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 4مارچ2022 ،
ہمارے "محفوظ رہی ،کھےل رہی" منصوب ن ہماری نیو یارک شہر پبلک اسکولوں کو کھال رکھن می اور  COVID-19عالیم وبا ےک دوران
نوجوانوں ےک لی محفوظ ترین جگہ بنان می کامیاب ہوب می مدد یک ہ۔ جیےس کہ ہمارے اسکولوں ن پھیالؤ یک رشح کو کم کرب ےک لی
ر
خویس ہو ریہ
اپنا کردار ادا کیا ہ ،ایس طرح نیویارک شہر ےک تمام شہریوں ن بیھ مجمویع طور پر ایسا کیا ہ۔ ہمی یہ اعالن کرب ہوب
ہ کہ اسےک نتیج می ،ہم تازہ ترین رہنمائ ےک تحت ،ہمارے اسکولوں ےک موجودہ  COVID-19صحت اور تحفظ یک پالیسیوں می تبدیلیاں
نافذ کر رہ ہی۔

مندرجات:


 COVID-19صحت اور تحفظ
 oماسک پالییس ےک بارے می تازہ ترین معلومات
 oسماج فاصلہ
 oمالقاتیوں یک پالییس
 oویکسینیشن

 COVID-19صحت اور تحفظ
ے
لگان یک پالییس ےک بارے می تازہ ترین معلومات
چہرے ےک ماسک
ر
خویس ہو ریہ ہ کہ کنڈرگارٹن ےس لیکر گریڈ  12تک پی 7 ،مارچ ےس رشوع اسکول یک امالک می چہرے کا ماسک
ہمی یہ اعالن کرب ہوب
لگانا اختیاری ہو جائیگا۔
ہمارے عمےل اور طلبا ےک تحفظ کو برقرار رکھن ےک لی ،ہم  COVID-19ےک کڑے طریقوں ،بشمول مزید ہوا داری ،ایک روزانہ صحت یک جانچ،
اور جانچ کٹس تقسیم کرنا جاری رکھی ےک۔ عمارت ےک اندر ،باہر اور اسکول بسوں می چہرے کا ماسک لگانا اختیاری ہو جائیگا۔ اگر کوئ
ماسک لگانا جاری رکھن کا انتخاب کرتا ہ تو وہ ایسا کر سکتا ہ ،اور اگر آپےک بج کو ایک ماسک یک ضورت ہ تو یہ اپن اسکول ےس ایک
ماسک یک درخواست کر سکتا ہ۔
 ،LYFEاریل لرن (نوزائیدہ اور نونہال) ،3-K ،پری کنڈرگارٹن ،اور  4410کالس رومز ےک بچوں ےک لی اب بیھ عمارت ےک اندر ماسک لگانا الزیم
ہ۔ وہ بج ،جنیک عمریں دو سال یا اس ےس زائد ہی ،اور ان کالس رومز می تمام عملہ کو الزما عمارت ےک اندر چہرے پر مسلسل ماسک لگانا
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الزیم ہ۔ کیونکہ ابیھ تک پانچ سال ےس کم عمر بج اس ویکسی ےک حصول ےک اہلیت نہی رکھن ہی ،ہمارے سب ےس چھوب متعلمی کا
ٰ
چہرے پر ماسک لگانا  COVID-19ےک خالف ہمارا بہیین دفاع رہیگا۔
اسےک عالوہ ،کوئ عمےل کا فرد یا کنڈرگارٹن یا اس ےس اونج گریڈ کا طالب علم جو ایک  COVID-19یک مثبت تشخیص ہوب یا  COVID-19یک
عالمات ظاہر ہوب ےک  6دن بعد  COVIDجانچ لی بغی واپس آیا ہ اس پر الزم ہ کہ (دسویں)  10دن تک ہر وقت اسکول ےک امالک می
َ
ایک اچیھ طرح ےس فٹ ہوب واال ماسک پہن۔
عمےل ےک رکن یا طالب علم ےک لی چہرے کا ماسک لگان یک پرزور تجویز یک جائ ہ جنہی معلوم ہ کہ انکا پچھےل  10دنوں ےک اندر
 COVID-19ےس سامنا ہوا ہ۔ طب کمروں اور نرسوں ےک دفاتر اور ساتھ می اسکول پر مبب طب کمروں می ماسک لگانا ابیھ بیھ مطلوب
ہ۔ (کمرے می) داخل ہوب واےل کیس بیھ فرد جےس ماسک یک ضورت ہو نرسوں ےک پاس چہرے ےک ماسک دستیاب ہی۔

سماج فاصلہ
عوایم جگہوں پر ،بشمول کالس رومز ،کیفیٹییا اور آڈیٹوریئم می سماج فاصلہ رکھن یک کوئ مطلوبات نہی ہ۔

مالقاتیوں یک پالییس:
مالقاتیوں ےک لی اب بیھ محکمئہ تعلیم ( )DOEیک عمارت می داخل ہوب ےس قبل ویکسینیشن یک تصدیق دکھانا اور ایک روزانہ صحت یک
جانچ مکمل کرنا مطلوب ہ (healthscreening.schools.nyc).

ویکسینیشن
بطور یاد دہائ COVID-19 ،ےس نمٹی اور ہمارے اسکولوں کو تمام طلبا ےک لی محفوظ رکھن ےک لی ہمارے پاس ویکسینیشن بہیین آلہ ہ۔
 5سال اور اس ےس زائد عمر ےک بج  COVID-19ےس بچاؤ یک ویکسی لگواب ےک اہل ہی۔ اگر آپ کا بچہ اہل ہ لیکن  COVID-19ےس بچاؤ ےک
لی اب تک ویکسی نہی لگوائ ہ آپ  vaccinefinder.nyc.govپر جا کر ویکسی لگواب ےک لی مقررہ وقت ےل سکی ہی یا  311پر کال کرےک
ایک قریب ترین ویکسی لگان کا مقام تالش کر سکی ہی۔ ویکسی نیو یارک شہر ےک تمام شہریوں ےک لی مفت ہ ،نقل وطب (امیگریشن) یا
بیمہ (انشورنس) یک صورت حال ےس قطع نظر۔ ہم آپ یک مستقل رشاکت ےک شکرگزار ہی۔
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