
 

 

 ولیمز ویلے سنٹرل اسکول ڈسٹرکٹ ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام

 اکثر پوچھے جانے والے سواالت
 2022جنوری،  27اپ ڈیٹ شدہ 

 ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کے لیے کون اہل ہے؟ سوال:

ایسے طلباء اور عملے کے اراکین جن کی مکمل ویکسین نہیں ہوئی ہے اور جن کی شناخت اسکولی سیٹنگ میں  جواب:

COVID-19 مثبت افراد سے قریبی رابطے کے طور پر ہوئی ہے وہ ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کرنے کے اہل ہیں۔ 

ور ان کی شناخت اسکولی سیٹنگ میں قریبی رابطے کے اگر طالب علم یا عملے کے رکن نے ویکسین نہیں لگوئی ہے ا سوال:

 طور پر ہوئی ہے تو کیا انہیں ٹیسٹ ٹو اسٹے میں شرکت کرنے کی ضرورت ہے؟

 

نہیں، ٹیسٹ ٹو اسٹے ایک اختیاری پروگرام ہے جسے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے دستیاب کرایا گیا ہے تاکہ وہ  جواب:

اگر ویکسین نہ لگوانے والے افراد کی شناخت اسکولی سیٹنگ میں قریبی  جانا جاری رکھ سکیں۔ تدریسی مقاصد کے لیے اسکول

دنوں کے لیے قرنطینہ )علیحدگی( میں رہنے  5میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو، انہیں  TTSرابطے کے طور پر ہوتی ہے اور وہ 

 پر واپس آنے کے اہل ہوں گے۔ 6کی ضرورت ہو گی اور وہ دن 

 سٹ ٹو اسٹے میں شرکت کرنے کے لیے منظوری کی ضرورت ہے؟ٹی سوال:

ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے  ہاں، عملے کے اراکین اور طلباء کے لیے منظوری کی ضرورت ہے۔ جواب:

  کے ذریعہ دستیاب ہوں گے۔ WITSمنظوری کے یہ فارمز  والدین/ سرپرست کو منظوری دینے کی ضرورت ہو گی۔

کیا والدین/ سرپرست کو ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جانچ کروانے کی خاطر اپنے بچہ )بچے( کے  سوال:

 ساتھ آنے کی ضرورت ہے؟

 ہاں، والدین/ سرپرست کا جانچ کروانے کے لیے اپنے بچے )بچوں( کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ جواب:

 جانچ کہاں انجام دی جائے گی؟ سوال:

 Amherst Youth & Recreation's Williamsvilleجانچ اسکول کے دن کی شروعات سے قبل  جواب:

Youth & Family Center (5005 میں انجام دی جائے گی۔ )شریڈن ڈرائیو 

 جانچ کے لیے اوقات کیا ہیں؟ سوال:

 بجے تک دستیاب ہوں گی۔ 8:30بجے سے  6:15جانچیں صبح  جواب:

 ئج کے انتظار کے لیے میرے بچے کو کہاں جانا ہے؟جانچ ہونے کے بعد نتا سوال:

 COVID-19جانچ کے مقام پر، "انتظار گاہ" موجود ہو گی جہاں والدین/ سرپرست، بچے، اور عملے کے اراکین اپنے  جواب:

 جانچ کے نتائج حاصل کرنے کے لیے انتظار کریں گے۔

 جانچ استعمال کی جائے گی؟ COVID-19ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں کس قسم کی  سوال:

منٹوں میں  15فوری اینٹی جن جانچ استعمال کی جائے گی، جن کے نتائج  COVID-19ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں  جواب:

  دستیاب ہوں گے۔

 جانچ کون انجام دے گا؟ COVID-19 سوال:

 کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جو جانچ کے لیے طبی ماہرین فراہم کرے گا۔ Buffalo Homecareڈسٹرکٹ نے  جواب:

 ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں کتنی جانچیں انجام دی جائیں گی؟ سوال:



 

 

 Erie County Department of Healthاگر اسکولی سیٹنگ میں قریبی رابطے کے طور شناخت ہوئی ہے تو،  جواب:

(ECDOH) س کی زد میں آنے کے بعد، پانچ دنوں کی مدت میں طلباء اور عملے کی کم سے کم دو کی پالیسی کے لحاظ سے ا

