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Re: Fraser Health’s Healthy Back to School Guide 

 ف��زر ہ�لتھ � صحت � ساتھ اسکول وا�� � ل�ئ ر�نمائئ بابت: 

م  ر�جن منی � ہنی طلباء و طالبات جو کہ ف��زر ہ�لتھ اور  گان��رست /  والدین مح�ت

ن � صحت اور   2023/2022ہم اسکول � سال  تندرسئت � ل�ئ مدد جاری � راە د�کھ ر�� ہنی اور اپ�ن ر�جن منی اسکول کمیونیڻ�ی
۔ ہم آپ � ساتھ پبل� ہ�لتھ �و�ن � بار� منی مندرجہ ذ�ل و�ب ر�سو  ر معلومات شئ�ی کر ر�� ر�ن او رکھ�ن � ل�ئ کوشاں ہنی

 ۔ وںاسکول وا�� منی مددگار ہ صحت مندانہ اور محفوظ  �   گانست��ر  ،� خاندان  ان اور  کہ تمام طلبا و طالبات   تا  ہنی 

 :  اسکول ہ�لتھ ر�سور��

کس  ط�ح کہ    چ�ک ک��ں Healthy Back to School Guide(fraserhealth.ca/schools) ہماری مہ��این  ەبرامعلومات � ل�ئ 
، صحت مند کھانا کھ ، حفاظت � اسکول � طرف اور اسکول � وا��اپ�ن بچوں کو اسکول وا�� � �ب چیئن اور نیند پوری   ا�ن

  جو کہ ارد گرد اوورڈ گان۔ آپ اس منی  والدین / ��رستمدد کرین ��  کر�ن � متعلق 
گ

وز اور بچوں � ل�ئ ر�سور�ن ب� پائنی �
س اور جن� شناخت اور صحت مندانہ تعلقات آ�ا� اور بچاؤ ،  �شہ آور مادە کا استعمال، جن �عئن  خورا� � ز�ادە دوا لی�ن �

۔
گ

 � بار� منی ہوں �

 ر�نمائئ برا�ئ اسکولز 19-کووڈ 

 British Columbia Centre� بار� منی معلومات � ل�ئ و�ب ر�سور�ن   19-تازە ت��ن ص��ایئ ر�نمایئ اوراسکول اور کووڈ 
Control (BCCDC) Schoolsfor Disease   کریں۔ کو مالحظہ 

 : حفاظیت ڻی�
 9اور گ��ڈ  6کنڈرگارڻن داخلہ، گ��ڈ   –حفاظیت ڻی� 

وع کر سک�ت ہنی اور اسکول داخلہ � پہ� � ان بچوں   4ہ � حفاظئت ڻی� لب�� اپ�ن کنڈر گارڻن داخ• سال � عمر منی �ش
ن لگوا لکو  ۔تج��ز کردە و�کسی�ن ی�  � بکنگ کی� کراین �� � متعلق معلومات ہمار�کنڈر گارڻن حفاظئت ڻ   یئن چاہئ�ی

children and youth immunizations  ۔  پیج پر دست�اب ہنی

• B.C  منی aged children and teens-school ۔ گ��ڈ  9اور گ��ڈ  6گ��ڈ ن � پ�شکش کر�ت ہنی �  9اور گ��ڈ 6منی و�کسنی
معلومات اور رضا ۔   clinics by public health nurses at schoolimmunizationsطلبا و طالبات یہ حاصل کر سک�ت ہنی 

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/your-healthy-back-to-school-guide#.Yv0bi7ZlCUk
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/your-healthy-back-to-school-guide#.Yv0bi7ZlCUk
http://www.bccdc.ca/schools/
http://www.bccdc.ca/schools/
http://www.bccdc.ca/schools/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.Yw-wO0fMKUk
https://immunizebc.ca/school-age-children-teens
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.YwjvCvhlA2w
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.YwjvCvhlA2w
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۔  9اور گ��ڈ  6مندی � فارم گ��ڈ 
گ

والدین/ � طلبا و طالبات � ل�ئ اسکول سال � آغاز منی گھر بھیج دی�ئ جائنی �
 � متعلق اپ�ن بچوں � بات ک��ں۔  consent for immunizationوە  � حوصلہ افزایئ � جایت �� کہ  گان��رست

 � حفاظیت ڻی� 19-کووڈ 

 19-تمام بچوں اور نوجوانوں � حوصلہ افزایئ � جایت �� کہ وە کووڈ  � ساتھ ساتھمندرجہ باال تمام حفاظئت ڻ�کوں  •
۔ موجودە صورت حال منی ہر  �  19-وا� کووڈ عمر  زائد ماە �ا اس �  6� حفاظئت ڻی� لگوا�ن منی تازە ت��ن ر�نی

۔   حفاظئت ڻی� لگا�ن � اہل ہنی
سال �ا اس � زائد ہو۔ 5منی  موسم خزاں ہنی جس � عمر اس سال موجود  بوس�ٹ شاٹ ہر اس شخص � ل�ئ  •
�  19-کووڈ  • ۔   � جائنی منی مہ�ا نہنی  ساسکول کلینک و�کسی��

گ
�

نی ائرجس�ٹ کر یہاں  ہم تمام بچوں اور نوجوانوں � حوصلہ افزایئ کر�ت ہنی کہ وە اپ�ن آپ کو  •
gov.bc.ca/GetVaccinated   ن اپوائنمنٹ بک کرا�ن کا وقت ہو  ۔  آ�اە ک�ا جا س�  تو انہنی   تا کہ جب و�کسنی

