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 محترم والدين اور سرپرست حضرات،  

 

ہمارے طلبہ اور عملہ کی صحت اور حفاظت ہماری اولين ترجيح ہے اور ہم آپ کو مقامی، رياستی اور وفاقی صحت کے حکام 
) سے وابستہ صحت کے خطرات کے حوالے سے حاليہ ترين تجاويز سے اپ ڈيٹ COVID‐19( 2019کی کرونا وائرس مرض 

) کے ساته شراکت CDCکرنے کيلئے يہ لکه رہے ہيں۔ شکاگو محکمہ صحت اور مراکز برائے امراض پر کنٹرول اور روک تهام (
 داری ميں، ضلع يہ يقينی بنانے کيلئے کام کر رہا ہے کہ ہمارے سکولز طلبہ اور عملہ کيلئے محفوظ ہوں۔  

 

کا باعث بن  نظام تنفس کی متوسط سے سنگين بيماری VIDCO‐19ہم نے متاثره ممالک ميں جو ديکها ہے اس کے لحاظ سے، 
سکتا ہے اور بچوں کے بيمار ہونے کا امکان کم معلوم ہوتا ہے۔ يہ وائرس انسانی رابطے کے ذريعے منتقل ہوتا معلوم ہوتا ہے  

اصولوں پر عمل  اور صحت کے حکام کو شکاگو اور امريکہ ميں مزيد کيسز پيش آنے کی توقع ہے۔ حفظان صحت کے بنيادی
 کرنا جيسے کہ اپنے ہاتهوں کو باقاعدگی سے صابن سے دهونا وائرس کی منتقلی کو روکنے کا بہترين طريقہ ہے۔  

 

ہمارے طلبہ، عملہ اور شکاگو کے ہمارے ساتهی باشندوں کو محفوظ رکهنے کيلئے، ضلع نے شکاگو کے محکمہ صحت عامہ  
)Chicago Department of Public Health, CDPH سے شراکت داری کر کے مندرجہ ذيل رہنمائی جاری کی ہے۔ (   

 

 اگر آپ بيمار ہيں تو گهر پر رہيں۔  

● CPS  19کے جو عملہ يا طلبہ‐COVID  والے مقام سے سفر کر کے آئے  )3يا  2دور رس کميونٹی منتقلی (سطح کے

 دن تک گهر رہنا چاہيئے۔ 14 ہوں انہيں اپنی واپسی کی تاريخ کے بعد  

 طلبہ کی غير حاضرياں عذر کے طور پر شمار ہوں گی۔  ○  

مزيد معلومات کيلئے براه کرم مراکز برائے امراض پر کنٹرول اور روک تهام کی جانب سے يہ حقائق نامہ  ○
 ]۔آسان چينی] [ہسپانوی" [ئےبيمار ہونے کی صورت ميں آپ کو کيا کرنا چاہيمالحظہ کريں: "  

سبهی بيمار طلبہ اور مالزمين (جنہيں تنفسی بيماری کی عالمات الحق ہوں جيسے کہ بخار، کهانسی يا سانس پهولنا)  ●
ب تک عالمات ختم نہ ہو جائيں سکول يا کام انہيں اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کننده سے رجوع کرنا چاہيئے اور ج

 سے چهٹی لے کر گهر پر رہنا چاہيئے۔   

 طلبہ کی غير حاضرياں عذر کے طور پر شمار ہوں گی۔  ○  

 بيمار طلبہ کو فوراً گهر بهيج ديا جائے گا۔ ہم پک اپ شيڈول کرنے کيلئے آپ سے رابطہ کريں گے۔ ●  

سکول کے پاس آپ سے رابطہ کرنے کی سب سے اپ ٹو ڈيٹ  براه کرم يقينی بنا ليں کہ آپ کے بچے کے  ○
 معلومات ہيں۔  

جن بچوں کو ديرينہ امراض الحق ہيں (جيسے کہ دمہ) ان کے والدين/سرپرستوں کو نگہداشت صحت کے فراہم کنندگان  ●
ترس ميں کے ساته مل کر يقينی بنانا چاہيئے کہ ان کے پاس کوئی بهی ضروری ريسکيو اور کنٹرولر ادويات فوری دس

 ہيں نيز بيماريوں کا اچهی طرح نظم کرنے اور انہيں کنٹرول ميں رکهنے کيلئے خصوصی ديکه بهال کرنی چاہيئے۔  

