د زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﮐووﯾډ 19-ورځﻧۍ دﻣﺧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ

ښووﻧځﻲ ﺗﮫ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د ﻟﯾږﻟو ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د ﻋﻼﻣو ورځﻧۍ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ وﮐړي .ﮐﮫ
ﭼﯾرې د ﻻﻧدې ﭘوښﺗﻧو څﺧﮫ ﮐوﻣﯥ ﯾوې ﺗﮫ ځواب ھو وي ،ﻧو ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﺑﺎﯾد د ښووﻧځﻲ څﺧﮫ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻲ .ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د ﻧﺎروﻏۍ او ﻋﻼﻣو راﭘور د ښووﻧځﻲ د ﺣﺎﺿرۍ دﻓﺗر ﺗﮫ ورﮐړئ .ښووﻧځﻲ ﺗﮫ د
ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د ﺑﯾرﺗﮫ ﻟﯾږﻟو ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ د ﻧورو ګﺎﻣوﻧو ﻟﭘﺎره د وﻟﺳواﻟۍ "ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ ﻋﻼﻣﯥ" ﺳﻧد وﮐﺎروئ.










آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم د ﺗﺑﯥ ﮐﻣوﻟو درﻣﻠو ﭘرﺗﮫ ﺗﺑﮫ ) 100.4° Fﯾﺎ ﻟوړه(
وﮐړئ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ښووﻧځﻲ ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ(

ﻟري؟ )ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ

آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷوم ﺳﺗوﻧﯽ درد ﮐوي؟
آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﺗﺎزه ﻧﺎ ﮐﻧټرول ﺷوی ټوﺧﯽ ﻟري ﭼﯥ ﺳﺎه اﺧﯾﺳﺗﻠو ﮐﯥ ورﺗﮫ ﻣﺷﮑل ﺟوړوي )د ﻣزﻣن
ﺣﺳﺎﺳﯾت/ﺳﺎه ﺑﻧدي ټوﺧﻲ ﻟروﻧﮑﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ،د ټوﺧﻲ څرﻧګواﻟﻲ ﮐﯥ ﺑدﻟون(؟
آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﻧس ﻧﺎﺳﺗﯽ ﯾﺎ زړه ﺑدی ﻟري؟
آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﺗﺎزه ﺷدﯾد ﺳر درد ﭘﯾدا ﮐړی دی ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ د ﺗﺑﯥ ﺳره؟
آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﭘدې وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ د ﺧوﻧد ﯾﺎ د ﺑوی ﺣس ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړی دی؟
آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷوم ﭘزه ﺑﻧده ده/ﺑﮭﯾږي؟

د ﭘورﺗﮫ ﻣواردو ﺳرﺑﯾره ،ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﻻﻧدې ﭘوښﺗﻧو څﺧﮫ ﮐوﻣﯥ ﯾوې ﺗﮫ ځواب ھو وي ،ﻧو ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ
ﮐور ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ دا ﻣﻌﻠوﻣﺎت د ښووﻧځﻲ د ﺣﺎﺿرۍ دﻓﺗر ﺗﮫ راﭘور ﮐړئ.
 ﭘﮫ ﺗﯾرو  14ورځو ﮐﯥ ،آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم د ﮐوم داﺳﯥ ﭼﺎ ﺳره ﭘﮫ ﻧږدې ﻓزﯾﮑﻲ اړﯾﮑﮫ )ﻟږﺗرﻟږه د  15دﻗﯾﻘو
ﻟﭘﺎره  6ﻓټ ﯾﺎ ډﯾر ﻧږدې( ﮐﯥ و ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-ټﯾﺳټ ﻻﺑرﺗواري ﺗﺎﯾﯾد ﺷوې ﻣﺛﺑت ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯥ درﻟودﻟﮫ؟
 آﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم اوﺳﻣﮭﺎل ﻟدې اﻣﻠﮫ ﺗﺟرﯾد ﮐﯥ ﯾﺎ ﭘﮫ ﻗرﻧطﯾن ﮐﯥ دی ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﻟروﻧﮑﻲ ﮐوم ﻧﻔر ﺳره
ﻣﺦ ﺷوی ﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﮫ ﻟرئ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻣﻣﮑن د ﮐووﯾډ 19-ﻧﺎروﻏﻲ ﻟري؟
 آﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ اوﺳﻣﮭﺎل د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره د ﮐووﯾډ 19-ټﯾﺳټ ﭘﺎﯾﻠو ﺗﮫ ﭘﮫ ﺗﻣﮫ ﯾﯥ؟
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ﺩ COVID-19
ﻳﺳټ
 San Juan Uniﬁedﻪ د California Department of Public Health
د اوﺳ ﻻر ﻮوﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ زدە ﮐﻮﻧﮑﻮ او ﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د  COVID‐19رﺿﺎ ﺎر او
ﻪ ﺧ ﻠﻪ ﺧﻮ ﻪ ﻣﻌﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ ي.
ﺴ

او ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮل و ﻣ ﻢ دي:
ﺴ
ﻫﻐﻪ ﺧﻠ
ﻣﺜ ﺖ وي او ﻋﻼ
ژر ﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي.
وﻟﺮي ﮐﻮ
ﺳﺘﺎ د  COVID‐19ﺴ ﺎ  ،د ﻧﻮرو
ﺳﺘﺎ ډا
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ە ﯾﻮ ﺎی ﮐﻮ
ﻪ اړە د ﭘﻮ ﻟﻪ
ە ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ي ﺳﺘﺎ
ﻣ ﭘ ﮑ ې وﮐ ي.

د  COVID‐19ﻟ ﺎرە ﺴ ﮐ ﺪل او ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﮐ ﺪل زﻣ
ﻮوﻧ او او ﻪ ﻮﻟﻨﻪ د
 COVID‐19ﺧ ﺪو ﻣﺤﺪودﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮي .د و ﺮوس ﺧ ﺪو دروﻟﻮ د ﻣﺮﺳ
ﻟ ﺎرە اړ ﺗﻌﻘ ﺐ ﮐ ﺪی او ﻗﺮﻧﻄ ﺎ د ﺧ ﻞ
ﺎن د ﻧﻮرو ﺧﻠ ﻮ ﻧﻪ ﺟﻼ ﮐﻮل ژر ﭘ ﻞ ﮐ ﺪی
.

اغوستل پاملرنه ده :د ټولو
لپاره د مخ پوښ یا ماسک
ټول زده کونکي ،کارمندان ،او لیدونکي اړ دي زموږ ښوونځیو کې د مخ ماسک یا پوښ
واغوندي .کورنۍ کولی شي خپلو زده کونکو لپاره د مخ ماسک برابر کړي .ښوونځي به د
هر هغه زده کونکي لپاره د مخ یو وار کارول کیدونکي ماسک ولري څوک چې ماسک
ونلري.

د مخ ماسک اغوستلو نه مخکې خپل السونه ومینځئ.

وګورئ او ځان ډاډه کړئ چې د مخ ماسک په سم ډول پزه او خوله پټه کړې
او د زنې الندې کلک دی او دا چې اړخونو شاوخوا یې هیڅ تشې نشته.

کله مو چې ماسک اغوستی وي مه یې لمس کوئ.

د مخ ماسک د لنډمهال لپاره د ناري خوړلو او خوړو خوړلو لپاره لیرې
کولی شئ .د مخ ماسک د مخ نه لیرې کولو لپاره د پټۍ یا مزي نه ونیسئ.
بیا یې بهرنۍ څنډې قات کړئ او خوندي یې کړئ .د مخ ماسک لیرې کولو
نه وروسته خپل السونه ومینځئ.

د ﻣﺦ ﭘﻮښﻠﻮ ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ:
د ښﻮوﻧځﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﮐړﻧﯥ
FACE COVERING POLICY:
SCHOOL DISTRICT HEALTH & SAFETY ACTIONS
•

ټﻮل ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ھﻤﺪارﻧګﮫ ټﻮل زده ﮐﻮﻧﮑﻲ او ټﻮل ﻟﯿﺪوﻧﮑﻲ اړ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ټﻮﻟګﻲ ﮐﯥ ،ﭘﮫ ﮐﻤﭙﺲ ﮐﯥ ،د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﯥ ،د
ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ واﻏﻮﻧﺪي ﯾﺎ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﮐﻮم ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ ﺑﺮﺧﮫ اﺧﻠﻲ اﻟﺒﺘﮫ ﻏﯿﺮﻟﺪې ﮐﮫ ﭼﯿﺮې
ﮐﻮم ﻟﯿﮑﻠﯽ طﺒﻲ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﻟﺮي.

•

د ﻣﺦ ﭘﻮښﻮﻧﮑﯽ ،ﭼﯥ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ د ټﻮټﯥ ﻣﺎﺳﮏ ورﺗﮫ ھﻢ وﯾﻞ ﮐﯿږي ،د ﭘﺰې او ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮښﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿﺪوﻧﮑﯽ ﺗﻮﮐﯽ دی .دا
د ﻣﺰو ﯾﺎ ﭘټﯿﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﭘﮫ ﺳﺮ ﮐﯥ ﮐﻠﮑﯿږي ﯾﺎ ﯾﻮازې ﻻﻧﺪې ﻣﺦ ﻧﮫ ﺗﺎوﯾږي.

