ﺟﻤﻊﮦ  13 ،ﻣﺎرچ 2020 ،

 ،اﯾﺲٹ ﻣﻮﻟﯿﻦ اﺳﮑﻮل ڈسٹرکٹ کے اﮦل ﺧﺎنﮦ اور ﺑﺮادری
کے پھﯾﻼؤ سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﺒﺮوں ﭘﺮ گﮦری ﻧﮕﺎﮦ رکﮬﮯ ) (COVID-19ﺑﻄﻮر اﺳﮑﻮل ڈسٹرکٹ  ،ﮦم ﮐﻮرون واﺋﺮس کے ﻣﺮض
ﮦوئے ﮦیں۔ ﮦﻣﺎری ﺑﺮادری ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار رکھنے کے ﻟﺊے  ،اﯾﻠﯽ ﻧﻮائے کے ﮔﻮرﻧﺮ نے ﻣﻨﮕﻞ  17 ،ﻣﺎرچ  ،ﺳﻮﻣﻮار ،
 30ﻣﺎرچ سے ﺷﺮوع ﮦونے والے ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﻨﺪ رکھنے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﻧﻮو کے ﻣﻄﺎﺑﻖ  ،ﮦم  31ﻣﺎرچ ﺑﺮوز ﻣﻨﮕﻞ اﺳﮑﻮل
ﺟﺎﺋﯽں گے۔ ﮔﻮرﻧﺮ نے اﺳﮑﻮل اﺿﻼع ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺐﮦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ کﮦ اﻟﯿﻨﻮائے ﻣﺤﮑﻢﮦ ﺑﺮائے ﺻﺤﺖ ﻋﺎمﮦ اور ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﮐﻦٹرول کے
ﻣﺮاﮐﺰ سے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻋﻮاﻣﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮦو ﮐﺮ ٹاﺋﻢ ﻻﺋﻦ ﻣﯽں ﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
یﮦ ﮦﻣﺎرے اﺳﮑﻮل ڈسٹرکٹ کے ﻟﺊے ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻼقے ﮨﮯ۔ ﮦم ﮦر ﺑﭻے اور ﻣﻼزم ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور ﺣﻔﺎﻇﺖ کے ﻟﺊے وﻗﻒ ﮦیں۔
ﮦﻣﺎرے اﺳﮑﻮل ﺿﻠﻊ کے ﻟﺊے ﻣﻮﺳﻢ بﮦار کے وﻗﻒے ﮐﺎ وﻗﺖ اچھ .ے وﻗﺖ ﭘﺮ آﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ آﺋﻨﺪﮦ ﮦﻓﺖے کے دوران  ،ﮦم ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﮫاﺋﯽں
گے اور اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺎرﺗﻮں ﮐﻮ گﮦری ﺻﻔﺎﺋﯽ دیں گے۔
ان  theseاﮔﺮچﮦ ﮐﻮاڈ شﮦروں ﻣﯽں ابھی ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ اﻃﻼع نﮦیں ﻣﻠﯽ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﻋﺎدات ﮐﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﻦے کے ل
:رﮦﻧﻤﺎ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﯾﺎد رکھﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ
ﮐﻢ از ﮐﻢ  20ﺳﯿﮑﻦڈ ﺗﮏ اﭘﻦے ﮦاتھ اﮐﺜﺮ ﺻﺎﺑﻦ اور ﭘﺎﻧﯽ سے دھوئے۔
کھاﻧﺴﯽ اور چھﯾﻨﮑﻮں ﮐﻮ ٹﺷﻮ ﯾﺎ اﭘﻦے اوﭘﺮی ﺑﺎزو ﯾﺎ کﮦﻧﯽ سے ڈھاﻧﭙﯽں۔
اﭘﻨﯽ آﻧﮏھوں  ،ﻧﺎک اور ﻣﻦﮦ ﮐﻮ چھونے سے ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮیں۔
ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک نﮦ ﮐﺮیں۔
ﺑﺎر ﺑﺎر چھونے واﻟﯽ اﺷﯿﺎء اور ﺳﻄﺤﻮں ﮐﻮ ﺻﺎف اور ﺟﺮاﺛﯿﻢ ﮐﺶ ﺑﻨﺎﺋﯽں۔
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اس ﺻﻮرﺗﺤﺎل کے ﺑﺪﻻؤ کے ﺳﺎتھ ﮦی ﮦم ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﺮتے رﮦیں گے۔ آﺋﻨﺪﮦ ﮦﻓﺖے آﺋﻨﺪﮦ کے اﻋﻼﻧﺎت دﯾﮏھیں۔ ﮦﻣﺎرے
ﻃﻠﺒﺎء اور ﻣﻼزﻣﯿﻦ اس ﻣﺸﮑﻞ وﻗﺖ کے دوران ﺗﻤﺎم ﻓﯿﺼﻠﻮں کے ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽں ﮦیں۔
 ،آپ کے ﺑﭽﻮں کے
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