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 28جنوری2022 ،
ہمارے "محفوظ رہی ،کھےل رہی" منصوب ےک تحت ،ہمارے اسکول کھےل ہوب ہی اور نوجوان افراد ےک لی اس عالیم وبا بمع اومن
کرون ےک ابھرب ےک دوران محفوظ ترین جگہی رہ ہی۔ ہم اس پر مزید کام کرب ےک لی ُپرعزم ہی۔ یہ اہل خانہ تازہ ترین مراسلہ ہماری

ی
صحت اور حفاظن پالیسیوں ےک بارے می تازہ ترین اہم معلومات فراہم کرتا ہ ،جو پی 31 ،جنوری ےس قابل اطالق ہو جائینگ۔

مندرجات:


تجدید شدہ  COVID-19صحت اور حفاظت پالیسیاں
o
o
o
o
o



قابل اشاعت فیصلوں ےک چارٹس
ی
 COVID-19کیسس ےک لی مختص علیحدگ کا دورانیہ
 COVID-19کا سامنا ہوب پر مختص کوارنٹی
 COVID-19گھریلو جانچ ِکٹس
 COVID-19گ وجہ ےس طلبا ےک لی ریموٹ تعلیم

ہماری برادریوں کو صحتمند رکھن ےک لی
o
o
o

روزانہ صحتیات جانچ
چہرے کا ماسک لگان گ یاد دہات
 COVID-19ویکسی ےک ُبوسی ٹیےک

تجدید شدہ  COVID-19صحت اور حفاظت پالیسیاں
قابل اشاعت فیصےل ےک چارٹس
ہم یہ جانی ہی کہ اہل خانہ کو فیصےل کرب می مدد دین ےک لی واضح معلومات درکار ہی۔ ان پالیسیوں کو واضح کرب ےک لی ایک
بصی کتابچ ےک لی یہاں جائی schools.nyc.gov/2021healthجو ان دو چارٹس ےک بارے می ہ ،جن می اگر آپ کا بچہ بیمار
محسوس کرے COVID-19 ،کا سامنا ہوا ہ ،یا  COVID-19جانچ کا نتیجہ مثبت آ گیا ہ۔
 ابتدات طفیل اہل خانہ ،3-K ، LYFE( ،پری کنڈرگارٹن ،یا اریل لرن) ےک لی  COVID-19چارٹ
 کنڈرگارٹن  12 -تک ےک طلبا ےک لی  COVID-19چارٹ
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 COVID-19کیسس ےک لی مختص علیحدگ کا دورانیہ
مراکز براب انسداد بیماری و بچاو ( )CDCاور نیویارک ریاست محکمئہ صحت ( )DOHگ رہنمات گ بنیاد پر نیویارک شہر محکمئہ تعلیم
ی
( )DOEن  K-12ےک  COVID-19جانچ کا نتیجہ مثبت آن واےل طلبا ےک لی علیحدگ کا دورانیہ مختص کر دیا ہ  10دن ےس  5دن .اسکا
مطلب یہ ہ کہ اگر آپےک بچ کا  COVID-19جانچ کا نتیجہ مثبت آتا ہ اور وہ کنڈرگارٹن یا اس ےس اونچ کالس می ہ ،آپکا بچہ چھن
( )6دن اسکول واپس آ سکتا ہ اگر اےس کوت عالمات نہی ہی یا عالمات می بہیی آ ریہ ہ ،اور انہی پچھےل  24گھنٹوں ےک دوران
بغی بخار کم کرب گ دوات ےک استعمال ےک بخار نہی ہ۔ چھن ( )6دن اسکول واپس آن واےل طلبا کو  6-10دنوں تک الزما صحیح طور
پر ماسک پہننا ہوگا جیےس کہ KF95 ، KN94یا ایک کیے ےک ماسک گ نیچ ایک رسجیکل ماسک۔
ی
براب مہربات آگاہ رہی کہ کوت بچہ (کیس بیھ گریڈ کا) جس ن اپنا علیحدگ کا دورانیہ مکمل کر لیا ہ اےس جانچ کا منف نتیجہ دکھان
گ ضورت نہی ہ۔
 COVID-19کا سامنا ہون پر مختص کوارنٹی
 CDCاور  DOHن بیھ  COVID-19کا سامنا (ایکسپوزر) ہوب پر کوارنٹی کو مختص کر دیا ہ۔ کنڈرگارٹن یا اس ےس اونچ کالس ےک طلبا
ی
اسکول می رہن ےک لی اسکول می سامنا ہوب ےک بعد اپن گھریلو جانچ ِکٹس کا استعمال جاری رکھی ےک۔ اگر آپکا بچہ مکمل ویکسی
شدہ نہی ہ اور اسکا اسکول گ ترتیب ےس باہر  COVID-19کا سامنا ہوا تھا ،آپےک بچ کو کم از کم  5دن ےک لی کوارٹی کرنا الزیم ہ؛ اےس