•

د دوه ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﮫ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺧﻠﮏ ،ﮐﻮم څﻮک ﭼﯥ ﺳﺎه اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﮑﻞ ﻟﺮي )د طﺒﻲ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮی(،
ﮐﻮم څﻮک ﭼﯥ ﺑﯥ ھﻮښﮫ وي ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﮫ ﯾﯽ ،ﯾﺎ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﮐﻮم څﻮک ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﮫ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﻟﯿﺮې ﮐړي ،د
ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ څﺨﮫ ﻣﻌﺎف دي.

•

د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﮫ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ طﺒﻲ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ﯾﻮه ډاﮐټﺮ ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮی وي .طﺒﻲ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د
ښﻮوﻧځﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﮫ وړاﻧﺪې ﺷﻲ او د ﻣﺨﯥ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻟﺨﻮا  Q-SIS Student Documentsﺗﮫ وﺧﯿﮋول ﺷﻲ )د ﺳﻨﺪ
ﻧﻮع  -روﻏﺘﯿﺎ(.
 oﮐﮫ ﭼﯿﺮې د ﮐﻮﻣﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪ طﺒﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺸﺊ اﻏﻮﺳﺘﻠﯽ ،ﻧﻮ د ﻣﺦ ﺷﯿﻠډ ﺑﺎﯾﺪ
وﮐﺎروئ .ﻋﻼوه ﻟﺪې ،اﻏﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﻮرو ﻧﮫ ھﺮڅﻮﻣﺮه ډﯾﺮ ﭼﯥ ﺷﻮﻧﻲ وي ،ﻓﺰﯾﮑﻲ واټﻦ وﺳﺎﺗﻲ .د ﻣﺦ ﺷﯿﻠډ
ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺦ ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﮫ ﮐﺶ ﺷﻲ او ﺗﺮﺟﯿﺤﺂ ﻻﻧﺪې اړخ ﺗﮫ ﯾﻮه ټﻮټﮫ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ وﻟﺮي .د ﻣﺦ ﺷﯿﻠډ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮې طﺒﻲ
ﻧﺎروﻏۍ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ ﭘﺮﺗﮫ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺮځﺎی ﻧﺸﻲ ﮐﺎرول ﮐﯿﺪی.

•

ﭘﮫ ﻣﺤﺪود ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯿﺮې ﭼﯥ د ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﺎ د ودې دﻻﯾﻠﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﺦ دودﯾﺰ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺸﻲ ﮐﺎرول ﮐﯿﺪی
)ﻟﮑﮫ د ﺧﺒﺮو ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﻣﮭﺎل ﯾﺎ د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﯾﺎ ھﻐﻮ اﻓﺮادو د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل ﭼﯥ ﮐﻮڼ وي ﯾﺎ اورﯾﺪو ﮐﯥ ﻣﺸﮑﻞ
ﻟﺮي( ،د ﻣﺦ روښﺎﻧﮫ ﭘﻮښ اړﯾﻦ دی .دا ﭼﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ اﻧﻔﺮادي ډول وي.

•

د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﮫ ټﺎﮐﻠﻲ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻟﻨډې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﻟﯿﺮې ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ .د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ :د ﺧﻮړو ،ﻧﺎري ﺧﻮړﻟﻮ
ﭘﺮﻣﮭﺎل ،د دﻣﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﮭﺎل ،ﯾﺎ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﮭﺎل.

•

زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻟﻤﺲ ﻧﮑړي او ﭘﮫ ﻣﮑﺮر ډول ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﮫ وﻣﯿﻨځﻲ ﯾﺎ د ﻻﺳﻮﻧﻮ
ﺳﻨﯿټﺎﯾﺰر وﮐﺎروي.
 oﮐﮫ اړﺗﯿﺎ وي ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﮐﺎروﻟﻮ ،ﯾﺎ ﭘﮫ ﻣﺤﺪود ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ﻣﺦ ﺷﯿﻠډ ﮐﺎروﻟﻮ ښﻮوﻧﮫ
او روزﻧﮫ ورﮐړي.

•

د ھﻐﮫ اﻓﺮادو ﻟﭙﺎره ﺑﮫ د ﻣﺦ ﯾﻮ وار ﮐﺎرول ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻮښﻮﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮﺟﻮد وي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻏﯿﺮﻗﺼﺪي ډول ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ د ځﺎن
ﺳﺮه د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ راﻧﮫ وړي ،ﺗﺮڅﻮ د ﻏﯿﺮﻻزﻣﻲ اﺧﺮاج او اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯿﺪو ﻧﮫ ډډه وﺷﻲ.

