ر
محتم والدین/رسپرست،
دیکھن ےک منتظر ہی۔ ہم ے
ے
ن صحت اور تحفظ ےک ٹھوس
می
ہم 8
ر
ں
بچ (بچوں) کو واپس سکول ں
ستمت 2020 ،ےس آپ ےک ے
کی ںہی۔
منصوب تیار ں
ر
ے
ے
والدین /رسپرست اس بات کو ے
بچ سکول
یقین بنان ں
بچ یا ایےس ے
می ایک اہم کردار ادا کریں ےک کہ  COVID-19یک عالمات واےل ے
سینتز فار ڈیزیز ر
ر
کنتول اینڈ پریونشن (” )“CDCےک مطابق ،والدین
می  COVID-19کا سامنا ہوا ےہ۔
آئی
جنہی حال یہ ں
ں
نہ ں
ر
ی
ے
می متعدی بیماری ،بشمول  COVID-19یک
بچ (بچوں) ں
یا تیمارداروں یک پرزور حوصلہ افزائ یک جائ ےہ کہ وہ ہر دن اپن ے
کھی۔
عالمات پر نظر ر ں
اس ےک عالوہ CDC ،کا مشورہ ےہ کہ جن بچوں کو کیس متعدی بیماری یک عالمات ںہی یا  COVID-19جییس عالمات ہوں
ے
می ے
ی
بھیجن واےل تمام والدین ےس اس عہد پر
اپن طلباء کو
نہی آنا
چاہین۔ ہم  Nassau BOCESےک پروگراموں ں
انہی سکول ں
ں
ے
ے
ے
کھی ےک اگر ان کا جواب درج ذیل سواالت
می گھر پر ر ں
بچ (بچوں) کو اییس صورت ں
رہ ںہی کہ وہ اپن ے
دستخط کرب کو کہہ ے
می ہو۔
می ےس کیس ےک ںلی ہاں ں
ں
 .1گزشتہ  14دنوں می ،کیا آپ ےک بچ کو  COVID-19یک درج ذیل عالمات می ےس ی
کوئ ریہ:
ں
ں
ے
کپکن ےہ؛
•  100.0یا اس ےس زیادہ بخار ،یا ی
ے
تنگ یا سانس ے
می دشواری ےہ؛
می
لین ں
• سانس ں
می ینن کیم؟
• ذائقہ یا بو ں
 .2پچھے  14دنوں می ،کیا آپ ےک بچ یک جانچ  COVID-19ےک لی مثبت ی
ہوئ یا اےس نیویارک ریاست ےک کورونا وائرس
ں
ں
ے
ے
می رہنا پڑا؟ مالحظہ کریں
ےس متعلق سفری پابندیوں ےک سبب علیحدیک ں
coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisoryمالحظہ کریں۔
می رہا ےہ؟
قرین رابےط ں
 .3گزشتہ  14دنوں ں
می ،کیا آپ کا بچہ حالیہ تصدیق شدہ یا مشتبہ  COVID-19واےل کیس ےک ر
طالب علم کا نام:
 Nassau BOCESپروگرام:
والدین/رسپرست کا نام:
والدین/رسپرست ےک دستخط:
تاری خ:
اپن اسکول ےک ر
براہ کرم یہ فارم ے
دفت کو واپس کریں۔

