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۔  محفوظ رہیں
نگہداشت طفل
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
؟ اس گائیڈ میں کیا ہے

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

سماجی دوری

مجمع کا سائز

عمل آوری ےس متعلق سکڑاؤ محفوظ جگہیں اور حاالت صحت مندانہ میل جول
 
 
اور نگران

:احتیاط ےس دوبارہ کھولن  پر شکاگو درج ذیل کا طالب ہ  

ی دورسے افراد ےس سماجی دور 
پر تحدیدات

افراد ےک مجمع پر تحدیدات

حفاظتی پوشش

وشش کا افراد ےک ذریےع حفاظتی پ
استعمال

حفظان صحت ےک تقاض  

ل حفظان صحت ےس متعلق می
جول کو یقیتی بنانا 

(جیےس، ہاتھ دھونا)

لچک پذیر ماڈلزداخلہ تک رسان  

عمل آوری ےس متعلق سکڑاؤصفان  ےک معیارات

مرن  رہنمان  
سفر ےس متعلق رہنما 

خطوط

ٹریک کرنا/ جانچ کرنا کار ےک حاالت جائ  

ےک جگہ تک رسائی حاصل کرنی 
نکایس یک حالت/لیں داخلہ

لیں جگہ یک جراثیم ربائی ےک
اختیار کردہ اقدامات

ن جگہ میں پوسٹ کردہ حفظا
صحت ےک وسائل اور رہنمائی 

ہ یک پیدل ٹریفک، ہوا داری، وغیں
قدر پیمائی 

ھ بیماری یک چھتی ےک سات
لچک، ریموٹ کام 

(ممکن ہونی پر)

عمل آوری ےس متعلق لچک 
پذیری ےک لیں تعاون 

(جیےس، متعدد شفٹس)

نقل و مقامات ےک بیچ لوگوں یک
حرکت پر پابندی

یک جانچ کرنی اور ٹریک کرنی 
سہولت رسائی 
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
عکایس کرنی وایل مثال

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

؟ کیا چیں  مختلف ہو سکتی ہ 

1

2

4

6
3

5

14

ےکہوا داری بڑھائ  جہاں مناسب ہو وہاں، 
لیں دروازے اور کھڑکیاں کھیل رہیں 

عملہ کھلونوں اور دیگر سامان سمیت، 
ت ےس   جراثیم ربفسیلیتی یک کیر

 
کرےان

ےک بچوںنگہداشت صحت یک اسکریننگ2
لیں کالس روم میں داخل ہونی ےس پہےل

مطلوب ہے 

حکم مستےک ساتھ تفویض کردہ اساتذہ
میں بچوں کا گروپ بنائیں مجموےع

5

ی ےس ہمہ وقت 3 فیس والدین اور مالزمیں
؛ بچوں ےس پہنیی کا تقاضا کیا جاتا ہے کورنگز

کالس روم ےس باہر ہونی پر مطلوب ہے 

 عالمتی تختی 
 
جو حفظان صحت، مرن

ہ ےک سلسےل میں PPEسماجی دوری،  وغیں
ی میں آویزاں یک گتی  ہوپوری فسیلیٹیں

6
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

کرن  مرکز میں موجود تمام بچوں ےک بیچ سماجی میل جول کم

، مستحکم مجموےع الگو کریں ےک لیں

ی ہر بچوں کو امتیازی کمروں میں تفویض کردہ گروپوں میں الگ کری• ں، نیں
ز تفویض کیں جائیں  یاستی الئسنسنگ ر )گروپ ےک لیں عملہ ےک مستقل ممیی

(ےک تناسب ےس نمیی بتایا جائی 
کہ رسگرمیاں پابند کر دیں جہاں بچے عام طور پر دو • رسے گروپوں وہ تمام مشیی

، بال تحدید، مجمویع حریک ۔ اس میں
ے
شعیی ےک ساتھ میل جول کریں ےک

شامل ہیں 
؛ پیش کردہ تمام کھائی • ناشتہ، لنچ، )کھائی تفویض کردہ کمرے میں کھائیں

وری ہے ( اسنیک انفرادی طور پر پیک ہونا ضی
فٹ 6اں مرب  ع فٹ سونی یک جگہ شامل کریں تاکہ چارپائی4فی بچہ کم از کم •

