
 عزیز والد یا والده/ سرپرست، 

کے لیئے، اسکول میں داخلے کے حوالے سے، کوڈ آف ورجینیا کی طرف سے، حفاظتی ڻیکوں اور   2020-21  (SY)تعلیمی سال 
 جسمانی معائنے کی شرائط میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی۔  

اس بات سے آگاه ہیں کہ گھرانوں کے لیئے،   (FCPS)صحت عامہ کے اس بحران کے دوران، فیئرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز 
تمام    FCPS حفاظتی ڻیکے لگوانے کے لیئے، وقت پر صحت کے اداروں تک رسائی مشکل ہو گی۔درکار ئنے اور جسمانی معا

گھرانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وه اپنے نجی ڈاکڻر یا فیئرفیکس کاؤنڻی کے محکمہ صحت کے ساتھ، فوری  
 سکیں۔  رابطہ کر کے وقت طے کریں تا کہ یہ شرائط بروقت پوری کی جا 

درکار حفاظتی ڻیکے، ڻی   ،گھرانوں کو FCPSکے تعلیمی سال کا آغاز آن الئن ہو رہا ہے  21-2020جیسا کہ تمام طلباء کے لیئے، 
میں جمع کرانے کے لیئے، اضافی وقت مہیا   FCPSکی ضروری دستاویزات لینے اور  Tdapبی کی جانچ، جسمانی معائنے اور 

 میں بیان کی گئی ہیں۔   32.1-46اور سیکشن  22.1-271.2 ینیا کے سیکشن ط کوڈ آف ورج ئکریں گے۔ یہ شرا

انہیں صرف عارضی طور پر آن تعلیم   FCPSاترتے،  جو کوڈ آف ورجینیا کی شرائط پر پورا نہیں ، نئے داخل ہونے والے طلباء 
۔ تمام متعلقہ شرائط پر پورا اترے بغیر اور اپنے اسکول کو حفاظتی ڻیکوں، ڻی بی کی جانچ اور  کریں گےتک، رسائی فراہم 

یں دی جائے  کی ضروری دستاویزات فراہم کیئے بغیر طلباء کو، ذاتی ہدایات میں شرکت کی اجازت نہ  Tdapجسمانی معائنے اور 
 تک پوری ہو جانی چاہئیں۔ 2020اکتوبر،   8تمام شرائط  گی۔ 

،  مکمل نہیں کیئےاور انہوں نے کوڈ آف ورجینیا کی طرف سے درکار حفاظتی ڻیکے  مشروط داخلے پر ہیں طلباء جو ایسے 
FCPS  فاظتی ڻیکوں سے متعلق،  ۔ اسکول گھرانوں کو، باقی ح کریں گےانہیں صرف عارضی طور پر آن تعلیم تک، رسائی فراہم

ان شرائط کو، پوار کیئے بغیر طلباء "اسکول کے اندر والی" ہدایات اور سرگرمیوں میں شرکت نہیں کر    اطالع بھیجتے رہیں گے۔
 سکتے۔

، جسمانی معائنے داخلے ہوںخدمات انجام دی جا رہی چاہے ڈویژن کی طرف سے، ذاتی، ہائی بریڈ یا مکمل طور سے آن الئن 
پبلک کنڈرگارڻن یا ایلیمنڻری اسکول کے پہلی بار داخل ہونے والے طلباء کا اندراج کر لیا    سے پہلے مکمل کرنے الزمی ہیں۔

کروا چکے ہوں، جو اسکول دوباره کھلنے کی طے شده  لے، ایک مکمل جسمانی معائنہ جائے گا اگر ایسے طلباء، داخلے سے پہ
انہیں صرف عارضی   FCPSمہینے کے اندر اندر کروایا گیا ہو۔ ایسے طلباء جو ان شرائط پر پورا نہیں اترتے،  12تاریخ کے  

"اسکول کے اندر والی" ہدایات اور سرگرمیوں   ان شرائط کو، پوار کیئے بغیر طلباءطور پر آن تعلیم تک، رسائی فراہم کرے گا۔ 
 میں شرکت نہیں کر سکتے۔

، اپنے بچے کے جسمانی معائنے اور حفاظتی ڻیکوں سے متعلق، اگر آپ کوئی سوال  درکار اسکول میں داخلے کے حوالے سے
 ری طور پر رابطہ کریں۔وپوچھنا چاہتے ہیں تو براه مہربانی اپنے اسکول سے ف
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