 10دن ےس کم کر دیا گیا ہ۔ اگر آپکا بچہ مکمل ویکسی شدہ ہ اور اسکول ےس باہر اسکا سامنا ہوا ہ ،آپکا بچہ اس وقت تک اسکول
ی
آ سکتا ہ جب تک اس می کوت عالمات ظاہر نہ ہوں۔ تمام طلبا کو اسکول ےک احاےط می ماسک پہننا ضوری ہ ،اور علیحدگ یا
کوارٹی ےک چھن ( )6دن اسکول واپس آن واےل طلبا کو  6-10دنوں تک الزما صحیح طور پر ماسک پہننا ہوگا جیےس کہ  KF95 ،KN94یا
ایک کیے ےک ماسک گ نیچ ایک رسجیکل ماسک۔
 LYFE ،3Kاور پری کنڈرگارٹن رومز ےک کم از کم دو سالہ بچوں کو ضف  5دن کا کوارنٹی کرنا ہوگا اگر انہی کوت عالمات نہی ہ10 ،
دنوں تک ایک صحیح ےس ماسک پہنی ےک قابل ہوں ،اور پانچویں ( )5دن ایک نگہداشت کا فراہم کنندہ گ جانب ےس کیا گیا COVID-19
جانچ کا نتیجہ منف آیا ہو یا چوتھے ( )4اور پانچویں ( )5دن می کی گی دو گھریلو جانچوں ےک نتائج منف آن ہوں.
 LYFEرومز می دو سال ےس کم بچوں کو اب بیھ  10دنوں کا کوارٹی کرنا ہوگا مگر وہ آٹھویں ( )8دن اسکول واپس آ سکی ہی اگر
انہی کوت عالمات نہ ہو اور پانچویں ( )5دن یا اسےک بعد ایک نگہداشت کا فراہم کنندہ گ جانب ےس کیا گیا  COVID-19جانچ کا نتیجہ
منف آیا ہو .اس عمر ےک بچوں ےک لی گھریلو جانچ درست نہی ہ ماسواب کہ ایک صحتیات نگہداشت فراہم کنندہ ےک ہدایات ےک
مطابق عمل درآمد کیا گیا ہو۔
 LYFE ،3Kاور پری کنڈرگارٹن رومز کا کوت بیھ بچہ جسکا سامنا ہوا ہ مگر  COVID-19جانچ نہی کرات ہ ایک  10دن کوارنٹی ےک بعد
اسکول واپس آ سکتا ہ۔
کیس بیھ عمر کا بغی ویکسی شدہ طالب علم جسکا گھر پر  COVID-19کا سامنا ہوا ہ ،اگر گھر کا  COVID-19مثبت آن واال فرد اور
ی
طالب علم ایک یہ گھر می رہ رہ ہی ،اس طالب علم کو اہل خانہ ےک اس فرد ےک علیحدگ ےک دورانی کا اختتام ہوب ےک بعد کم از کم 5
دن کا الزیم کوارنٹی کرنا ہوگا۔
براب مہربات توجہ کریں :اگر آپکا بچہ پچھےل  90دنوں می  COVID-19ےس صحتیاب ہوا ہ ،اب اےس دوبارہ سامنا ہوب ےک بعد اب
کوارنٹی کرب گ ضورت نہی ہ اور اسکول آ سکتا ہ ماسواب ےک اےس  COVID-19گ عالمات ہوں۔
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 COVID-19گھریلو جانچ ِکٹس
ی
 2سال ےس اوپر گ عمر ےک بچ جنکا اسکول می  COVID-19کا سامنا ہوا ہ انگ دو جانچی ہونگ۔ تمام جانچ ِکٹس شائع شدہ ہدایات
ےک ساتھ آت ہی ،بر ِاہ مہربات جانچ کرب وقت ان ہدایات پر عمل کریں۔ آپ اپن جانچ کٹ استعمال کرب ےک بارے می کن زبانوں می
وڈیوز بیھ دیکھ سکی ہی.schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits
ی
براب مہربات توجہ کریں :اگر آپکا بچہ پچھےل  90دنوں می  COVID-19ےس صحتیاب ہوا ہ ،اےس جانچ کٹ نہی ملیگ اور اسکول آ سکتا
ہ ماسواب کہ اےس  COVID-19گ عالمات ہوں۔
 COVID-19گ وجہ ےس طلبا ےک لی ریموٹ تعلیم
ی
کوت بیھ طالب علم جسگ  COVID-19جانچ منف آت ہ اور گھر پر علیحدگ اختیار کر رہا ہو غی ہم آہنگ ریموٹ تعلیم اور دستیاب
ہوب پر دفی اوقات می ایک استاد تک رسات کا اہل ہو جاتا ہ۔ آپکا اسکول تفصیل فراہم کریگا کہ ان حاالت می بچ کس طرح دفیی
اوقات می ریموٹ تعلیم حاصل کر سکی ہی۔

