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हरेर् डवद्यार्थी अनुहार र नामबाट। हरेर् सू्कल, हरेर् र्क्षा र्ोठा। स्नातर् र्ो माध्यम बाट। 

 

डिय पररवार र स्टाफ सदस्य रोचेस्टर जसटी डडजरिक्ट जिल्ला: 

 

सबै डवद्यार्थीर्ो स्वास्थ्य र सरुक्षार्ो लाडि, स्टाफ, र सू्कल समुदायहरू हाम्रो शीर्क िार्थडमर्तामा छ।मोनरो 

र्ाउन्टी स्वास्थ्य डवभािर्ो सार्थ साझदेारीमा,रोचेस्टर जसटी सू्कल डडजरिक्टल ेCOVID-19 र्ो सामान्यतया 

र्ोरोनाभाइरस भनेर चचडनने सन्दभकमा हालर्ो जरर्थचतलाई डनयालेर हरेररहरे्ो छ। 

 

िब न्य ूयोर्क  राज्यमा र्ोरोनाभाइरसर्ो पुडि भएर्ो छ,आम िनतामा स्वास्थ्य िोखिम रोचेस्टर र मोनरो 

र्ाउन्टीमा र्म छ।हामी बझु्दछौं डर् हाम्रा धेरै पररवारहरूमा िश्नहरू र चचन्ता छन।्हामी आरसीएसडीले 

खलइरहरे्ा र्दमहरूर्ा सार्थ ैभाइरसर्ो फैलावट रोक्न मद्दतर्ो लाडि खलन सके्न र्दमहरू बारे िानर्ारी 

साझा िनक चाहन्छौं। 

 

जिल्ला नेताहरूल ेरोि डनयन्त्रण (CDC) र्ो लाडि अमेररर्ी रे्न्द्रहरूबाट डनदेशन अनुसरण िरररहरे्ा छन,् 

NYS स्वास्थ्य डवभाि, मोनरो र्ाउन्टी स्वास्थ्य डवभाि, र NYS जशक्षा डवभाि। 

 

सीडीसीले COVID-19 मा सबैभन्दा अप-टु-डेट िानर्ारी िदान िदकछ।सीडीसीबाट अपडटेर्ो लाडि, रृ्पया 

तलर्ा ललिं र्हरू हनेुकहोस:् 

● CDC र्ोरोनाभाइरस रोि २०१९(COVID-१९) वबे पषृ्ठ, 



● सीडीसी बारम्बार सोचधन ेिश्न र उत्तर: 

 

यडद एर् ज्ञात COVID रे्स देिा परय्ो भन ेमोनरो र्ाउन्टी स्वास्थ्य डवभािल ेरु्न ैपडन सू्कल जिल्लालो 

सम्पर्क  िनेछ।यडद जिल्ला सिि भयो डर् डवद्यार्थी वा र्मकचारी सदस्यर्ो डनदान हुन्छ, हामी र्मकचारी र 

पररवारलाई सूचचत िनेछौं।जिल्लामा सिं क्रामर् रोिर्ो ठाउँ छ र सावधानी अपनाएर्ो छ, िस्त ैभवनहरू 

सफा र र्ीटाणुनाशर्, डबमारी फैलाउन असमर्थक िनक। यहाँ सबरै्ा लाडि राम्रो अनुस्मारर्हरू छन:् 

● र्डिमा पनी २० सेरे्न्डर्ो लाडि साबुन र पानीले िायः आफ्ना हातहरू धुनुहोस।् साबुन र पानी 

उपलब्ध छैन भन ेएर् रक्सी आधाररत हात सेडनटाइिर ियोि िनुकहोस।् 

●  तपाईंर्ो आँिा, नार्, र मिु मा नछोनोिनुकहोस ्नधोऐर्ा हातहरूल।े  

● डबरामी भएर्ा व्यडिहरूसँि टाढा रहनुहोस ्र तपाईं डबरामी हँुदा घरमै बस्नुहोस।् 

● िोक्रा वा छींर्न ेक्रममा, आफ्नो मुि र नार् डटसलूे वा तपाईंर्ो आस्तीन र्भरल ेढाकु्नहोस ्

(तपाईर्ा हात होइन), र त्यसपजछ डटशूलाई रद्दीटोर्रीमा फाल्नुहोस।् 

● अक्सर छुन ेवस्तुहरू र सतहहरू सफा र र्ीटाणुरडहत िनुकहोस।् 

 

यडद तपाईं आफ्नो वा तपाईंर्ो बच्चार्ो स्वास्थ्य बारे चचडन्तत हुनुहुन्छ भन,े रृ्पया एर् चचडर्त्सा व्यवसायी 

वा मुनरो र्ाउन्टी स्वास्थ्य डवभािलाई सम्पर्क  िनुकहोस।् तपाईर्ो समर्थकन र साझेदारीर्ा लाडि धन्यबाद र 

हामी स्वरर्थ जशक्षा वातावरण र्ायम िनक टिदर र्ाम िदकछौं।  

 

भवदीय, 

तीई डेल 

 

 


