےک لیں اب تک ویکسیں

vaccinefinder.nyc.gov  ے نیو یارک پر ایک مقررہ وقت لینے ےک لیں وسط رسما وقفے ےک موقع کو استعمال کریں۔ ویکسیں
، نقل وطنے )امیگریشن( یا بیمہ )انشورنس( یک صورت حال ےس قطع نظر۔  شہر ےک تمام شہریوں ےک لیں مفت ہے

 
ے بوسیے شاٹس بیھ اب  ے شدہ افر  12ویکسیں ۔ بوسیے سال اور زائد عمر ےک مکمل طور پر ویکسیں اد ےک لیں دستیاب ہیں

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-شاٹس ےک بارے میں مزید معلومات ےک لیں ذیل مالحظہ کریں 
vaccines.page#boost-19 

 
و ہوں،میں آپ ےک اور آپ ےک 

ُ
 بچے ےک لیں ایک صحت مند اور آرام دہ وقفے ےک لیں دعاگ

 

 
 Dr. Cristina Meléndez 

 
ٰ

 منتظم اعل
 خاندابے اور اجتمابی شمولیت

https://schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits
https://healthscreening.schools.nyc/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost
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