یک دوری پر رکھنی کو یقیتی بنایا جا سےک
؛ احاطوں میں موجود پےل• گراؤنڈ واےل عوایم پےل گراؤنڈز تک رسائی ےس بچیں

نہ ہوں اور ہر مراکز فسیلیتی کا استعمال کر سکیی ہیں اگر گروپ مےل جےل
گروپ ےک ذریےع استعمال ےک بعد آالت کو صاف کر جائی 

-تجویز کردہ رہنمائی -

 تقاضوں ےک عمر ےک مجموےع ےک لحاظ ےس ریاستی الئسنسنگ ےک

یا کم بچوں تک محدود کریں10مطابق گروپ سائز کو 

پوں یا پروگراموں مجموےع ےط ہو جائی پر بچوں کو مقررہ فسیلیتی ےک اندر گرو •
کو تبدیل مت کرنی دیں۔

دود والدین ےک ساتھ میل جول مح/اختتام پر دورسے بچوں/دن ےک آغاز•
 ےک لیں گروپ ےک شیڈولز ےط کریں

کرنی
ایک کمرے تمام اہل قرار یافتہ متبادل کو دو کالس رومز ےک بیچ جانا ہے اگر •

تبدیل کر دیا گیا ہوPPEےس دورسے میں جائی وقت 
 پر قابل متبادل اساتذہ یک دستیائی یقیتی •

بنائیں عملہ ےک باہر ہونی

سماجی دوری

مجمع کا سائز
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

داز یقیت  بنانا عملہ کو تمام بچوں ےک لیں باقاعدہ ہاتھ دھون  کا ان

(اگر ممکن ہو تو ہر گھنیے پر)ہ  

جب بیھ عملہ مقامات تبدیل کرے ہاتھوں کو دھوئیں •
، فرنٹ ڈیسک پر سینیٹائزرز تک رسائی • ہر کمرے میں
ور جونی پہننا اگر ممکن ہو تو، عملہ کو سائٹ پر تبدیل کرےک مختلف لباس ا•

وں یک باقاع ی ؛ یقیتی بنائیں کہ سائٹ پر رکھے گیی کی   ےس دھالئی ہوئی ہے ہے
ے

دیک

-تجویز کردہ رہنمائی -

ون یک جگہوں پر، ناک اور منہ پر فیس ک• ورنگز کیس عمویم اندرون اور بیں
وروی ہے  اد ےک لیں اییس طتی کیفیات یا معذوریوں ےک حامل افر )پہننا ضی

(   باز رکھتی ہیں استثناء ہو سکیی ہیں جو انہیں بحفاظت فیس کورنگ پہنیی ےس
 ےک دوران ہمہ وقت فیس•

ے
تمام خارجی وینڈرز کو احاطوں میں موجودیک

۔ کورنگز پہننا ہے
 بچوں ےک لیں قاب•

ل عمل نہیں ہو سکتی یوں تو فیکس کورنگز یک تعمیل چھونی
 یک عمر ےک بچوں کو انہیں پہنیی یک تر 

، مگر اسکول جائی  چاہنں ہے
غیب دیتی

عملہ کو فیس کورنگز یا فیس شیلڈ پہننا ہ  

حفاظتی پوشش

حفظان صحت 
ےک تقاض  
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

ہ صحت یک تمام بچوں، نگرانوں، عملہ اور مالقاتیوں ےک لیں روزان

جانچیں کریں

رنی اور گھر چھوڑنی ےس پہےل تمام افراد کو عالمات کو از خود شناخت ک•
 ےک صورت میں گھر پر رہنی یک ترغیب دی ج

ائی ہے عالمات موجود ہونی
ی • یک عالمات نہیں COVID-19اسٹبلشمنٹ میں داخل ہونی ےس پہےل، مالزمیں

