
 عزیز والدین اور عملہ کے ارکان، 
فیئرفیکس کاؤنڻی کے  FCPSسے متعلق، تازه ترین معلومات سے آگاه رہنے کے لیئے،   )COVID-19(کرونا وائرس  

محکمہ صحت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ہم اس بات کی اہمیت پر، زور ڈال رہے ہیں کہ طلباء کھانا کھانے سے 
ہمیں   پہلے اور چھینکنے، کھانسنے اور باتھ روم استعمال کرنے بعد، ہاتھ دھونے کے مناسب طریقہ کار پر عمل کریں۔

ران، وقت کی بہت اہمیت ہے اور آج کل کے حاالت میں، ہاتھ دھونا اولین ترجیح معلوم ہے کہ اسکول کے دن کے دو
ہونی چاہیئے، اس لیئے ہم عملے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وه طلباء کو، ہاتھ دھونے کے لیئے، کافی وقت فراہم 

یقہ کار پر عمل کریں اور بار  ہم اپنی نگران ڻیم پر زور ڈالتے ہیں کہ وه ہمارے صفائی ستھرائی کے معیاری طر کریں۔
بار ہاتھ لگانے والی جگہوں، جیسے دروازوں کے ہینڈل، پانی کے نلکے اور ریلنگ وغیره صاف کرنے کے لیئے، 

(ہاتھ صاف کرنے  Hand sanitizerہسپتالوں میں جراثیم مارنے والے، صاف ستھرائی کے محلول استعمال کریں۔ 
ات ہیں اور اگر کسی طالب علم میں، نزلہ زکام یا فلو کی عالمات ظاہر ہو رہی والے محلول) تمام اسکولوں میں، دستی

 ہیں تو انہیں گھر پر، رکنا چاہیئے۔
  

، وبائی نزلہ زکام سے متعلق، اپنے موجوده FCPSجیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ہفتے کے پیغام میں، ذکر کیا تھا کہ 
کے جوابی پالن میں، بمیاری پھیلنے کے دوران، ایک صاف   FCPSجوابی پالن کا جائزه لینے کے عمل میں ہے۔ 

ستھرا اور محفوظ ماحول فراہم کرتے ہوئے، اسکولوں کو کھال رکھنے اور چالنے کے لیئے، مخصوص اہم سرگرمیوں 
کی طرف سے، انجام دی جانے والی، اہم   FCPSپر روشنی ڈالی گئی ہے اور اسکول بند ہونے کی صورت میں، 

بھی توجہ ڈالی گئی ہے۔ وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے، کسی بھی طرح کے حاالت پر قابو پانے  کاروائیوں پر
 صحت کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ FCPSکے سلسلے میں، 

  
ہر طرح  ہماری پوری توجہ اس بات پر ہے کہ ہم مناسب کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے، اپنے طلباء اور عملے کو،

 سے، محفوظ رکھیں۔
   

تازه  کا کوئی بھی، کیس سامنے نہیں آیا۔  COVID-19کے عالقوں میں،  D.Cآج کی تاریخ تک، فیئرفیکس کاؤنڻی اور 
اور اضافی معلومات  update-FCPS coronavirus تترین معلومات اس ویب پیج پر، مالحظہ کی جا سکتی ہیں:

 کی طرف سے، دستیاب ہیں۔ فیئرفیکس کاؤنڻی کے محکمہ صحت
  

، بعض ممالک میں جانے اور وہاں سے آنے والے، بین  کی ہدایات کے مطابق CDCنے  FCPSآج کی تاریخ تک، 
 االقوامی فیلڈ ڻرپس اور قلیل مدتی دورے منسوخ کر دیئے ہیں۔

   
 معلومات فراہم کرنا جاری رکھیں گے۔ ،اس بدلتی ہوئی صورتحال سے متعلق آپ کو، ہم
  

 مخلص،
 Scott Brabrand 

 فیئرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز، سپرنڻنڈنٹ
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