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 محترم والدین اور سرپرست حضرات،

مجھے یقین ہے کہ آپ کو کورونا وائرس کے بدستور فروغ پانے کے اثر کے بارے میں علم ہے۔ ڈسڻرکٹ مرکز برائے ضبط و انسداد امراض 
)CDC(نڻی ڈپارڻمنٹ آف ہیلتھ کے ساتھ روزانہ رابطہ میں ہے۔، نیو یارک ریاست محکمۂ صحت، نیویارک ریاست محکمۂ تعلیم، اور نساؤ کاؤ 

فروری کی بات چیت کے بعد سے، ڈسڻرکٹ نموپذیرکورونا وائرس بیماری اور نیویارک ریاست اور النگ آئلینڈ پر اس کے اثر پر  28میری 
معامالت نہیں ہیں۔ یہ صورتحال تیزی سے لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت، ہماری کمیونڻی یا اسکول میں بیماری کے کوئی تصدیق شده 

 بڑھ رہی ہے اور اگر اسے صحت سے متعلق اہلکار ایسا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ڈسڻرکٹ اس بابت کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔

گے۔ ہم نیویارک ریاست براه کرم یہ جانیں کہ اسکول بند ہونے سے متعلق کوئی بھی فیصلے اوپر مذکور ایجنسیوں کی درخواست پر ہی ہوں  
محکمۂ تعلیم کی جانب سے اضافی رہنما خطوط کے منتظر ہیں۔ اس غیرامکانی واقعہ کے باوجود، ڈسڻرکٹ نے کورونا وائرس سے پڑنے 

 والے امکانی اثرات کے لیے تیاری کرنے میں ناگہانی منصوبے کو فروغ دیا ہے۔ ان منصوبے میں شامل ہیں:

ا اس سے کم): ڈسڻرکٹ ادارے کی اضافی صاف صفائی کی خاطر مختصر مدت کے لیے بند کرنے مختصر مدتی بندی (تین دن ی •
کلوزنگ دنوں میں سے کسی کو بھی استعمال نہیں -کی ہدایت دے سکتا ہے۔ ہلکی سردی کی وجہ سے، ڈسڻرکٹ نے تینوں اسنو

کیے جائیں گے۔ اگر ہم تین دنوں یا اس سے کم کے  کیا ہے۔ اگر مختصر مدت کے لیے بند کیا جاتا ہے، تو تینوں اسنو ڈیز استعمال
 لیے بند رہتے ہیں تو تدریس کے تسلسل سے متعلق کوئی توقعات نہیں ہوں گی۔

طویل مدتی بندی: اگر ضلع کو تین سے زیاده دنوں تک بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو تدریس کے تسلسل کے تعلق سے  •
 تراک کیا جائے گا۔والدین اور طلباء کے ساتھ منصوبہ کا اش

 
ہم نیو یارک اسڻیٹ کے محکمہ صحت کے ذریعہ اسکولوں کے لیے رہنما خطوط کی تعمیل میں اپنے ادارے کو روزانہ اچھی طرح صاف اور 

جراثیم سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ اس کے عالوه، ہماری اسکول نرسز کورونا وائرس کے کسی بھی معاملہ کی شناخت کرنے اور رپورٹ 
 ے لیے تربیت یافتہ ہیں۔کرنے ک

ہم نے اپنی ویب سائٹ پر معلومات اور اپ ڈیڻس کا اشتراک کرنے کے لیے ایک سیکشن کو فروغ دیا ہے۔ سیکشن میں والدین اور کمیونڻی کے 
 کلک کریں۔ یہاںUلیے وسائل، حقائق نامہ، اوراہم ہیلتھ ایجنسیاں شامل ہیں۔ رسائی کے لیے

اس  براه کرم یہ جان لیں کہ ہماری اپنے طلباء، عملہ، اور کمیونڻی کی صحت اور سالمتی کے عالوه کوئی اعلی ترین ترجیح نہیں ہے۔ ہم لگاتار 
گے۔ آپ کے صبر اور فہم کے  نموپذیر صورتحال پر نظر رکھے رہیں گے اور معلومات اور اپ ڈیڻس دستیاب ہونے پر اس کا اشتراک کریں

 لیے پیشگی طور پر شکریہ کیونکہ ہم ساتھ مل کر اپنی کمیونڻی کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔
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