•

ښﻮوﻧځﻲ ﺑﮫ زده ﮐﻮﻧﮑﻲ د ﮐﻤﭙﺲ ﯾﺎ وداﻧۍ ﻧﮫ وﺑﺎﺳﻲ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ھﻐﻮی د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﻧﮫ ډډه وﮐړي او د
 CDPHﻻرښﻮوﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﻧﮫ ﻣﻌﺎف ﻧﮫ وي.

** Schools will immediately exclude students from campus if they refuse to wear a face covering and are not
exempt from wearing a face covering under CDPH guidelines
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د زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮫ درﻟﻮدل
د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره
STUDENT NON-COMPLIANCE
FOR WEARING A FACE COVERING
•

ﺳﭙﺎرښﺘﻨﮫ ﮐﯿږي ﭼﯥ زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ھﺮه ورځ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ ﺧﭙﻞ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ راوړي .د ھﻐﮫ زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ وار
ﮐﺎرول ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮﺟﻮد دي ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻏﯿﺮﻗﺼﺪي ډول د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ راوړﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ
راځﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻏﯿﺮﻻزﻣﻲ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯿﺪو ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷﻲ .دا د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ټﻮﻟﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ دی ﭼﯥ ډاډ ﻻﺳﺘﮫ راوړي زده
ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﻧﺪي.

•

د ) California Department of Public Health (CDPHد ښﻮوﻧځﻲ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿﺪو ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ،
ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺎﯾﺪ ھﻐﮫ اﻓﺮاد د ﮐﻤﭙﺲ ﻧﮫ وﺑﺎﺳﻲ ﭼﯥ د ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﮫ اﻏﻮﻧﺪي او ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻠﺮي .زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدوﻧﮫ
ﮐﯿږي ﭼﯥ ﭘﮫ ټﻮﻟګﻲ ﮐﯥ ،ﭘﮫ ﮐﻤﭙﺲ ﮐﯥ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻞ اړﯾﻦ دي .دې
ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﻗﺼﺪي ډول ﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻻﻧﺪې ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﺷﻮي د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﮫ وﻟﺮي.

ﯾﺎدوﻧﮫ :ھﻐﮫ زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻞ ﯾﯥ ھﯿﺮﯾږي ھﻐﻮی ﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ وار ﮐﺎرول ﮐﯿﺪوﻧﮑﯽ ﻣﺎﺳﮏ ورﮐړل ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﯿﺮې
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻮم زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻏﯿﺮﻗﺼﺪي ډول ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺳﮏ ﻟﯿﺮې ﮐړی دی ،ﻧﻮ دا ﺑﺎﯾﺪ د روﻏﺘﯿﺎ/ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﯾﺎ اﻧﻀﺒﺎطﻲ ﭘﯿښﯥ ﭘﮫ
ﺗﻮګﮫ وﻧﮫ ګڼﻞ ﺷﻲ.
د ھﻐﮫ زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺼﺪي ډول ﻣﺎﺳﮏ ﻟﯿﺮې ﮐﻮي ﯾﺎ ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺲ ﮐﯥ ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﮭﺎل ﯾﯥ
ﭘﮫ ﻧﺎﺳﻢ ډول اﻏﻮﻧﺪي ،د ھﻐﻮی ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ دا ﻻﻧﺪې ﻣﺦ ﭘﺮودې اﻗﺪاﻣﺎت وﺷﻲ:
روﻏﺘﯿﺎ او
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
ﭘﯿښﮫ

د روﻏﺘﯿﺎ/ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اﻗﺪام )د  Q-SISزده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻟﯿﺪﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﻨﺪ(

 1ﻟﻮﻣړۍ
ﭘﯿښﮫ**

ﺧﺒﺮداری .د ﺗﻤﯥ او ﺗﻮﻗﻊ ورﭘﮫ ﯾﺎدول او ﺑﯿﺎځﻞ ښﻮوﻧﮫ .د واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺒﺮول.

2ﻣﮫ ﭘﯿښﮫ**

ﺧﺒﺮداری او د واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ .د ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﺗﻤﯥ او ﺗﻮﻗﻊ ورﭘﮫ ﯾﺎدوﻟﻮ او ﺑﯿﺎځﻞ ښﻮوﻧﯥ ﻟﭙﺎره د اداره
ﮐﻮﻧﮑﻲ ،ښﻮوﻧﮑﻲ ،واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺳﺮه ﺑﺎﯾﺪ د واﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻲ .د ﮐﻮرﻧۍ ﺟﻮړښﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﮫ
ﺷﻲ .ﻣﻤﮑﻦ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ګﺎﻣﻮﻧﮫ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﮫ ﺷﻲ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې زده ﮐﻮﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﻗﺼﺪي ډول د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮏ ﻟﯿﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ
ﭘﮫ ﻧﺎﺳﻢ ډول اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﺗﮫ دوام ورﮐړي.