 ےک لیں از خود اسکریننک کریں 
–، سوالنامہ جیےس)ہونی کو یقیتی بنائی
(ضمیمہ دیکھیں 

 ےک لیں بچوں ےک•
لیں صحت عالمات اور درجۂ حرارت یک جانچیں شامل کرنی

؛ والدین فیس کورنگ پہنی رہ کر مقررہ حےص میں انت ظار کریںیک جانچیں
یا اس ےس اوپر بخار °100.4جن افراد میں بیماری یک عالمات ظاہر ہوں یا •

ہو انہیں احاطوں میں آئی اجازت ہرگز نہ دی جائی 
ے بچوں اندرون میں ڈراپ آف یک ایک مقررہ جگہ ےط کرےک والدین اور دورس•

ےک بیچ میل جول کم کریں
:  جیےس)علقہ معلومات مرکز ےک بافی حےص میں رسائی یک اجازت دینی ےس پہےل مت•

، پتہ ی؛ بال رابط( نام، فون نمیی ہ الگ ان یک ےک ساتھ ہر بچے یک الگ انیی
 میں ابتالء کو محدود کریں

ترغیب دیں اور داخلہ یک کارروائی
 ےک لیں پک اپ•

یں انیہ والدین یا ڈراپ آف ےک ل/ممکن ہونی پر، ابتالء کم کرنی
پک اپ /راپ آفرسپرستوں کو سنیی پر آئی یک ترغیب دیں؛ عمر دراز افراد کو ڈ

ےک لیں نامزد فرد بننی یک حوصلہ شکتی کریں
رنی ےک آن سائٹ ضف الزیم عملہ ہو؛ گنجائش محدود کرنی اور ابتالء کم ک•

لیں غیں الزیم عملہ کو گھر ےس کام کرنی یک ترغیب دیں
ف الگ ان تمام خارجی وینڈرز ےک لیں ایک مقررہ شیڈول پر عمل کریں اور ض •

 اجازت دیںکرنی اور صحت یک اسکریننگ مکمل کرنی ےک بعد یہ داخےل یک
ائیں اگر ممکن ہو تو، ڈراپ آف اور پک اپ ےک الگ الگ اوقات متعارف کرو •

-تجویز کردہ رہنمائی -

داخلہ تک 
 
 
رسان
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

 ےک شفٹوں ےک بیچ میں اور زیادہ ٹچ ہون  وایل سطحوں یک
 
 صفان

طریق کار بڑھائیں 

•CDCےک بیان کردہ صفائی ےس متعلق رہنما خطوط پر عمل کریں
زیادہ ٹچ ہونی وایل سطحوں یک صفائی ہر گھنیی پر کریں•
 پر، ہوا داری ےک لیں کمرے ےک دروازے اور کھڑکیاں ک•

ھیل رہتی ہیں مناسب ہونی
ہر شفٹ ےک بعد احاطوں یک مکمل صفائی •
اکیر صفائی ہر گروپ ےک ذریےع استعمال ےک بعد کھلونوں کو ہٹا دیں، جن یک•

و، گروپوں ہٹا دیں؛ اگر ممکن ہو ت( بھس بھرے جانور)نہیں ہو سکتی ہے انہیں 
ےک بیچ کھلونی الگ کر دئے جائیں 

کیل دیں داخےل ےس پہےل بچوں اور والدین ےک ساتھ اصول تش

ارے، داخیل دروازے، گلی)جہاں بیھ ممکن ہو مرئی اشارے استعمال کریں •
(ڈراپ آف واال حصہ، باتھ رومز

فٹ یک دوری بتائی وایل عالمتی تختی 6ڈراپ آف زون میں میں / پک اپ •
آویزاں کرنی پر غور کریں

اخت کو شن( گلیاروں، داخیل دروازے)گھیے  وایل تمام جگہوں 

و یقیت  بنائیں کریں اور دوری بنائ  رکھن  ےک اصول برقرار رہن  ک

ایریا مقرر کریں؛ ایک آئسولیشن( نگرائی ےک ساتھ)عالمات واےل بچوں ےک لیں •
 ےک لیں خ3اس ایریا یک صفائی کریں اور ہر استعمال ےک بعد کم از کم 

