
FCPS  ،کے عزیز اہل خانہ اور عملہ کے ارکان 

صحت کے بحران اور اس   ،چین میں ہونے والے FCPSفیئرفیکس کاؤنڻی کے محکمہ صحت کے تعاون کے ساتھ، 
کے کسی بھی طرح کے مقامی اثرات پر، گہری نظر رکھ رہا ہے۔ فی الحال فیئرفیکس کاؤنڻی یا ورجینیا میں، کورونا 

  Centers for Disease Control and Prevention (CDC)کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔  (nCoV-2019) وائرس
ریاست اور صحت فیئرفیکس کاؤنڻی  برائے ۔ محکمہ صحتے میں ہےخطر کمکے مطابق، فی الحال امریکہ کی عوام 

کمیونیڻی کو، محفوظ رکھنے کے حوالے سے، صحت عامہ کے اضافی   ساتھ مل کرو حفاظت کے مقامی اداروں کے 
 اقدامات کر رہا ہے تا کہ ضرورت پڑنے پر، وه تیار رہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے گھرانے چین سفر کرتے ہیں۔ ایسے کوئی بھی طلباء یا عملہ کے رکن، جنہوں نے 
سانس لینے میں، دشواری جیسی عالمات کا اظہار کر رہے ہیں،  حال ہی میں چین سفر کیا اور وه بخار، کھانسی اور

صحت عامہ کے رہنما اصولوں کے  انہیں گھر پر رکنا چاہیئے اور فوری طور پر، اپنے ڈاکڻر سے رجوع کرنا چاہیئے۔
ایسے لوگوں کو، الگ تھلگ کرنے کی ضرورت نہیں، جن کا تعلق چین سے یا کسی اور ملک سے ہے، جو مطابق، 
   ہو۔ میں، مبتالکورونا وائرس بیماری  وکسی ایسے مریض کے قریب نہیں آئے، ج مند ہیں اورصحت 

جب کوئی نئی بیماری پھیلتی ہے تو لوگوں کا پریشان ہونا اور اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت سے متعلق، سوال 
تیار کیا ہے، جو اس پیغام کے   ہدستی کتابچپوچھنا قدرتی عمل ہے۔ محکمہ صحت نے کورونا وائرس سے متعلق ایک 

پر مالحظہ کی   CDC websiteساتھ شامل ہے۔ اس کے عالوه، کورونا وائرس پھیلنے سے متعلق، تازه ترین معلومات 
  جا سکتی ہیں۔

دیگر وائرس عام ہوتے ہیں۔ نزلہ ، زکام اور سانس کی   ،سردیوں کے موسم میں، سانس کی بیماری پیدا کرنے والے
ی تدابیروں میں، اچھی طرح سانس لینا اور ہاتھ صاف رکھنا؛ کھانسی یا چھینک دیگر بیماریوں سے بچاؤ کی احتیاط

 مارتے ہوئے منہ پر، ہاتھ رکھنا، بار بار ہاتھ دھونا اور بیمار ی کی صورت میں، گھر پر رکنا، شامل ہے۔

براه راست  اگر آپ اسکول میں، اپنے بچے کی حاضری سے متعلق، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو براه مہربانی
جنوری سے، محکمہ صحت کی طرف سے، کاروباری اوقات کے دوران، کورونا وائرس   29اسکول سے رابطہ کریں۔ 

بیماری یا اس کی عالمات سے متعلق، سواالت کے لیئے، ایک معلوماتی الئن شروع کی جائے گی۔ اس کا فون نمبر 
 ہے۔  703-267-3511

یہ ایک بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اور اس کا بار بار جائزه لیا جا رہا ہے۔ اگر فیئرفیکس کاؤنڻی کی صورتحال میں، 
  کی کمیونڻی کے ساتھ، اضافی معلومات بانڻی جائیں گی۔ FCPSکوئی تبدیلی واقع ہوئی تو 

 

 آپ کے تعاون کا شکریہ۔

 

 مخلص،

 محکمہ صحت برائے فیئرفیکس کاؤنڻی                 فیئرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز 
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