3ﻣﮫ ﭘﯿښﮫ**

د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻀﻮري زده ﮐړې ﻧﮫ د زده ﮐﻮﻧﮑﻲ اﯾﺴﺘﻞ اداره ﮐﻮﻧﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺒﺮوي .د ﻟﻨډې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د ﻟﯿﺮې ﻻرې
زده ﮐړې ﺗﮫ ﻟﯿږدول ) 1اوﻧۍ(.

4ﻣﮫ ﭘﯿښﮫ**

د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻀﻮري زده ﮐړې ﻧﮫ د زده ﮐﻮﻧﮑﻲ اﯾﺴﺘﻞ اداره ﮐﻮﻧﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺒﺮوي .د ﻟﯿﺮې ﻻرې زده ﮐړې ﺗﮫ
ﻟﯿږدول )د ټﻮﻟګﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره(.

ھﻐﮫ زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻀﻮري زده ﮐړې ﺗﮫ ﺳﺘﻨﯿږي او ﭘﮫ ټﻮﻟګﻲ ﮐﯥ ،ﭘﮫ ﮐﻤﭙﺲ ﮐﯥ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ
ﮐﯥ د ﺷﺘﻮن ﭘﺮﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﻗﺼﺪي ډول ﺧﭙﻞ د ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮏ ﻟﯿﺮې ﮐﻮي ﯾﺎ ﭘﮫ ﻧﺎﺳﻢ ډول ﯾﯥ اﻏﻮﻧﺪي ﻏﯿﺮﻟﺪې ﮐﮫ ﮐﻮم ﻟﯿﮑﻠﯽ طﺒﻲ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ وﻟﺮي،
د ﮐﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ د ښﻮوﻧﯥ ﮐﻮډ )ﺑﺮﺧﮫ  48900او ﻧﻮرې ﺑﺮﺧﯥ( ﭘﺮﺑﻨﺴټ د اﻧﻀﺒﺎطﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯿږي.
د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اړوﻧﺪ ﻧﻮرې ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﯾﺎ ﭘﯿښﯥ ﺑﺎﯾﺪ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭼﻠﻨﺪ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﺳﺎﯾټﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻲ.

** Schools will immediately exclude students from campus if they refuse to wear a face covering and are not
exempt from wearing a face covering under CDPH guidelines
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د خوندیتوتول اتهتد ال د و تونتو
مینځلو  5ګدمونه
په  San Juan Unifiedکې زموږ د زده کونکو او کارمندانو روغتیا او خوندیتوب زموږ ستر لومړیتوب دی .د خپلو السونو
مینځل اسانه دي او دا د جراثیم د خپریدو مخنیوي یو له ترټولو اغیزناکو الرو څخه ده .تاسې باید د ورځې په اوږدو کې په
مکرر ډول خپل السونه ومینځئ ،پشمول د خوړو نه مخکې او وروسته؛ د ټوخي یا پرنجي کولو نه وروسته؛ د هغه ټولګیو نه
وروسته چیرې چې تاسې توکي او شیان لمس کوئ؛ او د ارام خونې د کارولو نه مخکې او وروسته.

.1

.2

خپل السونه المده کړئ په پاکو،
جاري اوبو ،نل بند کړئ ،او په
السونو صابون ووهئ.

خپل ورغوي یوځای کړئ او
صابون په ټولو ورغوو او د خپلو
السونو په شا وسولوئ ،پشمول د
ګوتو ترمینځ.

.4

.5

السونه په سم ډول د پاکو ،جاري
اوبو الندې کنګال کړئ.

د کاغذي دستمال په کارولو سره
السونه وچ کړئ.

.3

خپل السونه د لږترلږه  02ثانیو
لپاره وسولوئ .د وخت
معلومونکي ته اړتیا لرئ؟ د
" "Happy Birthdayسندره د
پیل نه تر پای پورې دوه ځله
وویوئ.

همدومرال ددال! اه تد ې نه
مننه چې زموږ د ښوونځي
ټوانو خوندي دتلو کې ونډال
اخلئ.

راځئ چې خوندي اوسو یوځای
پداسې حال کې چې د یوبل نه 6
فټ لیرې اوسو
په San Juan Unifiedکې زموږ د زده کونکو او کارمندانو روغتیا او خوندیتوب
زموږ ستر لومړیتوب دی .دا مهم دي چې موږ زموږ ښوونځیو کې ،هم د ټولګي
دننه او هم د ټولګي نه بهر  6فټ فزیکي واټن وساتو.

