
ات ےک نام ے و حضے م خواتی   والدین اور سنبھالنے واےل محتر
 

 اور ہمارے سکول ےک بارے می  تازہ معلومات دینے ےک لن  خط لکھ ریہ ہوں۔   (COVID-19) می  آپ کو کرونا وائرس
 

صتر اور احساس  سب ےس پہےل تو می  سکول ےک سب لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتر ہوں کہ آپ نے اس مشکل وقت می  
 کا مظاہرہ کیا۔ 

 
ے ترجیح ہے اور ہم ڈیپارٹمنٹ آف   ی 

ّ
ے دالنا چاہتر ہوں کہ ہمارے لوگوں یک صحت اور حفاظت ہماری اول می  آپ کو یقی 

ےک ساتھ قریتر تعان جاری رکھے ہوئے ہی  تاکہ    اور ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ  (DHHS)ہیلتھ اینڈ ہیومن رسورسے 
رس پھیلنے کا خطرہ کم کیا جانے اور یہ یقیتے بنایا جانے کہ ہمارے سکول ےس تعلق رکھنے واےل سب لوگ محفوظ اور  کرونا وائ

۔   صحتمند ہی 
 

وع می  سکول ےک لوگوں می  ےس ایک شخص ےک کرونا وائرس ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آنے ےک بعد  نے اپتے    DHHSجون ےک رسر
ے مکمل یک اور بتایا کہ ہما  ۔ منگل   9را سکول منگل  چھان بی  جون ےس  سکول کو دوبارہ    9جون ےس استعمال ےک لن  محفوظ ہے

 کھلنے ےک لن  محفوظ قرار دینے ےس پہےل پورے سکول یک تفصییل صفائے یک گتے تیھ۔ 
 

ہے اور زیادہ  وکٹوریا ےک تمام رسکاری سکولوں می  زیادہ بھرپور صفائے ےک ماڈل ےک تحت ہمارے سکول کو پورا دن صاف کیا جاتا 
وں، پائے پینے ےک نلکوں اور سٹیشنوں اور سکول می  داخل ہوئے اور   ے  چت 

ی
چھوئے جانے وایل سطحوں جیےس ٹائلٹ اور ٹائلٹ می  لگ

۔   نکلنے ےک مقامات کو خاص توجہ دی جائر ہے تاکہ طالبعلموں اور عمےل یک صحت اور حفاظت یقیتے بنائے جانے
 

رکھنے وایل اور معاون سکول کمیونتی ےس تعلق رکھتر ہوں اور می  اس مشکل دور می  آپ ےک   مجھے فخر ہے کہ می  اتنا خیال
 ر ہوں۔ ا احساس کا مظاہرہ کرئے پر شکرگز 

 
۔ نر ہاگر آپ مزید کوئے سوال پوچھنا چاہ  ی  تو براہ مہربائے مجھ ےس بات کرئے ےک لن  بال جھجک سکول ےک فرنٹ آفس کو بتائی 

 
 نیک تمناؤں ےک ساتھ 
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