والدین/سرپرست اور عملہ کے اراکین کو جانچ کی  پانچویں دن ایک جانچ ضرور کی جانی چاہیئے۔ بار جانچ کی جائے گی۔

 تاریخیں فراہم کی جائیں گی کہ کب انہیں جانچ کروانے کی ضرورت ہے۔

کی جانچ مثبت  COVID-19و اسٹے پروگرام میں شرکت کے دوران اگر کوئی طالب علم یا عملے کے رکن کی ٹیسٹ ٹ سوال:

 آتی ہے تو کیا ہو گا؟

کی جانچ کا مثبت نتیجہ حاصل ہوتا ہے  COVID-19اگر ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں طالب علم یا عملے کے رکن کو  جواب:

کی علیحدگی اور قرنطینہ کی پالیسی کے لحاظ سے  New York State Department of Health (NYSDOH)تو، انہیں 

کے ذریعہ اپنایا گیا ہے، جو کہ مثبت جانچ  ECDOHپانچ دنوں کی علیحدگی کی مدت مکمل کرنے کی ضرورت ہو گی، جسے 

 دن" کے طور پر شروع ہو گی۔ 0کے دن سے "

 طالب علم یا عملے کے رکن میں عالمت ظاہر ہوں تو کیا ہو گا؟ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کے دوران اگر کسی  سوال:

اگر ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کسی طالب علم یا عملے کے رکن میں عالمت ظاہر ہوتی ہیں تو،  جواب:

ب تک کہ ان کی انہیں تب تک اسکول آنے کی اجازت نہیں ہو گی ج انہیں گھر پر رہنے اور جانچ کروانے کی ضرورت ہو گی۔

گھنٹوں تک بخار نہ ہو، ناک نہ بہے یا اتنی شدید کھانسی نہ ہو جس  24جانچ منفی نہ آ جائے، بخار کم کرنے والی دوا کے بغیر 

سے ماسک پہننے میں رکاوٹ پیدا ہو، اور وہ اپنی مالزمتی ذمہ داریوں کو جاننے یا ان کو انجام دینے کے لیے کافی حد تک 

 ٹھیک ہو۔

 طالب علم یا عملے کے رکن کی جانچ طے شدہ ہے لیکن ان کے تفویض کردہ دن پر جانچ نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوال:

اگر طالب علم یا عملے کے رکن کی جانچ طے شدہ ہے اور ان کی جانچ نہیں ہو پاتی ہے تو، وہ اس دن اسکول یا کام پر  جواب:

 جانے کے اہل نہیں ہوں گے۔

ن نہ لگوانے والے افراد ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں تو، کیا وہ اسکولی دن کے بعد ایتھلیٹک اگر ویکسی سوال:

 ایونٹس، غیر نصابی سرگرمیوں میں شامل ہونے، یا کلبز میں شرکت کرنے کے اہل ہیں؟

ے قابل بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے نہیں، ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام کو ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو اسکول جانے ک جواب:

اور یہ شرکت کنندہ کو اسکولی دن کے بعد ایتھلیٹک ایونٹس، غیر نصابی سرگرمیوں، یا کلبز میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں 

 دیتا ہے۔

 ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کیا طلباء بس میں سوار ہو سکتے ہیں؟ سوال:

جس دن طلباء کا شیڈیول  والدین/ سرپرست کو جانچ کے مقام اور اسکول تک نقل و حمل فراہم کرنا ہو گا۔ جانچ والے دن، جواب:

نہیں ہے، اس دن وہ بس میں سوار ہونے کے اہل ہیں، تاہم والدین/ سرپرست سے پُر زور سفارش کی جاتی ہے کہ وہ جانچ کی 

 مدت کے دوران انہیں نقل و حمل فراہم کریں۔

 کے طلباء اس پروگرام میں شرکت کرنے کے اہل ہیں؟ Pre-Kونیورسل کیا ی سوال:

 COVID-19کے ہماری اسکول کی عمارت )کنٹری پارک وے اور فوریسٹ( میں موجود طلباء ڈسٹرکٹ کے  UPKہاں،  جواب:

کے ایسے طلباء جو ہماری اسکول کی عمارت میں نہیں ہیں انہیں  UPK ٹیسٹ ٹو اسٹے پروگرام میں شرکت کرنے کے اہل ہیں۔

  اپنی متعلقہ بیرونی ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہو گی۔