ہماری برادریوں کو صحتمند رکھن ےک لی
روزانہ صحت گ چھان بی
ی
پی 31 ،جنوری ،ےس ررسوع ،روزانہ صحت گ چھان بی کا فارم گ تجدید گ جائیگ تاکہ نن صحت گ پالیسیوں اور انتخابات گ عکایس
ان لوگوں پر ہو جو حال یہ می  COVID-19ےس صحتیاب ہوب ہی۔ براب مہربات اسکول آن ےس قبل اپن بچ گ روزانہ صحت گ چھان
بی کرب می مدد کرنا جاری رکھی۔
چہرے کا ماسک لگان گ یاد دہان
 DOEگ چہرے کا ماسک لگان گ پالییس بدستور قابل اطالق ہ۔ دو سال گ عمر ےس بڑے تمام طلبا کو  DOEگ کیس عمارت می
داخل ہوب پر چہرے کا ماسک لگانا الزیم ہ ماسواب کہ انہی ایک طن استثناء حاصل ہو۔ جب بیھ  DOEےک احاےط می ہوں اندر یا
باہر ،اس ےس قطع نظر کہ  COVID-19ویکسی گ کیا حیثیت ہ ،چہرے کا ماسک لگانا الزیم ہ۔
محکمہ براب صحت اور دماغ صحت ( )DOHMHتجویز دیتا ہ کہ تمام افراد کو دو ماسک یا ایک بہی درجہ کا ماسک ،جیےس کہ ایک
 KN95یا  KF94لگان ےک بارے می غور کرنا چاہئن۔ پھینک دین واےل ماسک ےک اوپر کیے ےک بن ماسک ےک استعمال ےس بہیی آت ہ
اور بچاو گ سطح می اضافہ ہو جاتا ہ۔
ُ
 COVID-19ویکسی ےک بوسٹ ٹیےک
 12سال اور اس ےس کم عمر ےک طلبا جنہی انگ دورسی  Pfizer-BioNTechویکسی کم از کم پانچ مہین قبل میل ہو اب  COVID-19ےس
مزید بچاو گ قوت پیدا کرب ےک لی بوسی ٹیےک لگوا سکی ہی اور ہماری برادری کو اس وائرس ےس محفوظ رکھن می مدد کر سکی ہی۔
اسےک عالوہ 5 ،ےس  11سال ےک بچ جن می بچاو گ قوت گ کیم (امیونوکومرومائزنگ) ہ جنہوں نکم از کم  28دن قبل اپن Pfizer-
 BioNTechابتدات ویکسی لگوات تیھ اب ایک بوسی ٹیکہ لگواب ےک اہل ہی۔  CDCاور  DOHنیویارک ےک تمام رہائشیوں گ پرزور
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حوصلہ افزات کرب ہی کہ اپن  COVID-19بوسی ویکسی لگوائی ،جو مفت ہ اور سب جگہ دستیاب ہ۔ ایک قرین ویکسی ےک مقام
کو تالش کرب ےک لی یہاں جائی .vaccinefinder.nyc.gov
اگر آپ ےک بوسی ٹیکوں ےک بارے می سواالت ہی ،اپن صحتیات نگہداشت فراہم کنندہ ےس معلوم کریں یا  911کال کریں۔
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