ایل گھنیی
ل جانا ہے چھوڑیں۔ عالمات واےل عملہ کو جتتی جلدی ممکن ہو احاےط ےس نک

حاصل مجمویع حریک کمرے میں ایک وقت میں ضف ایک گروپ کو رسائی •
ںکرنی یک اجازت دیں، اور ہر استعمال ےک بعد کمرے کو صاف کری

ز کا استعمال محدود کریں، اور گنجائش پر • ےس کم یک پابندی %25ایلیوییی
لگائیں 

-تجویز کردہ رہنمائی -

 ےک معیارا
 
تصفان

 
 
 رہنمان

 
مرن

جائ  کار
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

یونتے ےس کام کرن  ےک نی  ماڈلز ےک بارے میں والدین اور کم

مواصلت کریں

 تحریری رسپرستوں ےس نیی طریق کار پر مواصلت کریں اور ان یک/ والدین •
اجازت لیں 

ی )بال رابطہ طریقوں • رسپرستوں ےس ےس والدین اور ( جیےس، موبائل ایپلیکیشیی
پرستوں مواصلت کریں؛ اگر بال رابطہ طریقی ممکن نہ ہوں تو والدین اور رس 

فت ےک بارے میں اطالع دینی ےک ل یں گھر پر نگہداشت کو ان ےک بچوں یک پیشر
ےس متعلق شیٹس بھیجیں 

ق کریں شہر اور ریاست ےک موزوں حکام ےک ساتھ دو طرفہ مواصلت یک مش•
ین طرز عمل یک بابت عملہ کو اپ ڈیٹ کری/ اور نیی اقدامات  ںبہیی

اہم کریںتعمیل کو یقیت  بنائ  ےک لیں معقول تربیت فر 

 وایل تبدیلیوں ےک سلسےل میں متعلقہ •
یک تمثیالت، DCFSضوابط میں ہونی

جانچ فہرستوں اور رہنما خطوط کا جائزہ لیں 
ما خطوط اس ضمن میں تمام عملہ کو اضافی رہنمائی فراہم کریں کہ نیی رہن•

ین نگہداشت کیےس یک جائی  ےک ساتھ بچوں یک بہیی

-تجویز کردہ رہنمائی -

لچک پذیر ماڈلز

عمل کا سکڑاؤ
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

/جانچ کرنا
ٹریک کرنا

CDCاور CDPHجانچ کرن  اور پتہ لگائ  ےک پروٹوکول ےک مدنظر 

 پر عمل کریں 
 
یک رہنمان

پہےل تمام یک زد میں آتا یہ ہے تو انہیں کام پر واپیس ےس-19COVIDاگر مالزم •
CDC وری ہے ےک رہنما خطوط پر عمل کرنا ضی

ی یکCOVID-19جانچ ےک ذریےع • مثبت ےک بطور شناخت شدہ تمام مالزمیں
وری ہے ےک رہنما خطوط ےک مطابقCDCصفائی اور جراثیم ربائی  ہونا ضی

ریتی رابطہ رہا ہے جس کیس مالزم کا بیھ ایےس ساتیھ کارکن یا دیگر فرد ےس ق•
ےک ےک رہنما خطوطCDCیک شناخت ہوئی ہے اےس -19COVIDجس میں 

 کرنا چاہنں 
ی مطابق از خود کورنٹیں

 طور پر دنوں ےک اندر اسٹبلشمنٹ ےس وابستہ امکائی 14اگر کیس فسیلیتی کو •
ی ےس 2 ےک پاس ان کیشی یک CDPHیا زائد کیشی کا علم ہو جاتا ہے تو مالزمیں

رپورٹ کرنی کا تقاضا کیا جاتا ہے 
•CDPHار میں وبا یک دیگر تمام ےط شدہ رہنما خطوط پر عمل کریں اور جائی ک

یک سفارشات یک تعمیل کریںCDPHےک جواب میں 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
دوبارہ کھولنی کا طریقہ

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

 
 
