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عزیزی اہل خانہ،
تھینکس گیونگ تعطیل ےک بعد ہماری اسکول برادریوں کو محفوظ رکھن ےک ےلی ،ہم اپن تمام طلبا یک  COVID-19ےک ےلی ٹسٹ کرن
می رشکت
یک ُپرزور حوصلہ افزائ کرن ےہی انک
ویکسی لگوان یک حیثیت ےس قطع نظر ،خاص طور پر سفر کرن اور  /یا بڑے مجمع ے
ے
کرن ےک بعد۔ آپےک بچ کو ایک صحتیائ نگہداشت فراہم کنندہ بھ ٹسٹ کرسکتا ہ یا وہ دو گھر پر کرن ےک  COVID-19ٹیسٹ
استعمال کریں جو آپکا بچہ اسکول ےس اس ہفی گھر الئ گا۔
ے
چاہیئ؟
میے بچ کو کس وقت ٹیسٹ کرنا
ر
ر
می شکت کرن یا ایک معلوم  COVID-19کا سامنا ہون ےک کم از کم  48گھنٹوں بعد کریں
• پہل ٹیسٹ ایک مجمع ے
• دوشا ٹیسٹ پہل ٹیسٹ ےک  24-48گھنٹوں بعد کریں
انہی علمات ہوں یا ٹیسٹ مثبت آیا ہو۔
• بچ اسکول آنا جاری رکھ سکی ےہی بجز اس ےک کہ ے
انہی
می  COVID-19ےک تصدیق شدہ کیس ےس صحیتیاب ہوا ہ ،ے
• بران مہربائ توجہ کریں ،اگر آپکا بچہ پچھل  90دنوں ے
انہی تھینکس گیونگ تعطیلت ےک بعد اسکول آنا چاہین اگر وہ صحیح محسوس
نہی ہ اور ے
ایک ٹیسٹ کرن یک ضورت ے
کررہ ےہی۔
ر
انہی گھر رہنا چاہین اور ٹیسٹ کرنا چاہین؛ انکا ایک گھر پر ٹیسٹ کریں یا اپن
• اگر آپےک بچ کو علمات شوع
ہوجائی ،ے
ے
می بات کریں۔
فراہم کنندہ ےس ٹیسٹ کرن ےک بارے ے
ے
چاہیئ؟
میے بچ ےک ایک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہ تو مجھے کیا کرنا
اگر ر
ر
انہی علمات شوع ہون ےک پہل دن ےس کم از کم  5دن ےک ےلی علحیدہ رہنا
• وہ طلبا جنکا  COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آتا ہ ے
نہی ےہی۔) وہ اسکول چھن ( )6دن واپس آسکی
چاہین (یا جس دن انک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا تھا ،اگر انکو کوئ علمات ے
می دشواری
لین
سانس
یا
پھولنا
سانس
می
ے
نہی ےہی یا علمات بہب ہورہ ےہی ،انک علمات ے
انہی کوئ علمات ے
ےہی اگر ے
نہی ہ۔
انہی کم از کم  24گھنی ےس بخار ے
نہی ہ ،اور ے
ے
ر
انہی علمات شوع ہون ےک  10دن تک ماسک پہننا الزیم ہ یا اس دن ےس جب انک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا تھا ،اگر انکو
•
ے
نہی ےہی۔ ماسک کو پانچویں ( )5دن ہٹایا جاسکتا ہ اگر  48گھنٹوں ےک وقف ےس آپےک بچ ےک دو ریپڈ ٹیسٹ کا
کوئ علمات ے
می مزید جانی ےک
نتیجہ منف آیا ہو۔ علحیدیک ےک عرےص اور دوشوں کو بچائ ےک ےلی جو اقدامات ےلی جائ
چاہیی انک بارے ے
ے
ےلی  cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.htmlملحظہ کریں۔
• اپن اسکول کو مطلع کریں کہ آپےک بچ ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہ تاکہ اسکول برادری کو کیس ممکنہ سامنا ہون ےس
مطلع کیا جاسک۔
می ٹیسٹ ِکٹ ےک رلی ہدایات کو کہاں تالش کر سکتا ہوں؟
ر
• تمام ٹیسٹ کٹس شائع شدہ ہدایات ےک ساتھ آئ ےہی جن پر ٹیسٹ کرن وقت آپ کوعمل کرنا چاہین۔ آپ یہاں پر اپن
