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 محترم والدین اور سرپرست،

) کے تعلق سے نیویارک اسڻیٹ ڈپارڻمنٹ nCoV-2019کے جدید (نیا) کرونا وائرس ( 2019جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ڈسڻرکٹ 
ہیلتھ اینڈ سیفڻی پارڻنرز کے ساتھ لگاتار رابطہ میں ہے۔ ہمارے  BOCESآف ہیلتھ، نساؤ کاؤنڻی ڈپارڻمنٹ آف ہیلتھ، اور ہمارے 

 سکولوں کے لیے کوئی بھی ہدایات ان ایجنسیوں کی جانب سے آئیں گی۔

ابھی تک، نیویارک ریاست میں کرونا وائرس کا کوئی بھی تصدیق شده معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ مرکز برائے ضبط و انسداد 
اس میں کسی بھی سانس کی بیماری سے متعلق متعدی مرض کی ہی طرح تدارکی اقدامات اڻھائے ) کے مطابق، CDCامراض (

جانے چاہئے۔ اس میں کھانسنے یا چھیکنے کے وقت ناک اور منہہ کو ڻشو سے ڈھکنا (پھر ڻشو کو ضائع کردینا)، آنکھ، ناک، اور 
نا، بیمار لوگوں کے رابطہ سے گریز کرنا، اور بیمار منہہ کو چھونے سے پرہیز کرنا اور بار بار اور اچھی طرح ہاتھ دھو

 اضافی رہنمائی کے لیے براه کرم منسلکہ حقائق نامہ دیکھیں۔ محسوس کرنے پر گھر پر رہنا شامل ہے۔

عملہ کے متعدد اراکین نے احتیاط سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے، ڈسڻرکٹ کے معالج، ڈاکڻر برائن  HWPSآج پہلے، 
) سے مالقات کی۔ ڈاکڻر بلنڈیرمان نے اس بات پر زور دیا یہ بیماری فلو جیسی ہے جس میں Dr. Brian Blindermanبلنڈیرمان (

 یہ کھانسنے اور چھیکنے کے ذریعہ پھیلتی ہے۔ انہوں نے اوپر مذکور تحفظاتی پیمانے کی اہمیت کو بار بار دہرایا۔

کی جانب سے جدید ترین تجاویز اور پروڻوکولز کے بارے میں باخبر  CDCیہ بات جاننا اہم ہے کہ ہمارے سکول کی تمام نرسیں 
 اور تربیت یافتہ ہیں۔

ووڈمیر پبلک سکولز نے صفائی سے متعلق سخت پروڻوکول قائم کیا ہے جس میں ہماری عمارت میں بہت -اس کے عالوه، ہیولیٹ 
الئٹ سوئچز، نلکیاں، اور پُش بارز، وغیره کی روزمره  زیاده چھوئی جانے والی سطحوں، بشمول ہینڈریلز، دروازے کی کنڈیاں،

کی جراثیم ربائی شامل ہے۔ اس پروڻوکول کو متعدد عالمگیر وباء سے مناسب طریقہ سے نمڻنے کو یقینی بنانے کے لیے تیار کیا 
 گیا ہے۔

ات پھیل رہی ہیں۔ براه کرم اپ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات سے آگاه ہیں کہ، اس وائرس کے بارے میں بہت زیاده غلط معلوم 
 ڈیڻس کے لیے صرف قابل بھروسہ ذرائع پر ہی بھروسہ کریں، خصوصی طور پر ذیل سے وابستہ ہیلتھ ایجنسیوں کی جانب سے:

• U30Tنیو یارک ریاست محکمہ صحت 

• 30Tمرکز برائے ضبط و انسداد امراض 

• 30Tنساؤ کاؤنڻی ڈپارڻمنٹ آف ہیلتھ 

ہے۔ نئی معلومات دستیاب ہونے پر ہم آپ ہمیشہ کی طرح، ہمارے طلباء اور عملہ کی صحت اور سالمتی ہماری اعلی ترین ترجیح 
کو لگاتار باخبر رکھیں گے۔  مذکور باال روک تھام سے متعلق رہنما خطوط کی پابندی کرنے اور ہماری کمیونڻی کو محفوظ اور 

 صحت مند رکھنے کے لیے ہم جو تمام چیزیں کرسکتے ہیں اسے کرنے میں ساتھ دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔

 

 مخلص، 

 .Ed.D، جونیئر، )Ralph Marinoمارینو (رالف 
 سپرنڻنڈنٹ

 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.nassaucountyny.gov/1652/Health-Department
https://www.nassaucountyny.gov/1652/Health-Department

