
 

 

 

 عزیز خاندان،
 

۔ اس وقت ہم  ہمارے بچوں، ان ےک خاندانوں، ہمارے عمےل اور مقایم کمیونٹی یک صحت اور حفاظت ہمارے لئے انتہائے اہم ہے
۔ COVID-19ایک منفرد دور ےس گزر رہے ہیں اور   ےک بارے میں ہماری سمجھ مسلسل ترقی پذیر ہے

 

ےک ٹیسٹ ےک  COVID-19کز میں کیس بچے یا مالزم ےک اس تحریر ےک توسط ےس ہم آپ کو یہ اطالع دے رہے ہیں کہ ہمارے مر 

۔  ئے ہیں
ٓ

ے پبلک ہیلتھ  2020اگست  14نتائج مثبت ا کو جاری کئے گئے ہیلتھ اتھارئی ےک قواعد ےک مطابق، ہمارے مرکز ئے آسیی

قیٹے بنائے ےک لئے تمام تجویز کرد ۔کو مطلع کیا ہے اور ہم اپنے بچوں، خاندانوں اور عمےل یک حفاظت کو ی  ہ اقدامات کر رہے ہیں

APH  ےک ساتھ ہمارے مخصوص حاالت کا جائزہ لینے ےک بعد، ہم ئے ایک عمیل منصوبہ میں صحت عامہ ےک پیشہ ور افراد 
۔ دایات ےک لئے نیچے دی گٹے معلومات دیکھیں ۔ براہ کرم اپنے بچے ےک لئے مخصوص ہ  تشکیل دیا ہے

 

ورت نہی   ۔ اس  COVID-19 آپ کا بچہ کیس: کیس کارروائی یک ضر یا ہے
ٓ

ےس متاثرہ شخص ےک قریٹی رابےط میں نہیں ا
۔ براہ کرم معمول ےک مطابق اپنے بچے یک نگرائے جاری رکھیں کہ اس میں کون ےس  ورت نہیں ہے وقت قرنطینہ یک ضے

کنندہ ےس مشورہ نشانات اور عالمات ظاہر ہوتی ہیں اور اگر آپ ےک پاس مزید سواالت ہیں تو اپنے ہیلتھ کیئے فراہم  
 کریں۔

 

۔ آپ ےک بچے کو  COVID-19آپ کا بچہ کیس : قرنطینہ یا ہے
ٓ

ےس  COVID-19ےس متاثرہ شخص ےک قریٹی رابےط میں ا

ئے یک تاری    خ ےس اگےل 
ٓ

دنوں ےک لئے گھر پر یہ رہنا ہوگا اور قرنطینہ کرنا ہوگا۔ مزید رہنمائے  14متاثرہ فرد ےس رابطہ میں ا

 ہیلتھ کیئے فراہم کنددہ ےس رابطہ کریں۔ےک لئے اپنے 

 تا ہ  واپس آسککس تاری    خ کو   جلد از جلد آپ کا بچہ  آپ ےک بچے ےک لئی قرنطینہ ےک آغاز یک تاری    خ

 

 علیحد 
 

غاز اور: یک
ٓ

 10یا اگر ان میں عالمات نہ ہوں تو ٹیسٹ یک تاری    خ ےساگےل /آپ ےک بچے کو عالمات ظاہر ہوتے ےک ا

۔ مزید رہنمائے ےک لئے اپنے ہیلتھ کیئے فراہم کنددہ ےس رابطہ کریں۔
ی

 اختیار کرئے ہویک
ی

لیحدیک  دن تک گھر پر رہ کر ع
 

 ےک آغاز یک تاری    خ
 

 تا ہ  واپس آسککس تاری    خ کو   جلد از جلد آپ کا بچہ  آپ ےک بچے ےک لئی علیحدیک

 

یا ٹیسٹ ےک نتائج جاری کرتے یک اجازت  / قانون ےک مطابق ہمیں تمام افراد یک رازداری کا تحفظ کرنا ہے اور ہمیں افراد ےک نام اور 

آگاہ کرتی  فت ہوئی ہے تو ہم آپ کو اس ےس  ےک سواالت ہوسکئی ہیں اور اگر کوئے نٹے پیشر ۔ ہم سمجھنی ہیں کہ آپ  نہیں ہے

۔ ہم گزارش کرتی ہ
ی

ئیں یا  COVID-19یں کہ اگر آپ ےک بچے یا آپ ےک گھر ےک کیس دورسے فرد ےک رہیں ےک
ٓ

ٹیسٹ ےک نتائج مثبت ا

۔ درج ذیل ویب سائٹوں میں  COVID-19ان میں  ور بتائیں  ےس متعلق مفید  COVID-19یک کوئے عالمت ظاہر ہوں تو ہمیں ضے

۔  معلومات ہیں
 اگر آپ ےک بچے می   عالمات ظاہر ہوئ   ہی    تو، مز ید  رہنمائ   ےک لئ  اپنے ہیلتھ  کیئ   فراہم کنندہ ےس رابطہ کر یں ۔

 

، لیکن ہمارے بچوں، عمےل اور کمیونٹی یک ہم جانئی ہیں کہ یہ عارضے تبدیلیاں آپ ےک لئے مش کالت کا باعث بن سکٹی ہیں

ہ  ، کیونک
ی

۔ ہم امید کرتی ہیں کہ ہمارے خاندان حفاظت ےک لئے ہمارے عزم کو سمجھیں ےک ے ترجیح ہے حفاظت یہ ہماری اولیں
۔  ہمارا مقصد طویل مدت تک آپ ےک لئے ایک مضبوط وسیلہ بننا ہے

 

۔ اگر آپ ےک پاس کوئے سواالت یا خدشات ہیں تو براہ کرم ان مشکل اوقات میں آپ ےک  تعاون ےک لئے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں
 مجھ ےس براہ راست رابطہ کریں۔

 

 آپ کا خئں خواہ،

URDU 



۔  COVID-19درج ذیل ویب سائٹوں می    اور ٹیسٹنگ ےک وسائل ےس متعلق مفید معلومات ہی 
 

 nCoV/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019   -لئی مرکز بیماریوں یک روک تھام ےک 

ر   : شہر آسی 

ustintexas.gov/covid19https://ww -ٹیسٹنگ یک معلومات اور دیگر معلومات ےک لئے  • w.a   

  COVID-19جو لوگ  •
ی

یک وجہ ےس محفوظ طریقی ےس خود کو علیحدہ رکھنے ےس قاض ہیں ان ےک لئے مفت رہائش فراہم کرتے واےل علیحدیک

۔  and-testing-information/symptoms-19-http://austintexas.gov/department/covid-مراکز ےک بارے میں معلومات ےک لئے

care 

 updates-https://communitycaretx.org/coronavirus -ٹیسٹنگ، ہیلتھ کیئے اور دیگر معلومات ےک لئے  -کمیونٹ  کیئی 
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