خاندان گھر پر
کیےس تیاری
کر ر
سکی ںہی
می  COVID-19ےک چیلنجز
 Nassau BOCESآئندہ سکویل سال ں
ےس ے
نمٹی ےک ںلی جن رہنما خطوط کا نفاذ کرے گا وہ پہےل پہل تو
اپن بچ کو تیار ے
می ے
ر
کرب
طلباء کو پریشان کن لگ
سکی ںہی۔ گھر ں
ے
آزمائی۔
می مدد ےک ںلی ان مفید مشوروں کو
ں
ں
می سکول واپیس ےک بارے ں ے
بچ ےس بات کریں
• اگست ں
می اپن ے
ے
• گھر پر چہرے کا ماسک ے
دھوب اور چھ فٹ کا
پہنی ،ہاتھوں کو
فاصلہ ر ے
کھن یک مثال کا عمیل نمونہ پیش کریں۔
اپن بچ کو چہرے کا ایسا ماسک ے
ے
چنی دیں جےس پہننا آرام دہ
•
ے
ہو
ے
• چہرے کا ماسک لگا ے
اتارب یک مشق کریں
ن اور
اپن محسوسات کا اظہار ے
کرب ےک لی ے
پوچھن اور ے
ے
اپن
• سواالت
ں
ی
بچ یک حوصلہ افزائ کریں
ے
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Nassau BOCES
ر
می طلباء یک
جگہوں
کہ
مشت
ں
چھوئر
جماعتی برقرار رکھنے
ں
ےک ںلی درج ذیل حکمت
عملیاں نافذ کرے گا:
ر
ے
ر
سماج فاصلہ
می تدریس ےک دوران
• جب کچھ
کالرس یا چھوئ جماعت ں
رکھنا ممکن ہو تو چہرے کا ماسک الزیم ہو
ر
مالقائ
می محدود
• کیمپس ں
چھوئ جماعتوں می کھا ے
ر
ن یک تقسیم ہو
•
ں
• ڈیسکس ےک درمیان مزید فاصلہ بنانا تاکہ جس حد تک ممکن ہو سےک
بنائ جا ی
یقین ی
می چھ فٹ یک دوری ے
ن اور سبیھ کا رخ ایک
ڈیسکس ں
یہ جانب ہو
• انفرادی پلیٹوں یا ڈبوں می کھانا پروسا جا ی
ن
ں
ملی ےس باز رکھا جا ی
• جہاں ممکن ہو ،طلباء ےک گروپوں کو باہم ے
ن
اسمبلت کا انعقاد نہ کیا جا ی
ںے
ن
• بڑے اجتماعات جیےس کہ
• ایےس طلباء ےک لی ایک کمرۂ انتظار کا ں ے
تعی جو ٹھیک محسوس نہ کر
ں
ے
رہ ہوں تاکہ ان ےک گھر جان تک دورسوں ےک ساتھ ان کا کم ےس کم
ے
رابطہ ہو
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روزانہ صحت یک
تشخیص
ے
ے
بچ (بچوں) ےک سکول
والدین ےک ںلی ضوری ےہ کہ وہ اپن ے
ے
ےک ںلی روانہ ہوب ےس قبل روزانہ ان یک صحت یک تشخیص
کریں۔ براہ کرم درج ذیل معلومات کا جائزہ ںلی اور ے
اپن نتائج
 Nassau BOCESکو ہمارے طلباء یک تشخیص یک اطالع
بھیجی۔
دیہ ےک ٹول ےک ذریعہ
ں
ہر صبح ،والدین/رسپرست کو روزانہ صحت یک تشخیص مکمل ے
کرب ےک ںلی ایک لنک ےک ساتھ ای میل موصول ہوگا۔ اگر نصف
ہوئ ہ تو ،والدین/رسپرست کو تشخیص مکمل ے
گھنی ےک اندر تشخیص مکمل نہی ر
