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 عزیز والدین و خاندان،

 ہم آج آپ کو شکاگو پبلک اسکولز (CPS) کا کورونا وائرس مرض 2019 (COVID-19) کے خالف ردعمل کے بارے میں تازہ
 ترین تازہ ترین معلومات فراہم کرنے کے لئے لکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے،

  اور صحت عامہ کا ردعمل بھی ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے۔

 شکاگو میں COVID-19 وبائی مرض کے ابتدائی مرحلے کے دوران، شکاگو ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ (CDPH) نے
 جس پر زیادہ تر توجہ مرکوز کی اس میں COVID-19 کا پھیالؤ کو  روکناشامل  تھا۔  ان کوششوں کا مطلب شکاگو میں
 COVID-19 کے مشتبہ یا تصدیق شدہ مریضوں کی نشاندہی کرنا، تمام براہ راست رابطوں کو تالش کرنا اور ان کا انٹرویو
 کرنا، اور ان رابطوں کی 14 دن کی قرنطینہ مدت کے لئے نگرانی کرنا تھا۔ چونکہ یہ وائرس معاشرے میں پھیالؤ کے

 مرحلے میں داخل ہوچکا ہے، لہذا CDPH اپنے معاشرے کو بہترین طریقے سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنے ردعمل کو اس
  کے مطابق ڈھال رہا ہے۔

 اگر ان طلباء یا عملہ جن کا COVID-19 ٹیسٹ مثبت آتا ہے کے بارے میں CDPH کو معلوم ہونے پر CPS کو مطلع کرتا رہے گا۔
CPS، کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، تو COVID-19 کی طرف سے تصدیق کے بعد کہ کسی طالب علم یا عملے کے رکن کے CDPH 
 CDPH کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے، مناسب طور پر، اسکولوں کو اگلے مراحل کے بارے میں اطالع اور مشورہ دے گا۔
 جن لوگوں کے بارے میں تصدیق شدہ مریضوں سے قریبی رابطہ رکھنے کا یقین کیا جاتا ہے انہیں مرض پر قابو پانے اور

 روک تھام کے مراکز (CDC) کی طرف سے تازہ ترین رہنمائی کی مطابقت کے انداز میں مشورہ دیا جائے گا۔ 31 مارچ سے
CPS شروع، اسکول بند ہونے کے بعد 14 دنوں تک، اگر ان کی اسکول کمیونٹی کے کسی رکن کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو 

 اسکول کمیونٹیز کو خود قرنطینہ کی مزید اطالع نہیں دیں گے، اس میں ایمرجنسی کے ہلکار اس سے مستثٰنی ہیں جو
 ہمارے اسکولوں میں جانفشانی سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 14 دن کی مدت کے بعد اسکول بھر میں اطالعات کی

 مزید ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسکول کے جاری رہنے کے دورانیہ میں انتقال مرض کا مزید کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔

 افواہوں کے پھیالؤ سے لڑنے اور ہماری معاشرے کی رازداری کے حقوق کے تحفظ میں مدد کریں۔

 ہمارے خوف کے باوجود، ہم دوسروں سے عزت اور وقار کے ساتھ پیش آنے کے اپنے عزم کو ترک نہیں کرسکتے ہیں،
 اور نہ ہی ہم دوسروں کی رازداری یا صحت سے متعلقہ محفوظ معلومات کی خالف ورزی نہیں کرسکتے ہیں۔ ان لوگوں

 کے بارے میں جن کا COVID-19 کے لئے ٹیسٹ مثبت آیا ہے غیرمصدقہ معلومات کا اشتراک کرنا وائرس کے پھیالؤ پر
 مشتمل نہیں ہوگا، لیکن یہ معاشرے کے اراکین کو الگ تھلگ اور داغدار کرتے ہوئے ممکنہ طور پر تکلیف پہنچا سکتا
 ہے۔ امتیازی سلوک اور داغ ایسا درد پیدا کرے گا جو اس وبائی مرض نے مزید بدتر کر دیا ہے۔ COVID-19 صحت کے نازک مرحلے

  کے دوران صحت کی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنا ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔

 یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذاتی صحت سے متعلقہ معلومات پر اختیار حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اور
  ڈسٹرکٹ مالزمین، طلباء یا ان کے اہل خانہ سے انکشاف کرنے کا تقاضا  نہیں  کرسکتی  ہے۔

 ہم اس وبائی مرض کے بارے میں اپنی ہر اسکول کمیونٹیز کی معاونت کرنے کے لئے پرعزم ہیں، اور ہم ڈسٹرکٹ
 کے ردعمل کے بارے میں باقاعدہ تازہ ترین معلومات بھیجتے رہیں گے اور یہ بھی کہ ہم اپنے طلباء اور عملے کے

CDC، اراکین کو تندرست اور محفوظ رکھنے کے لئے کیسے کام کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی قابل اعتماد ذرائع (جیسا کہ 
 CDPH, اور CPS) کا استعمال کرتے ہوئے COVID-19 کے پھیالؤ کو کم سے کم کرنے میں مدد کے لئے ان تمام اقدامات جو

 ہم لے سکتے ہیں سے باخبر رہیں۔

OSHW ہم یہاں آپ کے لئے ہیں۔ اگر آپ کو طبی نگہداشت تالش کرنے میں مدد کی ضرورت ہو یا کوئی سواالت ہوں، تو 
 سے oshw@cps.edu یا  KIDS (5437-553-773)پر رابطہ کریں۔

 ہم تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا پلک جھپکنے میں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ غیر یقینیت بہت سارے سواالت
 اٹھاتی ہیں۔ ہم آپ کو اپنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کہتے ہیں۔ ہمارے خطرے کو کم کرنے کے لئے جسمانی

 فاصلے ضروری ہوسکتے ہیں، لیکن سماجی لگاؤ اور جذباتی قربت ہمیں اچھا رکھے گی۔
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  پرخلوص،

Kenneth Fox, MD (کینتھ  فوکس،  ایم  ڈی
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