][LETTERHEAD
][DATE
عزیزی اہل خانہ،
نیو یارک شہر یک  COVID-19ےک پھیالؤ کو روکن یک مسلسل کوشش ےک حےص ےک طور پر اور ہماری برادری یک صحت اور تحفظ کو
می عمےل اور طلبا یک  COVID-19یک ٹیسٹینگ اس وقت ےس ےل کر تعلییم سال ےک اختتام تک ہر
یقین بنان ےک ےلی ،ہمارے اسکول ے
ی
ی
می ہوں ےک۔ براہ کرم
ہمی مطلع کیا گیا ہ کہ ٹیسٹنگ فراہم کنندہ اگےل ہفی تک ہمارے اسکول ے
می ایک بار یک جان یک۔ ے
ماہ ے
کی جان ےک اہل ےہی۔
نوٹ کریں رصف نیو یارک شہر پبلک اسکولوں ے
می گریڈ  1-12ےک طلبا ٹیسٹ ے
ستمب 2020 ،ےک خط جس پر نیو یارک شہر اسکولوں ےک چانسلر  ،Richard Carranzaنیو یارک شہر ٹیسٹ بمعہ
مورخہ 29
ر
ر
ر
ٹریس کورپس ےک ایگزیکیٹیو ڈائریکب ،اور نیو یارک شہر محکمئہ صحت اور ذہن حفظان صحت ےک کمشب ڈاکب  Dave Chokshiن
می بتایا گیا تھا کہ ٹیسٹ آسان ،فوری اور محفوظ ہ۔ ایک "چھوٹا پھایا" (جیےس کہ ایک کیو
کی تھے جس ے
مشبکہ طور پر دستخط ے
می پانچ یا دس سیکنڈز ےک ےلی اندر ڈال جان گا۔ اس تعلییم سال ےک آخر تک ،ممکن ہ کہ اس
حےص
ےک
ٹپ) جےس ناک ےک سامی
ے
ُ
ُ
ر
ٹیسٹ کو ایک لعاب دہن (تھوک) یک ایک چھوٹ مقدار ےک ذریےع کیا جا سےک گا۔
ی
رصف وہ طلبا اور اسکول پر مبن عمےل ےک وہ ارکان ٹیسٹ کروان ےک ےلی اہل ہوں ےک جن ےک اجازت ےک دستخط شدہ فارم جمع کروان
نہی کرتا یا اس طریق کار ےک دوران کیس بیھ
جا چےک ےہی ) .(schools.nyc.gov/covidtestingاگر آپ کا بچہ آرام دہ محسوس ے
نہی کیا جان گا۔ اگر ایسا ہوتا ہ ،تو ہم آپ یک کیس بیھ ممکنہ تشویشات کو دور کرن
وقت پریشان ہو جاتا ہ تو اس کا ٹیسٹ ے
ی
ر
می آرام دہ محسوس کرے۔
می شکت کرن ے
ےک ےلی آپ ےک ساتھ کام کریں ےک تاکہ آپ کا بچہ مستقبل یک ٹیسٹنگ ے
ی
می کیا جاتا ہ تو ٹیسٹ کرن ےک طریق کار ،اور آپ نتائج کو کس طرح موصول کریں ےک ےک بارے
اگر آپ ےک بچ کا ٹیسٹ اسکول ے
ی
ر
می معلومات کو آپ ےک بچ ےک ساتھ گھر بھیجا جان گا۔ ٹیسٹنگ ےک زیادہ تر نتائج  48گھنی ےک اندر دستیاب ہوں ےک۔ اگر آپ ےک
ے
بچ کا  COVID-19ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آجاتا ہ تو ٹیسٹ فراہم کنندہ ایک ٹیلیفون کال ےک ذریےع آپ ےس رابطہ کرے گا اور نیو
یارک شہر ٹیسٹ اور ٹریس کورپس آپ ےک خاندان ےک ےلی وسائل اور معاونت فراہم کرن ےک ےلی رابطہ کرے گا۔
ٹیسٹ کرن ےک اس طریق کار ےک دوران اگر اسکویل برادری ےک کیس بیھ رکن کا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آجاتا ہ تو ہماری اسکول
ی
می خاکہ کش کردہ رہنماٹ خطوط یک پابندی کرنا جاری رکھے یک
برادری ذیل ویب سائٹ پر صحت اور تحفظ ےک حےص ے
).(schools.nyc.gov/RTShealthsafety
ی
می آپ یک رشاکت اور عہد بستگ یک رن حد قدر کرن ےہی۔
ہم اسکول برادری کو محفوظ اور صحت مند رکھن ے
بخلوص،
][PRINCIPAL NAME

)T&I 31873 School Testing Day Brief Letter (Urdu