ر
کرب ےک ںلی ایک لنک ےک ساتھ ٹیکسٹ
ں
ے
ے
ر
پیغام موصول ہوگا۔ اگر اب بیھ نصف ر
انہی ایک فون کال موصول ہویک۔ یہ
نہی یک جائ ےہ تو ،ں
گھنی ےک اندر تشخیص مکمل ں
ے
تشخیص طالب علم ےک سکول بس پر سوار ہوب ےس قبل مکمل کرنا ےضوری ےہ۔
دین کو کہا جا ے
می آپ ےس درج ذیل سواالت کا جواب ے
ئ گا:
تشخیص ں
بچ کو  COVID-19یک عالمات کا سامنا ہوا؟
• گزشتہ  14دنوں ں
می ،کیا آپ ےک ے
کپکن ےہ؛
–  100.0یا اس ےس زیادہ بخار ،یا ی
ے
تنگ یا سانس ے
می دشواری ےہ؛
می
لین ں
– سانس ں
ی
ے
– ذائقہ یا بو محسوس نہ ہوب کا کوئ نیا واقعہ ہوا؟
• گزشتہ  14دنوں می ،کیا آپ ےک بچ کو  COVID-19یک مثبت تشخیص ی
ہوئ ےہ یا اےس ریاست نیویارک ےک کورونا
ں
ے
ے
ے
وائرس ےس متعلق سفری پابندیوں ےک سبب کورنٹائن (الگ تھلگ رہن) یک ضورت پڑی ےہ؟ ان ریاستوں یک
ے
دیکھن ےک ںلی جو ابیھ کورنٹائن ےک تحت ںہی مالحظہ کریں
فہرست
coronavirus.health.ny.gov./covid-19-travel-advisory
قرین رابطہ کیس تصدیق شدہ یا مشتبہ  COVID-19کیس ےک ساتھ ہوا
• گزشتہ  14دنوں ں
بچ کا ر
می ،یا آپ ےک ے
ےہ؟
ے
نہی آ سکتا۔ براہ کرم ے
اپن پروگرام ےک پرنسپل ےس
می دیا ےہ ،تو آپ ےک بچہ آج سکول ں
اگر آپ ن کیس سوال کا جواب 'ہاں' ں
رابطہ کریں۔
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چہرے یک پوشش ںی
طلباء کو ایسا ماسک/چہرے یک پوشش ے
پہنی یک ےضورت ےہ
ر
ہوب وقت،
می داخل
جس ےس  Nassau BOCESیک عمارت ں
بسوں پر اور ایےس حاالت می ان یک ناک اور منہ ڈھک جانی
ں
ر
سماج فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو۔ ماسک/چہرے یک
جہاں
ے
چاہئی،
پوششی طالب علم /خاندان ےک ذریعہ فراہم یک جائ
ں
ں
ے
لیکن ایےس طلباء ےک ںلی اضاف قابل ضیاع چہرے ےک ماسکس
ی
کرواب جا ر
جنہی ان یک ےضورت ہو۔
سکی ںہی
دستیاب
ں
خاندان ےک ذریعہ فراہم کردہ دوبارہ قابل استعمال
ماسکس/چہرے یک پوششوں کو خاندانوں ےک ذریعہ روزانہ
ی
چاہین۔
دھویا جانا
نہی ہوگا۔ براہ کرم سکول ےک ہیلتھ آفس کو
طن کیفیات واےل طلباء ےک ںلی چہرے یک پوشش پہننا الزیم ں
تصدیق شدہ ر
دستاویزات فراہم کریں۔
ی
پوششی ے
جائی یک:
پہن
می طلباء اور عملہ ےک ذریعہ چہرے یک
ں
ں
درج ذیل حاالت ں
ر
سماج فاصلہ برقرار رکھنا ممکن نہ ہو
• جب
ر
می ہوں
• جب مشتکہ حصوں ں