1الینوان

نگہداشت طفل 
ناکو دوبارہ کھول

تقاض  نگہداشت طفل ےک مراکز ےک لیں دوبارہ کھولن  ےک

-دوبارہ کھولنی یک تفصیالت-

 ےک لیں تیار نگہداشت طفل ےک پروگراموں کو محفوظ طریقی ےس دوبارہ کھ•
ولنی

کردہ تدریجی طریقہ
وگراموں کو میں نگہداشت ےک لیں کھولنی ےس پہےل، تمام پر 4اور 3مرحلہ •

DCFSی رو بہ عمل اور آ  کا ےک پاس دوبارہ کھولنی کا ایک منصوبہ نیں
ے

مادیک
وری ہے  منصوبہ جمع کرانا ضی

ائزوں ےک تک مراکز پر تخفیف شدہ گروپ سعمل آوری ےک پہےل چار ہفتوں•
ساتھ کام کرنا الزم ہے 

بچوں یک 10شیں خوار یا 8( فی کمرہ)دیگر تمام عمر گروپوں میں •
خدمت انجام دینی تک محدود

ں ےک ہفتوں تک ہنگایم یومیہ نگہداشت ےک الئسنسو 4کم از کم •
ہیں تحت کام کرنی واےل مراکز پہےل یہ تقاضا پورا کر چےک

:، تمام مراکز پر الزم ہے کہاندارج بڑھائی ےس پہےل•
ھولنی ےک یک الئسنسنگ ےک نمائندے ےک ساتھ دوبارہ کDCFSاپنی •

منصونی کا جائزہ لیں 
مرب  ع فٹ فی 50سال اور اس ےس زائد عمر ےک بچے ےک لیں کم از کم 2•

بچہ رکھیں 
مرب  ع فٹ سونی یک 4شیں خوار اور نونہالوں ےک لیں فی بچہ کم از کم •

فٹ یک دوری پر رکھے 6جگہ شامل کریں تاکہ جھوےل اور کھٹوےل 
جائی کو یقیتی بنایا جائی 

 ےک ضوابط ےک م•
ے

طابق تناسب ییہ تمام عمر گروپوں ےک لیں الئسنسن دہندیک
۔
ے
رہیں ےک

چائلڈ کیی  ہومز ےک لیں دوبارہ کھولن  ےک تقاض  

واےل اپنی گروپ یک حد COVID-19الئسنس یافتہ مستنتر مسکنوں کو قبل از •
وری ہے  پر لوٹنا ضی

 ےک اجزا ےک ساتھ دوبارہ کھو •
ے

لنی کا ایک پروگراموں کو رو بہ عمل اور آمادیک
وری ہے  منصوبہ جمع کرانا ضی

1 .GOECD, IDPH, DHS اورDCFSلیں یک جانب ےس ےس جاری شدہ تمام فراہم کنندگان ےک 
۔  بالکل اپ مالحظہ کرےکیہ صفحہبراہ کرمرہنما خطوط یہاں پر ضف حواےل ےک لیں ہیں

معلومات حاصل کریںشدہڈیٹ 

https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
ضمیمہ

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

میں ( فٹ6>)منصوبہ بند یا برجستہ ایونٹس جہاں افردا قریتی معیت :مجمع
 ہیں ایک توسییع وقت ےک لیں گھرانی ےک باہر ےک افراد ےس میل ج

ول کرنی

کا سبب بننی COVID-19سیکنڈ تک صابن اور پائی ےس یا 20کم از کم : ہاتھ دھونا
ا ہاتھوں کو قابل جراثیم ربا کا استعمال کرےک کیس فرد کواےل وائرس کو ختم کرنی ےک

خوب اچیھ طرح دھونی کا عمل 

جسمائی جگہ۔افراد، یا افراد ےک گروپ ےک بیچ کم از کم چھ فٹ یک: سماجی دوری

PPE : ؛ صنعت اور (جیےس، فیس کورنگز، چشےم، فیس شیلڈ)ذائی حفاظتی آالت
مخصوص حاالت یک بنیاد پر تقاضی مختلف ہیں 