می وڈیوز بھ دیکھ سکی ےہی
می کن زبانوں ے
ٹیسٹ کٹ استعمال کرن ےک بارے ے
می مزید معلومات ےک ےلی ،بشمول کہ نتائج یک کس
 schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits۔ گھر پر ٹیسٹ ےک بارے ے
طرح وضاحت یک جائ nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-testing.page ،ملحظہ کریں۔
بطور یاد دہائ COVID-19 ،ےس نمٹی اور ہمارے اسکولوں کو تمام طلبا ےک ےلی محفوظ رکھن ےک ےلی  COVID-19ویکسینیشن ےس
ویکسی لگوان ےک اہل ےہی۔ اگر آپ
تاحال رہنا ابھ بھ بہبین آلہ ہ۔  6مہین اور اس ےس بڑی عمر ےک بچ  COVID-19ےس بچاؤ یک
ے
نہی لگوائ ہ ،براہ مہربائ  vaccinefinder.nyc.govپر ایک
کا بچہ اہل ہ لیکن  COVID-19ےس بچاؤ ےک ےلی اب تک
ویکسی ے
ے
)T-34875 Thanksgiving Test Kit (Urdu

ویکسی سائٹ تلش کرن ےک ےلی  311پر کال کریں۔ COVID-19
وقت ےط کرن ےک موقع کو استعمال کریں یا اپن نزدیک ایک
ے
ویکسینیشن نیو یارک شہر ےک تمام شہریوں ےک ےلی مفت ہ ،نقل وطن (امیگریشن) یا بیمہ (انشورنس) یک صورت حال ےس قطع نظر۔
لگوائی اگر انہوں ئ اپن آخری
ہم ہر  5سالہ اور زائد عمر یک حوصلہ افزائ کرن ےہی کہ وہ تجدید کردہ  COVID-19بوسب شاٹ
ے
می مزید معلومات ےک
ویکسی خوراک کم از کم  2مہین پہل موصول یک تھ۔ براہ مہربائ  COVID-19ویکسینیشن شیڈول ےک بارے ے
ے
جائیcdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html :
پر
ذیل
ےلی
ے
می اضافہ ہوتا ہ جیےس فلو ،جےس انفلوئبا ےک بطور جانا جاتا
می دیگر تنفیس وائرش ے
می ،خزاں اور بہار ےک موسموں ے
آخر ے
ہ( )nyc.gov/site/doh/health/health-topics/flu-seasonal.pageاور RSV (nyc.gov/site/doh/health/health-
می ایک ساتھ پھیلو یک توقع یک جائ
) .topics/respiratory-syncytial-virus.pageچونکہ فلو اور  COVID-19یک اس موسم ے
ویکسی لگوانا ہمیشہ ےس زیادہ اہم ہ۔ ویکسینیشن فلو ےس بچاو کا بہبین طریقہ ہ ،جو نوعمر بچوں ،بزرگوں ،اور
ہ ،فلو یک
ے
نہی بچائ یک ،لیکن یہ آپ اور
ےس
COVID-19
ویکسی
فلو
۔
ہ
ہوسکتا
ناک
ر
خط
خاص
بطور
لی
ےک
اد
ر
اف
وال
نظام
مدافعن
کمزور
ے
ے
ے
طن دیکھ بھال یک ضورت پڑ سکن ہ۔ آپ فلو یک
آپےک خاندان ےک ےلی فلو یک شدید علمات ےک خطرے کو کم کرے یک جنک ےلی ر
ویکسی دوشی ویکسیب ےک ساتھ بحفاظت ےل سکی ےہی ،بشمول  COVID-19ےک ےلی (nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-
ے
)vaccines.page۔
می ہر کوئ ماسک
ان وائرش اور دیگر ےک خلف بچاو ےک ےلی ،ہم تجویز کریں ےک کہ ہجوم وایل جگہوں ،عوایم اندروئ جگہوں ے
ڈھانپی۔
دھوئی اور کھانسی یا چھینکی وقت اپن منہ اور ناک کو
پہن ،اکب ہاتھ
ے
ے
ہم آپ اور آپ ےک بچ ےک ےلی ایک صحت مند اور آرام دہ تعطیل یک تمنا کرن ےہی۔
بخلوص،

Tracy Agerton
اسسٹنٹ کمشب
دفب صحت
اسکول کا ر
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