• بس پر سواری ےک دوران
• جب ی
کوئ طالب علم کیس ٹیچر یا دیگر بالغ ےک
ساتھ قریب رہ کر کام کر رہا ہو

• چہرے ےک پہلو یک طرف آرام ےس لگ جا ی
ن
• بال رکاوٹ سانس ے
لین یک سہولت دے

فیتک شامل کریں
• تو متعدد تہوں واال ر

ی
ہوت ےہ؟
چہرے یک اچیھ پوشش کییس
چہرے یک مؤثر پوشش می درج ذیل ے
ی
چاہین:
ہوئ
ں
• ناک اور منہ ڈھک جانی

• اگر یہ دوبارہ قابل استعمال ہو تو اےس ں ے
مشی ےس
دھویا اور سکھایا جاسےک

چہرے یک پوشش کو ہٹانا/نکالنا
ی
چاہین
• چہرے یک پوشش کو کانوں ےک پیچھے ےس نکالنا
تاکہ چہرے ےس رابطہ نہ ہو۔ ضف کانوں واےل لوپس
چھوئی اور باہری کناروں ےس ایک ساتھ موڑ دیں۔
کو
ں
ی
برتی کہ یہ آپ ےک چہرے ےس نہ چھوب اور
احتیاط ں
ر
فو ًرا ے
ے
کتوں ےس بن چہرے یک
اپن ہاتھوں کو
دھوئی۔ ی
ں
تمام پوششوں کو دوبارہ ے
پہنی ےس قبل دھویا جانا
ی
چاہین۔
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سماجی فاصلہ

یقین بنا ے
تندرسن کو ے
ر
ر
سماج فاصلہ رکھنا اہم ےہ کیونکہ اس ےس وائرس ےک
ن ےک ںلی
ہمارے طلباء اور عملہ یک صحت اور
ے
ر
ے
پھیالؤ کو محدود ر ے
ر
سماج فاصلہ رکھن پر عمل
می مدد مےل یک۔ تمام کالسوں ،بسوں ،راہداریوں اور مشتکہ جگہوں پر
کھن ں
ے
کرب یک ےضورت ےہ۔
ی
سماج فاصلہ رکھنا کیا ےہ؟
• جب بیھ ممکن ہو دورسوں ےس لگ بھگ چھ فٹ کا فاصلہ رکھنا
عمیل طور پر اس کا مطلب ےہ …
• معمول ےک طرز عمل ےک طور پر دورسوں ےس چھ فٹ یک دوری پر رہنا
• دورسون ےک ساتھ رابطہ نہ کرنا ،جیےس کہ مصافحہ یا گےل لگانا
• جہاں ممکن ہو ے
می چھ فٹ کا س ر
ماج فاصلہ برقرار رکھنا
اپن پورے سکویل دن ں
• جب چھ فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا ممکن نہ ہو سےک تو چہرے یک پوشش (ماسک) پہننا
• اییس رسگرمیوں می ررسکت ر
می آواز ے
کرب وقت  12فٹ کا فاصلہ ے
نکالی یک ےضورت ہو (جیےس گانا)
یقین بنانا جس ں
ں
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ہاتھ دھونا اور ہاتھوں یک
ے
جراثیم ربات
ہاتھ دھونا ہاتھوں یک سطح پر موجود جراثیموں کو ہٹاتا ہ۔ اگرچہ صابن اور ے
پائ ےک ساتھ ہاتھ دھونا ر
بہتین انتخاب ےہ ،تاہم
ے
ے
دھوب یک سہولت
 Nassau BOCESےک ذریعہ فراہم کردہ ہینڈ سینیٹائزر (ہاتھ صفا) کا استعمال اس وقت کیا جا سکتا ےہ جب ہاتھ
ے
ن اور باتھ روم استعمال ے
دستیاب نہ ہو۔ جیسا کہ ہمیشہ کیا جاتا رہا ہ کہ ،ہاتھ گندے نظر آ ے
دھوب کا عمل کیا جانا
کرب ےک بعد ہاتھ
ے
ی
چاہین۔
ی
والدین کو ے
چاہین۔
اپن بچوں ےک ساتھ ہینڈ سینیٹائزر سکول بھیجنا
ے
ن ےس قبل ،ماسک لگا ے
پہنچن پر ،کھا ے
ے
اتارب ےس قبل ،اور ر
چھن ےس پہےل طلباء اور عملہ ےس ہاتھوں ےک حفظان صحت (ہاتھ
ن اور
سکول
ے
ے
ے
دھوب یا سینیٹائز کرب) پر عمل کرب کا تقاضہ کیا جاتا ےہ۔
ے
ر
دھوب وقت ،لوگوں کو ے
دھوب ےک
اپن ہاتھوں یک پوری سطح کو
ہاتھ دھونا :ہاتھ
چاہین ،جھاگ نظر آنے
ے
ی
ںلی کم از کم  20سیکنڈ تک صابن اور پائ کا استعمال کرنا
تولن ےس اےس خشک
کا انتظار کریں ،اچیھ طرح
ں
کھنگالی ،اور انفرادی قابل ضیاع ں
کریں۔
ے
دھوب کا عمل کیا ےہ؟
مؤثر طور پر ہاتھ
ے
• صابن اور پائ استعمال
کریں
•  20سیکنڈ تک جھاگ
بنائی
ں
•

