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 25فروری2022 ،
یہ جدید ترین مراسلہ ہماری باہر ماسک ے
می تازہ ترین اہم معلومات فراہم کرتا ےہ۔ اس پالییس کا اطالق ںپی،
پہنن یک پالییس ےک بارے ں
ے
جائ گا۔
 28فروری 2022 ،ےس ہو

باہر ماسک ے
پہنن یک پالییس
ے
می ماسک یا چہرے ےک ماسک اختیاری ہونگ۔ اسکولوں ےک اندر تمام طلبا ،عملہ ،اور
ںپی 28 ،فروری ےس رشوع ،اسکول ےک میدانوں ں
ے
ی
کھی ےک ،بشمول
مالقاتیوں کو ماسک لگانا ابیھ بیھ الزیم ےہ۔ ہم  COVID-19ےک دستوری اعمال پر
سخت ےس عمل درآمد کرنا جاری ر ں
سماج فاصلہ جب بیھ ممکن ہو ،روزآنہ صحت یک ایک جانچ تاکہ اےس ے
ی
عالمتی ںہی وہ
یقیت بنایا جا سےک کہ جن کو
مزید ہوا داری،
ں
آئی اور جانچ ِکٹس یک تقسیم۔
اسکول نہ ں
بطور یاد ے
نمٹن ےک لن اور ہمارے اسکولوں کو تمام طلبا ےک لن محفوظ ر ے
دہان COVID-19 ،ےس ے
کھن ےک ںلن ہمارے پاس ویکسینیشن
ں
ں
ے
ی
ںے
لگوان ےک اہل ںہی۔ اگر آپ کا بچہ اہل ےہ لیکن
ویکسی
بچ  COVID-19ےس بچاؤ یک
بہیین آلہ ےہ۔  5سال اور اس ےس زائد عمر ےک ے
ے
ںے
لگوان ےہ آپ  vaccinefinder.nyc.govپر جا کر یا  311پر کال کرےک ایک وقت
نہی
 COVID-19ےس بچاؤ ےک ںلن اب تک
ویکسی ں
مقرر کر ی
ے
ںے
ویکسی نیو یارک شہر ےک تمام شہریوں ےک ںلن مفت ےہ ،نقل وطت (امیگریشن) یا بیمہ (انشورنس) یک صورت حال
سکن ںہی۔
ےس قطع نظر۔ ہم آپ یک مستقل رشاکت ےک شکرگزار ںہی۔
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