 فلو � حفاظیت ڻی�
ن ہر سال ماە �ا اس � زائد عمر وا� کو  6ہر  • لگوا�ن � تج��ز دی جایت �� ۔ فلو و�کسنی
۔  • ن عام طور پر ا�ت��ر منی دست�اب ہویت ��  فلو و�کسنی
•  � ۔نہنی � جاتنی فراہم منی  ساسکول کلینک فلو و�کسی��
  immunizebc.ca/clinics/fluفلو کلینک تالش کر�ن � ل�ئ وزٹ ک��ں  •

 : معائنہ جات بچوں � صحت �

 دندان

 ہمار� پبل� ہ�لتھ ڈینڻل ڻ�م � جانب �۔اسکول � سال 
گ

� دوران  2023/2022کنڈرگارڻن  دانتوں � اسک��ننگ جاری ر�� �
 کہ ان کو دانتوں � مسائل  وە

گ
۔ جن طلبا و طالبات � �شاند� ہو�

گ
تمام کنڈرگارڻن � طلبا و طالبات کو اسک��ننگ مہ�ا ک��ں �

 تا کہ وە ذرائع اور  عالج � ل�ئ حوا�ہنی ان کو 
گ

۔  حفظان دندان مہ�ا کئ�ی جائنی � تک رسایئ حاصل کر سکنی

 بصارت

۔  معا ئنہ اپئن آنکھوں کا  �ماہر  بصارت �ک ا ہر ساال بچوں کو  سال تک � عمر  18منی B.Cکرانا چاہئ�ی جب وە اسکول منی داخل ہو جائنی
سال منی ا�ک بار مفت آنکھوں �  ۔  معائنہ� ب�� سٹ �  گانوالدین / ��رست� اہل ہنی اپ�ن ب�� � بصارت � ڻ�سٹ � ل�ئ اپ�ن لوکل آپڻومی�ٹ

ی ( ڈیڻا ب�س استعمال کر � �ا Find an Optometristسک�ت ہنی  ا بکنگ کر  ز آف آپڻومی�ٹ � نم�ب  )BC Doctors of Optometryیب � ڈا��ٹ
 پر کال کر �۔ 604-737-9907 

 سماعت

https://immunizebc.ca/consent-vaccines
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://immunizebc.ca/clinics/flu#8/49.246/-123.116
https://bc.doctorsofoptometry.ca/find-a-doctor/
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وری �� اور  ۔ سماعت � آغاز منی اچ� سماعت بول�ن اور ز�ان � �شونما � ل�ئ نہا�ت �ن سماعت � نقصان � �شاند� اہم ��
لوکل پبل� ہ�لتھ آڈ�الو�ب کلینک منی ہمار� ، جا�ئ ک�ا   حوا�نقصان � عالمات � بار� منی اور کس ط�ح طلبا و طالبات کو 

hearing services  ۔  جاننی پیج پر

، بصارت اور سماعت � ڻ�سٹ � بار� منی   : یہاں ہمار� پیج کو حاصل کر�ن � ل�ئ م��د معلومات ڈینڻل کئ�ی  مالحظہ فرمائنی

 page child health screenings  )fraserhealth.ca/childhealthscreenings( 

B.C �   بچوں � صحت کا پروگرامHealthy Kids Program

Healthy Kids Program  بن�ادی ڈینڻل ڻ��ڻمنٹ،  کوبچوں   منی ہو�ن وا� خاندان کم آمدین وا�  بچوں � صحت کا پروگرام
۔ مہ�ا کرتا �� بصارت � د�کھ بھال اور سماعت � مدد 

مہ��این مندرجہ ذ�ل لوکل پبل� ہ�لتھ یونٹ �  ہوں تو براە الت ا�ر آپ کو اس خط منی فراہم � گئئ معلومات � بار� منی سوا
رابطہ ک��ں۔ 

Public Health Units: پبل� ہ�لتھ یونٹس   
Abbotsford 
Tel:  604-864-3400 
Fax: 604-864-3410 

Agassiz 
Tel:  604-793-7160 
Fax: 604-796-8587 

Burnaby  
Tel:  604-918-7605 
Fax: 604-918-7630 

Chilliwack 
Tel:  604-702-4900 
Fax: 604-702-4901 

Cloverdale, Surrey 
Tel:  604-575-5100 
Fax: 604-574-3738 

Guildford, Surrey 
Tel:  604-587-4750 
Fax: 604-587-4777 

Hope 
Tel:  604-860-7630 
Fax: 604-869-2332 

Langley 
Tel:  604-539-2900 
Fax: 604-514-8036 

Maple Ridge 
Tel:  604-476-7000 
Fax: 604-476-7077 

Mission  
Tel:  604-814-5500 
Fax: 604-814-5517 

New Westminster  
Tel:  604-777-6740 
Fax: 604-525-0878 

Tri-Cities 
Tel:  604-949-7200 
Fax: 604-949-7211 

Newton, Surrey  
Tel:  604-592-2000 
Fax: 604-501-4814 

North Delta 
Tel:  604-507-5400 
Fax: 604-507-4617 

North Surrey  
Tel:  604-587-7900 
Fax: 604-582-4811 

South Delta 
Tel: 604-952-3550
Fax: 604-946-6953

White Rock 
Tel:  604-542-4000 
Fax: 604-542-4009 

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/children-and-youth/hearing-services-for-children#.Yw-tavhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/kindergarten-readiness/child-health-screenings#.Yw-qpPhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/kindergarten-readiness/child-health-screenings#.Yw-qpPhlCUl
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
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