کھنگالنا

ہاتھوں یک جراثیم ے
ربات (سینیٹائزنگ) :اگر ہاتھ دھونا ممکن نہ ہو تو Nassau BOCES ،ےک فراہم کردہ ہینڈ سینیٹائزر (ہاتھ
ی
چاہین اور ہاتھوں کو
می ہاتھوں یک تمام سطحوں پر لگایا جانا
صفا) کا استعمال کیا جا سکتا ےہ۔ ہینڈ سینیٹائز کو مناسب مقدار ں
چاہین تاکہ سینیٹائز سوکھ جا ی
ی
ن۔ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال الزیم طور پر ہمیشہ کیس بالغ فرد یک
می رگڑنا
 20سیکنڈ تک آپس ں
ے
ے
ر
ی
نہی چاہن کہ آپ کا بچہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرے تو ،براہ کرم اپن سکول ےک ہیلتھ
می کیا جانا چاہین۔ اگر آپ ں
نگرائ ں
آفس ےس رابطہ کریں۔
سینیٹائزر ےک استعمال کا طریقہ
ے
• ہینڈ سینیٹائزر یک ڈائم ےک برابر مقدار یک ضورت ےہ
• اےس ہاتھوں پر اس وقت تک رگڑیں جب تک کہ جل خشک نہ ہو جانی
ِ
ی
می ے
• طلباء کو ے
چاہین
اپن چہرے ،آنکھوں ،ناک ،یا منہ ےس دور رکھنا
اپن ہاتھوں کو گییل حالت ں
چاہین اور ے
ی
اگر کیس طالب علم ےک ہاتھوں پر ے
اپن ٹیچر
نہی کرنا
کٹی کا زخم ہو یا اےس چبھن محسوس ہو تو ،اےس سینیٹائزر کا استعمال ں
ی
چاہین۔
کو بتانا
ہمارے  COVID-19پر ہمارے ردعمل اور سکول واپیس ےک منصوبوں پر
 Nassau BOCESیک جانب ےس مسلسل اپ ڈیٹس ےک ںلی ،مالحظہ کریں
www.nassauboces.org/reopening.
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ایک نئے سال کے
لیے تیار ہو جائیں!
ی
طلباء اس سال سازوسامان کا اشتاک
ی
نہی کریں ےک۔
ں

BOCE
S

می اور گھر پر ان ےک پاس ے
اپن سازو سامان ہوں
لہذا یہ ےضوری ےہ کہ سکول ں
ر
فاصالئ تدریس پر تبدیل کرنا پڑے۔ دوگنا سازوسامان
ہمی
کیونکہ ممکن ےہ ں
بہتین طریقہ یہ ہ کہ انہی بیک پیک می رکھا جا ی
خریدے بغت اس کا ایک ر
ن جس
ں
ں
ں
ے
ےس اےس روزانہ سکول الیا اور پھر گھر واپس ےل جایا جا سےک۔ ہر دن
دوپہر بعد ،والدین/رسپرست ان ں ے
چتوں کو صاف اور
جراثیم ےس پاک
ے
کریں ےک۔
آپ کو ے
اپن انفرادی پروگرام
ےس سازوسامان یک فہرست
ے
موصول ہویک۔
-