پر کال  KIDS‐553‐773اگر آپ کو کسی بنيادی طبی نگہداشت کے ماخذ کی شناخت ميں مدد درکار ہو تو براه کرم  ●
 کريں۔  

 

 حفظان صحت کے اچهے اصولوں پر عمل کريں۔   

سيکنڈ اپنے ہاته صابن اور پانی سے دهونا بہترين ہے، بالخصوص تب جو وه واضح طور پر گندے ہوں۔  20از کم  کم ●

 الکحل موجود ہو ايک موزوں متبادل ہے۔  %60الکحل پر مبنی دست صفا جس ميں کم از کم   

 بغير دهلے ہوئے ہاتهوں سے اپنی آنکهيں، ناک اور منہ کو چهونے سے گريز کريں۔ ●  

 لوگوں کے ساته قريبی رابطے سے گريز کريں۔ بيمار ●  

 اپنی کهانسی يا چهينک کو ٹشو سے ڈهانپيں، پهر ٹشو کو کوڑے ميں پهينک ديں اور اپنے ہاته دهو ليں۔  ●  



  
 
 

  
صحت کے مقامی حکام کے مطابق، فی الوقت کسی خصوصی دافع چهوت پروڈکٹ يا طريقے کی تجويز نہيں کی گئی ہے۔ ضلعع 

صفائی کی صافيوں اور سينيٹائزرز کے آرڈر کيے ہيں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکولز ميں انہيں فراہم کريں گے نيز نے اضافی 
 معمول کی صفائی اور يہ يقينی بنانا بهی جاری رہے گا کہ سکولز کو صفائی کی رسد کا اسٹاک ملتا رہے۔  

 

 COVID‐19 ہے کہ ہميں آنے والے دنوں اور ہفتوں ميں نئے کيسز نظر  کی ٹيسٹنگ وسيع پيمانے پر دستياب ہو جانے پر، ممکن

نئی رہنمائی جاری کر سکتی ہے نيز ہم آپ کو تبديليوں اور ہمارے  CPDHآنا شروع ہو جائيں۔ رياستی اور وفاقی حکام کے ہمراه 
جاويز کی بنياد سکولز پر اس کے اثرات کے حوالے سے اپ ڈيٹ کرتے رہيں گے۔ اس وقت، ضلع مقامی صحت کے حکام کی ت

 پر سکولز بند کرنے پر غور نہيں کر رہا ہے۔  

 

متاثره لوگوں کے خالف امتيازی سلوک نسل، قوميت يا جغرافيائی سرحدوں کے بيچ امتياز نہيں کرتا ہے۔   COVID‐19آخری بات، 
ميں مرض کے پهيلنے کو دوام برتنا يا ان پر کلنک لگانا عالمات کی ابتدائی رپورٹنگ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور کميونٹی 

پر کال کر کے يا  4400‐535‐773بخشتا ہے۔ اگر آپ کا ماننا ہے کہ آپ کے بچہ امتيازی سلوک کا نشانہ بنا ہے تو براه کرم 

osp@cps.edu ) پر ای ميل کر کے دفتر برائے طلبا کی حفاظتOffice of Student Protections اور ٹائٹل (IX (Title IX) 

(OSP) سے رابطہ کريں   

 

مالحظہ  www.cdc.gov/coronavirus يا www.chicago.gov/coronavirus سب سے قابل اعتبار معلومات کيلئے براه کرم 

پر رابطہ  4835‐746‐312کرونا وائرس کی ہاٹ الئن سے  CDPHاگر آپ کا کوئی سوال يا کوئی تشويش ہو تو براه کرم  کريں۔

 CPS Office ofدفتر برائے طلبا کی صحت اور عافيت ( CPSپر ای ميل کريں آپ  coronavirus@chicago.govکريں يا 

Student Health & Wellness سے (uoshw@cps.ed  پر يا ہيلدیCPS  ہاٹ الئنKIDS (5437)‐553‐773  پر کال کر کے
 بهی رابطہ کر سکتے ہيں۔  

 

 مخلص،   

 

 

  MDايلسن ارواڈی،       MDکينته فاکس، 
 کمشنر      چيف ہيلته آفيسر  

 شکاگو کا محکمہ صحت عامہ      شکاگو پبلک سکولز  

 

 

 

 

 