6

6

تاسې به د کمپس یا ودانۍ شاوخوا د الرښود
نښې وګورئ چې له مخې یې ستاسې غوښتل
کیږي د ځانګړي دهلیز الرو یا پلي الرو کې
په یوه استقامت یا الرښود تګ او راتګ
وکړئ .تاسې همدارنګه د واټن ساتلو کې
مرستې لپاره په فرش هم نښې ګورئ.

په ټاکلي خونو کې د مجاز افرادو شمیر
هم محدود کیدی شي .په ټولګیو کې
میزونه د یوبل نه  6فټ لیرې دي.

ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻀﻮري زده ﮐړې ﺗﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺳﺘﻨﯿﺪل:
د ښﻮوﻧځﻲ او ﮐﻮرﻧۍ ﺟﻮړښﺖ
RETURN TO IN-PERSON LEARNING:
SCHOOL AND FAMILY COMPACT
ﻣﻮږ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻀﻮري زده ﮐړې ﺗﮫ زﻣﻮږ د زده ﮐﻮﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ھﺮﮐﻠﻲ ﻟﭙﺎره ډﯾﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﮫ ﯾﻮ! د The San Juan Unified
 School Districtزﻣﻮږ د زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ،ښﻮوﻧﮑﻮ ،او ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﺗﮫ ډﯾﺮه ﺟﺪي ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻮي .ﻣﻮږ ژﻣﻦ ﯾﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﺳﺮه ﭘﮫ
ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ او ﺷﺮاﮐﺖ د دې ډاډ ﻟﭙﺎره ھﺮ ھﻐﮫ څﮫ وﮐړو ﭼﯥ وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ زﻣﻮږ زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮﻧﺪي او ګټﻮر ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل وﻟﺮو.
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﻻﻧﺪې ژﻣﻨﯥ وﻟﻮﻟﺊ او ھﺮه ﯾﻮه ژﻣﻨﮫ د دې ﺑﯥ ﻣﺨﯿﻨﯥ وﺧﺖ ﭘﺮﻣﮭﺎل زﻣﻮږ ﺳﺮه د ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺎﺳﯥ د رﺿﺎﯾﺖ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ
ﻧښﮫ ﮐړئ .ﻣﻮږ زﻣﻮږ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﮫ ﮐﻮو او ﺑﺎور ﻟﺮو ﭼﯥ ﭘﮫ ګډه ﻣﻮږ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ زﻣﻮږ زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮﻧﺪي او ﻟﮫ ښﻮوﻧﯿﺰ ﭘﻠﻮه ﺑډاﯾﮫ
ﺗﺠﺮﺑﮫ وړاﻧﺪې ﮐړو .ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ھﺮه ﻟﯿﮑﮫ ﭘﯿﻞ ﮐړئ:
_____ زه ژﻣﻦ ﯾﻢ ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ د ﻟﯿږﻟﻮ ﻧﮫ ﻣﺨﮑﯥ ھﺮ ﺳﮭﺎر د ﻧﺎروﻏۍ ﻟﭙﺎره زﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮم ﮐﺘﻨﮫ او ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ وﮐړم) .ﺿﻤﯿﻤﮫ(
_____ زه ژﻣﻦ ﯾﻢ ﭼﯥ ھﺮه ورځ زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ د ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺮه وﻟﯿږم او د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻣﺦ ﭘﻮښ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ﺳﺮه رﺿﺎﯾﺖ ﻟﺮم
)ﺿﻤﯿﻤﮫ( .ﮐﮫ زه ﯾﯥ وﻧﻠﺮم ،زه ﺑﮫ زﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮم ښﻮوﻧځﻲ دﻓﺘﺮ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﻢ.
_____ زه ﭘﻮھﯿږم ﭼﯥ د  2020-21ښﻮوﻧﯿﺰ ﮐﺎل ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻀﻮري زده ﮐړې ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﭙﺎره زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم )ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن( اړ دي
ﺗﻞ ﭘﮫ ﮐﻤﭙﺲ ﮐﯥ ،ﭘﮫ ﺑﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﮐﯥ د ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮏ واﻏﻮﻧﺪي ﻏﯿﺮﻟﺪې ﮐﮫ ھﻐﻮی زﻣﻮږ د ډاﮐټﺮ ﻟﺨﻮا ﻟﯿﮑﻠﯽ طﺒﻲ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
وﻟﺮي.
_____ ﮐﮫ زه اړ اوﺳﻢ ﭼﯥ دﻓﺘﺮ ﺗﮫ ورﺷﻢ ،زه ﺑﮫ د ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮏ واﻏﻮﻧﺪم او ﻓﺰﯾﮑﻲ واټﻦ ﺑﮫ ﺳﺎﺗﻢ.
_____ زه ژﻣﻦ ﯾﻢ زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم وھڅﻮوم ﭼﯥ ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﻓﺰﯾﮑﻲ واټﻦ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻲ.
_____ زه ژﻣﻦ ﯾﻢ ډاډ ﻻﺳﺘﮫ راوړم ﭼﯥ زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺎﻧځﮑﯥ ،ﺑﺎﻟﻮﻧﮫ ،او ﻧﻮر ورﺗﮫ ﺗﻮﮐﻲ او ﺷﯿﺎن ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﺮﯾږدي.
_____ زه ژﻣﻦ ﯾﻢ زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم وھڅﻮم ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﺳﺮه د څښﺎک ،ﻧﺎري ﺧﻮړو ،او ﺗﻮﮐﻮ د ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ ﻧﮫ دډه وﮐړي.
_____ زه ژﻣﻦ ﯾﻢ ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﮐﻮوﯾډ 19-د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻼن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړم.
_____ زه ژﻣﻦ ﯾﻢ ﭼﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﮫ د ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم واﺧﻠﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﭘﮫ ﮐﻤﭙﺲ ﮐﯥ ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﯥ
ﻧﺎروغ وي.
_____ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ ﭘﻠﻲ ﺗګ او راﺗګ ﮐﻮي ،زه ژﻣﻦ ﯾﻢ زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم وھڅﻮم ﭼﯥ ﻓﺰﯾﮑﻲ واټﻦ
وﺳﺎﺗﻲ.
_____ زه ﭘﻮھﯿږم ﭼﯥ د  2020-21ښﻮوﻧﯿﺰ ﮐﺎل ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻀﻮري زده ﮐړه ﯾﻮ ښﻮوﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب دی ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﺨﻮا زده ﮐﻮﻧﮑﻮ
ﺗﮫ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﮐﮫ ﭼﯿﺮې زه د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻀﻮري زده ﮐړې د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ وﻧﻠﺮم ،ﭘﺸﻤﻮل د ﭘﻮرﺗﮫ
ورﮐړل ﺷﻮي ټﻮﻟﻮ ﻣﻮاردو ،او/ﯾﺎ ﮐﮫ زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم د وﻟﺴﻮاﻟۍ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺗﺒﻌﯿﺖ درﻟﻮدو وړ ﻧﮫ وي ،ﻧﻮ د ﻟﯿﺮې ﻻرې
زده ﮐړه ﯾﻮ ﺑﺪﯾﻞ ښﻮوﻧﯿﺰ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل دی ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.

د واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻻﺳﻠﯿﮏ
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ﻧﯿټﮫ

د زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻻﺳﻠﯿﮏ

ﻧﯿټﮫ

ﻭﺻﻝ ﺍﻭﺳﺊ ﺍﻭ ﺎﻥ
ﺧﺑﺭ ﻭﺳﺎﺗﺊ
د  COVID‐19وروﺳ ﯿﻮ ﺗﺎزە
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د ﻮوﻧ د
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻼﻧﻮﻧﻮ ﺑ ﺎ ﺘ ﻟ ﺎرە،
دې و ﺐ ﺎ ﺗﻪ ور :
www.sanjuan.edu/COVID19
ە
ﻏﻮاړئ د وﻟﺴﻮا
دوﺳ ﻪ ﺧ ﻞ د ﺧ ﺗ ﺎ
ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻪ ﺗﺎزە ﮐ ئ؟ دې
و ﺐ ﺎ ﺗﻪ ور :
www.sanjuan.edu/mynotifications

ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ:
ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ د زده ﮐﻮﻧﮑﻲ د ﮐﻮوﯾډ 19-ﻋﻼﻣﯥ
NOTIFICATION:
STUDENT COVID-19 SYMPTOM(S) AT SCHOOL
واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ د __________________________________________________ :ﻧﯿټﮫ____________ :
دا ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ د دې ﻟﭙﺎره درﮐﻮل ﮐﯿږي ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ د ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﺮﻣﮭﺎل د ﮐﻮوﯾډ 19-ﻋﻼﻣﯥ راﭘﻮر
ﮐړي/ښﻮدﻟﻲ دي .د  Sacramento County Public Healthﻟﺨﻮا ﻻرښﻮد ﭘﺮﺑﻨﺴټ ،ﺳﺘﺎﺳﯥ زده ﮐﻮﻧﮑﯽ د ښﻮوﻧځﻲ ﻧﮫ ﮐﻮر ﺗﮫ ﻟﯿږل ﮐﯿږي
او ﺑﺎﯾﺪ د ﻻﻧﺪې ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﯾﻮه ﻣﻮده ﭘﮫ ﮐﻮر ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.
ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮي/ښﻮدل ﺷﻮي ﻋﻼﻣﯥ )راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮي ﻋﻼﻣﯥ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐړئ(:
د ﻟﻮړ ﺧﻄﺮ ﻋﻼﻣﯥ:
 ﻧﺎ ﮐﻨټﺮول ﺷﻮی ټﻮﺧﯽ
 ﺳﺎه اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﮑﻞ
 د ﺧﻮﻧﺪ/ﺑﻮی ﺣﺲ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐﻮل

د ټﯿټ ﺧﻄﺮ ﻋﻼﻣﯥ:
 ﺗﺒﮫ ) 100.4° Fﯾﺎ ﻟﻮړه(
 د ﺳﺘﻮﻧﻲ درد
 ﺳﺘړﯾﺎ/د ﻋﻀﻼﺗﻮ ﯾﺎ د ﺑﺪن درد
 زړه ﺑﺪی/ﻧﺲ ﻧﺎﺳﺘﯽ/ګﺮځﻮن ﮐﻮل
 ﺳﺮ درد
 د ﭘﺰې ﺑﻨﺪﯾﺪل/ﺑﮭﯿﺪل

ﺗﻌﻘﯿﺐ او ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ راﺳﺘﻨﯿﺪل )د ﭘﻮرﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻮي ﻋﻼﻣﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐړئ(:
ﻋﻼﻣﯥ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻟﻤﺒﺮ 1
 ﯾﻮه ) (1د ټﯿټ ﺧﻄﺮ
ﻋﻼﻣﮫ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻟﻤﺒﺮ 2
 دوه ) (2ﯾﺎ ډﯾﺮ د ټﯿټ ﺧﻄﺮ ﻋﻼﻣﯥ
ﯾﺎ
ﯾﻮه ) (1ﯾﺎ ډﯾﺮ د ﻟﻮړ ﺧﻄﺮ ﻋﻼﻣﯥ

اﻗﺪام
ﮐﻮر ﺗﮫ ﻟﯿږل

ﮐﻮر ﺗﮫ ﻟﯿږل او د روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ
وړاﻧﺪې ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐﻮل

ﭘﺎﯾﻠﮫ او ﺳﺘﻨﯿﺪل

ﺑﯿﺮﺗﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ  72ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﮫ وروﺳﺘﮫ او
د ﺗﺒﯥ ﮐﻤﻮﻟﻮ درﻣﻠﻮ ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﺮﺗﮫ د ﻋﻼﻣﯥ
ښﮫ ﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ ﺳﺘﻨﯿﺪل )ﮐﮫ اړوﻧﺪ وي(
 (Aد روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻧﮑﯽ ﻟﯿﮑﻠﻲ
ﺑﺪﯾﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ وړاﻧﺪې ﮐﻮي = زده
ﮐﻮﻧﮑﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﺑﯿﺮﺗﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ 72
ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﮫ د ﺗﺒﯥ ﮐﻤﻮﻟﻮ درﻣﻠﻮ ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﺮﺗﮫ
د ﻋﻼﻣﯥ ورﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ ﺳﺘﻮن ﺷﻲ )ﮐﮫ
اړوﻧﺪ وي( ﯾﺎ
 (Bد ﮐﻮوﯾډ ﻣﻨﻔﻲ ټﯿﺴټ (SARS-CoV-2
) PCRﭘﺎﯾﻠﮫ = زده ﮐﻮﻧﮑﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ
ﺑﯿﺮﺗﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ  72ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﮫ د ﺗﺒﯥ
ﮐﻤﻮﻟﻮ درﻣﻠﻮ ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﺮﺗﮫ د ﻋﻼﻣﯥ
ورﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ ﺳﺘﻮن ﺷﻲ )ﮐﮫ اړوﻧﺪ
وي( ﯾﺎ
 (Cد ﮐﻮوﯾډ ﻣﺜﺒﺖ ټﯿﺴټ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﺎ ډاﮐټﺮ ﺗﮫ ﻧﮫ
ورﺗګ ﯾﺎ ټﯿﺴټ ﻧﮫ ﮐﻮل = زده ﮐﻮﻧﮑﯽ اړ
دی ﭼﯥ د  10ورځﻮ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﺗﺠﺮﯾﺪ او
ﺟﻼ ﺷﻲ او ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺳﺘﻨﯿﺪو ﻧﮫ
ﻣﺨﮑﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﺗﺒﯥ ﮐﻤﻮﻟﻮ درﻣﻠﻮ ﺧﻮړﻟﻮ
ﭘﺮﺗﮫ د  24ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﻼﻣﯥ وﻧﻠﺮي

د ښﻮوﻧځﻲ د اداره ﮐﻮﻧﮑﻲ/ځﺎی ﻧﺎﺳﺘﻲ/ﻧﺮس ﻻﺳﻠﯿﮏ___________________________________ :
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