وع میں ایک پروٹوکول جس ےک ذریےع کوئی مالزم شفٹ ےک: از خود اسکریننگ رسر
واالت میں کمشیی برانی صحت یک رہنمائی ےک مطابق، س۔سوالوں کا جواب دیتا ہے 

:شامل ہو سکیی ہیں 

ڈگری فارن ہائٹ ےس زائد رہا ہے یا آپ ئی 100کیا آپ ےک جسم کا درجۂ حرارت •
لیں پچھےل ڈگری فارن ہائٹ ےس زائد جسم ےک درجۂ حرارت کا عالج کرنی ےک100

؟24 گھنیی میں بخار کم کرنی وایل دوا استعمال یک ہے
یفیت ےس کیا آپ کو کوئی اییس نتی کھانیس ہے جےس آپ صحت یک دیگر ک•

؟ منسوب نہیں کر سکیی ہیں
صحت یک دیگر کیا آپ کو کوئی اییس نتی یا خراب ہوئی گےل یک خراش ہے جےس آپ•

؟ کیفیت ےس منسوب نہیں کر سکیی ہیں
یک دیگر کیا آپ کو کوئی اییس نتی سانس لینی میں دقت ہے جےس آپ صحت•

؟ کیفیت ےس منسوب نہیں کر سکیی ہیں
؟ • کیا آپ میں حالیہ دنوں میں بو یا ذائقی کا مکمل فقدان پیدا ہوا ہے

مونہ سیلف اسکریننگ کا ن
سوالنامہ

فرہنگ
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۔ نگہداشت طفل محفوظ رہیں
صحت عامہ ےک وسائل

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

یک DCFSاور GOECD, IDPH, DHS–الینوان  ےک نگہداشت طفل کو بحال کرن  ےس متعلق رہنما خطوط 
: جانب ےس جاری شدہ تمام فراہم کنندگان ےک لیں رہنما خطوط

https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%2
0Child%20Care%20Guidelines.pdf

:  ےس متعلق معلومات اور وسائلCOVID-19اسکولوں اور اسکول ےک اہلکاروں ےک لیں –امرییک محکمہ تعلیم 
https://www.ed.gov/coronavirus

CDC– نگہداشت طفل، اسکولوں اور یوتھ پروگراموں ےک لیں رہنمائی  :
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/index.html

CDC  ےک پروگراموں ےک لیں رہنمائی کھےل رہنی واےل نگہداشت طفل–یک جانب ےس تکمالنی رہنمان  :
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/guidance-for-childcare.html

-تجویز کردہ رہنمائی -

نگہداشت 
علق طفل ےس مت

 
 
رہنمان

 مقاصد ےک لیں ہیں 
؛ ان ےس کیس اس دستاویز میں فراہم کردہ کوئی بیھ لنکس ضف سہولت اور معلومائی

تائید یا منظوری الزم پروڈکٹ، خدمات یا کارپوریشن یا تنظیم یا فرد یک آراء یک ستی آف شکاگو یک جانب ےس
، قانوئی جواز یا مشموالت یک یا ماب

ے
۔ ستی آف شکاگو خارجی سائٹ یک درستگ عد ےک لنکس یک نہیں آئی ہے

۔ خارجی سائٹس ےک مشموالت ےک سلسےل میں سوالوں  ذمہ داری قبول نہیں کرئی ہے
ےک جوابات ےک لیں کوئی

ان ےس رابطہ کریں۔

 کار ےس م
 
تعلقجائ

 
 
عام رہنمان

داری اعالن دستیی

CDC–COVID-19ےک لیں ےک جوائی یک تائید کرنی وایل رسگرمیاں اور پیشقدمیاں اور امریکہ کو د 
وبارہ کھولنی

-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC: صدر کا منصوبہ
Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC– کار ےک لیں رہنمائی 
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019کاروبار اور جائی

ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHAجائی کار کوCOVID-19 ےک لیں تیار کرنی ےس متعلق رہنمائی:
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

 ےک لیں ملیک وسائل
 
مزید رہنمان

https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
https://www.ed.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