طالب علم یک ویڈیو کانفرنسنگ ےس متعلق
رہنما ہدایات
ے
کرن ےس قبل
ویڈیو کانفرنسنگ رشوع
تیار رہی! آپ ےک ٹیچر ے
ن آپ کو اوقات کا ایک شیڈیول
ں
ے
بھیجا ےہ جس پر آپ میٹنگ کریں ےک۔ چیک کر ںلی کہ کس
ے
ہویک۔ اےس ے
اپن کیلنڈر پر ڈالنا
دن اور وقت پر آپ یک میٹنگ
اپن والدین ےس کہی کہ وہ آپ کو ایک یاد دہائے
بھولی یا ے
نہ
ں
ں
بھیجی۔
ں
اجازت ںلی – ے
بنائی کہ جب آپ ویڈیو کانفرنس پر
یقین ں
ہوں تو کیس بالغ فرد کو اس کا پتہ ہو۔ خاندان ےک دیگر
بتائی کہ آپ الئیو اور آن الئن ںہی۔
ر
ممتان کو ں

مناسب لباس – براہ کرم سکول ےک مناسب ی ر
نہی ںہی۔ لوگ آپ
کھی کہ آپ کیمرے پر اور الئیو ںہی۔ آپ گمنام ں
پہنی۔ یاد ر ں
کتے ں
رہی۔ لوگ آپ ےک آس پاس کو پوری طرح ےس دیکھ ر
سکی ںہی۔ ے
کو دیکھ ر
سکی ںہی۔ ے
بنائی کہ پس
یقین ں
اپن پس منظر ےس آگاہ ں
منظر یک ہر ں ے
چت مناسب ہو۔
ی
ے
ے
ے
اپن روشنیاں چیک کریں – ے
می
سامی
بنائی کہ آپ ےک
روشن ہو تاکہ ہر کوئ آپ کا چہرہ دیکھ سےک۔ پس منظر ں
یقین ں
ے
سکی۔
کھڑیک ہوب ےس آپ ےک چہرے پر سایہ پڑ سکتا ےہ اور ممکن ےہ دورسے لوگ آپ کو نہ دیکھ ں
یقین بنا ے
ن ےک لی ے
ٹکنالوج چیک کریں – یہ ے
ی
نہی ںہی۔ جب آپ ویڈیو
اپن ڈیوائس ےکا آڈیو چیک کریں کہ آپ ےک اسپیکرز بند ں
ں
ے
سکی ےک۔
می ہوں ےک تو آپ اپنا مائیک چیک کر ں
کانفرنس ں
دین ےک لی ایک اییس جگہ تالش ے
اپن کمپیوٹر/موبائل ڈیوائس کو ترتیب ے
ایک پرسکون جگہ منتخب کریں – ے
کرب یک کوشش کریں
ں
جہاں کم انتشار توجہ ہو تاکہ آپ ے
سکی۔
اپن کالس ےک ساتھیوں ےک ساتھ سبق پر توجہ دے ں
ہوب پر عمل ر
کالس روم ےک انہی اصولوں یک پتوی کریں جن پر آپ وہاں خود موجود ے
کرب۔ اپنا ر
بہتین طرز عمل اختیار کریں۔
ں
ں
ے
ے
سیکھی!
دلچسن ںلی اور کاف کچھ
اپن ٹیچر یک ہدایات پر عمل کریں۔
ں
ی
می آپ ےک سواالت ہوں تو ،مزید مدد ےک لی ے
اپن /ے
اپن ٹیچر کو ای میل کریں۔
اگر بعد ں
ں

 Nassau BOCESسے  COVID-19پر ہمارے ردعمل اور سکول واپسی کے منصوبوں پر مسلسل اپ
ڈیٹس کے لیے ،مالحظہ کریں www.nassauboces.org/reopening.

