بہار یک تعطیالت ےک دوران محفوظ رہی
موسم بہار یک تعطیالت پی 29 ،مارچ ےس رشوع ہو ریہ ںہی۔ موسم گرم ہونا رشوع ہو رہا ےہ اور زیادہ تر والدین اور
ے
ںن
نہی ہوگا
جدی والدین کو
رہ ہونگ۔ سفر کرنا ایک اچھا خیال ں
رہ ںہی ،آپ سفر ےک بارے ں
می سوچ ے
ویکسی لگ ے
کیونکہ  COVID-19ابیھ بیھ ایک خطرناک خدشہ ےہ اور آپ اور آپ ےک اہل خانہ اور آپ یک برادری کو خطرے
می ڈال سکتا ہ اور وائرس کو پھیال سکتا ہ۔ ی
وفاق مراکز بر ےائ بیماری بچاو و تحفظ ہم سب ےس درخواست کر
ں
ے
ے
ے
رہی ہی کہ شہر ےس باہر جان ےس گریز کریں۔
بر ِاہ کرم  COVID-19ےک پھیالؤ کو ن
می مدد کریں اور سفر نہ کریں۔ اگر آپ کا سفر کرنا نضوری ےہ ،ان COVID-
روکن ں
کھی:
 19بچاو مشوروں کو یاد ر ں
ن
بنائی ےک دو سال
الئی اور استعمال کریں ،اور اےس یقین ں
رہی ،ساتھ سیناٹائزر ں
 دوشوں ےس فاصےل پر ں
پہنی۔
ےس بڑی عمر کا ہر فرد چہرے پر ماسک ں
ے
می ن
رہی۔ اگر آپ ےک ہاں شہر
می غور کریں بجائ اسےک کہ کیس ےک گھر پر ں
رہن ےک بارے ں
 کیس ہوٹل ں
ن
کہی۔
انہی بیھ ایسا یہ کرئ کا ں
ےک باہر ےک مہمان ںہی ،ں
سکی۔ بڑی
می خفاظت ےک ساتھ آپ دوشوں ےس فاصلہ برقرار رکھ ں
چنی جن ں
 اییس شگرمیاں ں
ً
ںڑ
بھیوں خصوصا چار دیواری ےک اندر ےس اجتناب کریں۔
ن
 اگر آپ ایےس افراد ےک ساتھ وقت گزارئ جا رہ ںہی جو آپ ےک خاندان ےک ار ں ن
نہی ںہی ،باہر ملنا
اکی ں
ے
ن
می ،ساحل پر یا گھر ےک باغ
زیادہ محفوظ ےہ کیونکہ  COVID-19اندر زیادہ آسان ےس پھیلتا ےہ۔ پارک ں
می ملنا جلنا اور باہر کھانا پینا کریں۔
ں
ن
ی
ںن
کوارنٹی یک نضورت
ہوئ ےک ںلی واپیس پر
می داخل
رہی کہ مالقان اور نیویارک ےک مکینوں کو نیویارک ں
بر ِاہ کرم آگاہ ں
ی
ہو ی
ریاسن  COVID-19سفری مشورہ
دیکھی نیویارک
لی
ےک
معلومات
مزید
سکن ےہ۔
ں
ں
coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory.
رہ ہوں ،یہ بہت زیادہ اہم ےہ کہ:
رہ ںہی ،جب آپ نیویارک گھر واپس آ ے
اگر آپ سفر کر ے
 COVID-19 عالمات یک نگر نان کریں؛
کروائی؛
 ٹیسٹ
ں
ی
 COVID-19 بچاو اقدامات پر سخن ےس عمل درآمد کریں حیےس چہرے کا ماسک پہننا جب بیھ آپ
کھی؛ اور
دوشے لوگوں ےک آس پاس ہوں اور دوشوں ےس چھ فٹ کا فاصلہ ر ں
ً
ن
نہی ےہ یا  COVID-19کا مثبت ٹیسٹ آیا ےہ فورا اپن آپ کو الگ کر ںلی۔
 اگر آپ یک طبیعت ٹھیک ں
ے
ہم امید ی
اٹھائی ےک اور گھر پر یہ بہت یس محفوظ ،پرلطف شگرمیوں
کرئ ںہی کہ آپ بہار یک تعطیالت کا لطف
ں
ے
می پھیالو کو روک ی
تالش کر ںلی ےک۔ ملکر ،ہم  COVID-19کا ن
سکی ںہی۔
اپن برادروں ں
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