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ہو� خلل ےس متاثرہ
م� پیدا
 COVID-19یک وجہ ےس چائلڈ کی� ی
ئ
والدین اور آجروں ےک ئل� رہنما�
ٓ
ٹ
م� ،کام یک
کمیون�
جانب
دورسی
وہ�
،
�
ریہ
ا
جہاں ہماری معیشت واپس ٹپ�ی پر
ی
ی
ہ
ئ
م� بیھ اضافہ
م�  COVID-19ےک معاملوں یک تعداد ی
جگہوں پر ،اور چائلڈ کی� پروگراموں ی
ن
روک� ےک ئل� اپنا حصہ ادا کریں۔
ہورہا ہ�۔  COVID-19ےک پھیالؤ کو
اگر کیس مالزم کا چائلڈ ئ
کی�  COVID-19یک
وجہ ےس متاثر ہ�
ین
مالزم� یک مدد کریں جو والدین یہ�
•ان
•جب ممکن ہو تو گھر ےس کام ن
کر� یک اجازت دیں
•لچکدار کام ےک اختیارات فراہم کریں (ان ےک ئل� بیھ
ر� یہ�)
جو گھر ےس کام کر ہ
ن
خاندا� رخصت ن
لی� یک
•عمےل کو بامعاوضہ دار
اجازت دیں
• ن
کہ� کہ طعام ،کرایہ یا دیگر وسائل ےس
اپ� عمےل ےس ی
جائ� یا
متعلق مدد ےک ئل�  ConnectATX.orgپر ی
 2-1-1پر فون کریں

اگر آپ کاچائلڈ ئ
کی�  COVID-19یک وجہ ےس
متاثر ہ� تو
ن ٓ
اپ� اجر ےس لچک دار کام ےک اختیارات ،گھر ےس
•
ن
کام ن
خاندا� رخصت
کر� یک سہولت ،یا بامعاوضہ
طلب کریں

•اگر ئ
کو� چائلڈ ئ
کی� پروگرام
 COVID-19ےک پھیالؤ یک وجہ ےس متاثر
ہوا � تو ،ٹ ن
آس� پبلک ہیلتھ یک جانب
ہ
ےس کیس کالس روم یا پورے ےک پورے
ن
رکھ� ےک
پروگرام کو  2ہفتوں تک بند
ئل� کہا جاسکتا ہ�
•چائلڈ ئ
کی� پروگراموں کو ٹ ن
آس� پبلک
ہیلتھ یک جانب ےس یہ کہا جا سکتا ہ�
م� شامل چند یا
کہ متاثرہ پروگراموں ی
تمام بچوں کو  2ہفتوں تک قرنطینہ
م� رہنا ہوگا
ی
•قرنطینیہ واےل بچوں کو دیگر چائلڈ ئ
کی�
ئ
چاہ�
نہ� بھیجنا
م� ی
پروگراموں ی

AustinTexas.gov/COVID19

م� ن
رہ� یک ض�ورت
ب� کو قرنطینیہ ی
•اگر آپ ےک چ
ن
ہو� کا انتظار نہ کریں
ہ� تو ،علیحدہ
•اس بات کو ن
بنائ� کہ آپ کا بچہ قرنطینیہ یک
یقی� ی
ئ
م�
مدت ےک دوران دورسے چائلڈ کی� پروگراموں ی
ش�کت نہ کرے
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