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 PPEاور صفائ کا سامان تمام اسکولوں
کو فراہم کیا جائ گا ،اور محکمئہ تعلیم
ےک پاس تمام وقت  30دنوں کا سامان
موجود ہوگا — بمع تمام پرنسپل
صاحبان ےک لی اپن اسکولوں ےک سامان
یک دوبارہ فوری فراہیم ےک واسےط کال
کرن ےک لی ایک ہاٹ الئن ےک۔
ُ
ہر پبلک اسکول عمارت می ایک کل
وقت نرس ہویک
کوئ بیھ اسکول عمارت یا کمرہ جس
می غیموزوں ہواداری ہویک اےس طلبا یا
عمےل ےک ذریےع استعمال نہی کیا جائ گا
طلبا اور عملہ تمام اسکول عمارتوں می
میل جول می جسمائ فاصےل یک پیوی
کریں ےک
طلبا اور عملہ تمام تعلییم دن ےک دوران
چہرے کا ماسک پہنی ےک؛ اگر ان ےک
پاس ماسک نہی ہوگا تو انہی یہ مفت
فراہم کیا جائ گا
طلبا دن ےک دوران جتنا ممکن ہوگا
گروپ ) (podsمی رہی ےک









ہم ہر کالس روم می ہاتھوں کا جراثیم
ُ
کش رکھی ےک
شہر ےک ذریےع چالئ جائ وایل ٹسٹنگ
سائٹس اسکول ےک عمےل ےک لی مفت
 COVIDٹسٹنگ اور تعجییل نتائج
فراہم کریں یک؛ مفت ٹسٹنگ تمام طلبا،
خاندانوں اور نیویارک ےک شہریوں ےک لی
شہر پیما دستیاب ہ
ہم محکمئہ تعلیم ےک تمام مالزمی یک
ماہانہ ٹسٹ کروان حوصلہ افزائ کرن
ہی
نیویارک شہر محکمئہ صحت اور
ٹسٹ  +ٹریس کارپس وائرس ےک پھیالو
کو روکن ےک لی تصدیق شدہ کیس یک
فوری تفتیش کریں ےک
اسکول تمام طلبا اور خاندانوں ےک ساتھ
رابطہ کریں ےک جب اسکولوں می
تصدیق شدہ کیس ہونگ

 جب بیھ ضوری ہوا ،اسکول برادریوں
می تحفظ برقرار رکھن ےک لی اور وائرس
ےک پھیالو کو روکن ےک لی کالس رومز یا
اسکولوں کو عارض طور پر بند کردیا
جائ گا

 اسکویل عمارتوں کو بند کردیا جائ گا
اگر 7دنوں یک اوسط کو استعمال کرن
ہون  COVID-19مثبت ٹسٹ  3%یا
زیادہ ہ— ملک می سب ےس زیادہ کڑا
آغازی نقطہ

ُ
نیویارک شہر پبلک اسکولوں کو دن اور رات صاف اور جراثیم کش کیا
جائ گا
 تمام اسکویل عمارتوں یک ہر رات رات
ُ
بھر می جراثیم کش یک جائ یک
 زیادہ چھوئ جائ وایل سطوح یک کت
مرتبہ صفائ یک جائ یک ہر روز ےک
دوران

ُ
ر
الیکیواسٹیٹک جراثیم کش سطوح یک

روزانہ صفائ کریں گ بغی کیس
جسمائ رابےط ےک

طلبا ہفت می  5دن تعلیم حاصل کریں گ ،چاہ کچھ بیھ ہو
 چاہ بذات خود موجودیک می ہو یا آن
الئن ،طلبا معاونت ماحول می تعلیم
حاصل کریں گ کڑے تعلییم معیارات
ےک ساتھ
 ریموٹ طلبا اپن اساتذہ ےک ساتھ ہر روز
تعامل کریں ےک
 طلبا کا شیڈول—ریموٹ اور بذات خود
موجودیک دونوں می — خاندانوں کو
منصوبہ بندی کرن کا موقع دین ےک لی
پہےل ےس مرتب اور یکساں ہوگا

 تعلییم تدریس طلبا یک مکمل مدد ےک لی
سماج-جذبائ تدریس اور صدےم ےس
متاثرہ دیکھ بھال کو ہم آہنگ کرے
یک
 اساتذہ کو ہر روز طلبا اور خاندانوں گ
ساتھ ایک گ ساتھ ایک یک بنیاد پر
مرصوف ہوئ کا وقت مےل گا۔

ذیل پر نیویارک شہر محکمئہ تعلیم گ دوبارہ کھلت گ منصوبوں گ بارے می
مزید جانی
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