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 !عزيز والدين
جامعہ مليہ اسالميہ کی طرف سے خير و عافيت کی دعائيں، فطری طور پر آپ جامعہ اسکولوں ميں پڑهنے والے اپنے 

پريشان ہوں گے کہ شديد متعدی بيماری کی وجہ سے کورونا وائرس پهيل رہا ہے۔ الڈلوں کے بارے ميں تشويش اور 
ميں آپ کو يہ يقين دالنا چاہتی ہوں کہ جامعہ مليہ اسالميہ کی انتظاميہ کيمپس کے اسکولوں، عمارتوں اور اس کے آس 

مکن اقدامات کر رہی ہے۔ پاس کے عالقوں کی صفائی ستهرائی نيز آلودگی سے پاک فضا کو قائم رکهنے کے لئے ہر م
 آپ سے گذارش ہے کہ خوف زده نہ ہوں، هللا تعالٰی ہماری حفاظت فرمائے گا۔

عام طور پر کورونا وائرس سانسوں سے نکلنے والے بخارات سے پهيلتا ہے۔ براه کرم اپنے بچوں کو مشوره ديں کہ وه 
ں صالح ديں کہ وه اپنے ہاتهوں کو صابن اس وائرس سے متاثره شخص سے قريبی رابطے سے گريز کريں۔ نيز انہي

استعمال کريں۔ بال دهوئے ہاتهوں سے اپنے منہ، ناک اور )جراثيم کش کيميکل(سے بار بار دهو تے رہيں اور سينيٹائزر 
آنکهوں کو چهونے سے ا حتياط برتيں۔ کورونا وائرس کے انفيکشن کی عالمات ميں بخار، ناک بہنا، سانس لينے ميں 

کهانسی وغيره شامل ہے۔ بخار، سانس کی دشواری،نزلہ اور بار بار چهينک آنے کی صورت ميں ڈاکٹر  دشواری اور
سے رجوع کريں۔ اگر آپ کے بچوں ميں يہ پريشانی ہے تو براه کرم اسکول کے پرنسپل کو آگاه کريں تاکہ احتياطی 

لہ کے ليے دوا دارو ديں۔ بخار اور سانس تدابير اختيار کيے جا سکيں۔ اور انہيں ڈاکٹر کے مشورے سے بخار اور نز
 کی دشواريوں سے دوچار امتحان دينے والے طلباء کے لئے الگ بيٹهنے کے انتظامات کيے جائيں گے۔

ميں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کے بچے ہاسٹل يا کرائے کے کمروں ميں مقيم ہيں تو اپنے بچوں سے قريب 
لبہ کے لئے اسکول کيمپس کو محفوظ اور صحتمند بنائے رکهنے کے لئے آپ کے اور مستقل رابطے ميں رہيں۔ ميں ط

 تعاون کی طلب گار رہوں گی۔
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