
 معلومات - اسٹے ٹو ٹیسٹ
 کی دن 5 کی ارکین کے عملہ اور طلباء ایسے والے کرنے شرکت میں پروگرام اسٹے ٹو ٹیسٹ

 ہے۔ لگوائی نہیں ویکسین نے جنہوں گی جائے کی جانچ دن 2 کم سے کم میں مدت قرنطینہ

 ہے۔ تاریخ کی آنے بار آخری میں زد کی کیس COVID-19 مثبت میں سیٹنگ اسکولی 0 دن پر، طور کے یاددہانی
 

 

 فرد مثبت COVID-19 میں سیٹنگ کی اسکول کی رکن کے عملے یا علم طالب

 دن کا اسکول بعد، فورا ً کے ہونے شناخت کی آنے میں رابطے قریبی کے

 گی۔ جائے کی شروع نچجا کو صبح اگلی قبل سے ہونے شروع
 
 
 

 

 کے عملے اور علم طالب

 پروگرام اسٹے ٹو ٹیسٹ رکن

 جانچ کی ان لیکن ہیں حصہ کا

 ہوئی۔ نہیں پر دن مقررہ اپنے

 ہیں؟ سکتے جا اسکول وہ کیا

 
 

 کے عملے یا علم طالب نہیں،

 اسکول میں دنوں ان کو رکن

 ہے نہیں اجازت کی جانے

 جانچ کی اس میں دنوں جن

 کے ان لیکن ہے جانی کی

 نہیں جانچ پر دن شدہ طے اس

 ہے۔ گئی کی

 رکن کے عملہ یا علم طالب

 جانچ کی COVID-19 کی

 اسکول وہ کیا ہے۔ آئی مثبت

 ہیں؟ سکتے جا

 

  عملے یا علم طالب نہیں،

  سے کم اب کو رکن کے

 رہنے علیحدہ تک دنوں 5 کم

 ہے۔ ضرورت کی

 رکن کے عملے یا علم طالب

 ہیں۔ ہوتی ظاہر عالمت میں

 ہیں؟ سکتے جا اسکول وہ کیا

 
 

 کے عملے یا علم طالب نہیں،

 کی آنے اسکول تک تب کو رکن

 کہ تک جب گی ہو نہیں اجازت

 آجائے، نہ منفی جانچ کی ان

 کے دوا والی کرنے کم بخار

 ہو، نہ بخار تک گھنٹوں 24 بغیر

 کھانسی شدید اتنی یا بہے نہ ناک

 پہننے اسکم سے جس ہو نہ

 اپنی وہ اور ہو، پیدا رکاوٹ میں

 کو داریوں ذمہ کی مالزمت

 لیے کے دینے انجام یا جاننے

 ہو۔ ٹھیک تک حد کافی

 رکن کے عملے یا علم طالب

 لیے کے COVID-19 کی

TTS جانچ تحت کے پروگرام 

 اسکول وہ کیا ہے۔ آئی منفی

 ہیں؟ سکتے جا

 
 کے عملے یا علم طالب ہاں،

 حاضر میں کالس اپنے رکن

 ہیں۔ سکتے ہو

 

WCSD مقام کا جانچ 

 قبل سے دن اسکولی جانچ
s Williamsville Youth & Family Center ’Amherst Youth & Recreation 

 گی۔ جائے دی انجام میں

 :پتہ

5005 Sheridan Drive 

Williamsville, NY 14221 


