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  محترم ایل سی پی ایس کمیونٹی، 
 انتہائی افسردگی کے ساتھ  آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ   الؤڈون کاؤنٹی پبلک اسکول  کے ایک  عملے کے ممبر کی 
 موت کا پتہ چال ہے ۔  وہ گذشتہ   رات   کرونہ   وائرس سے متعلق پیچیدگیوں کی   وجہ سے چل بسی ۔  وہ وہی شخص
 ہے جس کے قریبی رابطوں کی تحقیقات پہلے الؤڈون کاؤنٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ایل سی ایچ ڈی  نے کی تھی اور ایل

 سی ایچ ڈی  ان رابطوں میں سے ہر ایک  متعلقہ شخص  تک پہنچا ہے۔
 

 ہم ہر ایک مختلف طرح سے غمزدہ ہوتے  ہیں ، مختلف ذرائع سے تسلی اور طاقت وصول  کرتے ہیں۔  ہم میں سے 
 کچھ کنبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔  ہم میں سے کچھ ایک عقیدہ طبقے یعنی مذہب  کا رخ کرتے ہیں۔  اسکولوں

 کی مخصوص جماعتوں کے ممبر اکثر ایک دوسرے پر تکیہ رکھتے ہیں۔
 

 اور ایک وسیع تر الؤڈون کاؤنٹی پبلک اسکولس کمیونٹی کے طور پر اور ایک وسیع الؤڈون کمیونٹی کی حیثیت سے ہم 
 سکون اور طاقت کے لیے  ایک دوسرے سے رجوع کرسکتے ہیں۔

 محبت کا پڑوسی کا بین المذاہب تصور ، جس میں بہت سارے مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں نے اسی طرح کی توثیق کی ہے 
 ، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس کے نقصان پر غم کرنے کا باعث بنے گی ، چاہے ہم اسے نہیں جانتے  ہیں ۔
 ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی شماریاتی نہیں ، اور نہ ہی ایک عدد ہے۔  ہم  اس کے نام یا مخصوص یادوں کو شریک
 نہیں کر رہے  ہیں  کیونکہ وہ اسی  چیز   کو ترجیح دیتی ہے ، لیکن وہ وہ ہے جو پیار کرتی تھی اوراس سے بھی
 سب  پیارکرتے تھے ۔  وہ خوشی اور غم محسوس کرنے والی ہے۔  وہ وہ شخص ہے جس نے ہماری پوری برادری میں

 حصہ ڈالنے کے لئے اپنا سارا نفس ڈاال۔
 

 یہاں تک کہ جیسے ہم غمگین ہیں ، ابھی بھی ہم سب کا معاشرتی نگہداشت کی فراہمی میں کردار ادا کرنا ہے۔ 
 ہم معاشرتی نگہداشت کی مشق کرکے ہمسایہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ، جس میں جسمانی دوری ، صحت عامہ
 کے عہدیداروں کے ذریعہ تجویز کردہ دیگر حفاظتی اقدامات ، اور گورنر کی ہدایت شامل ہیں۔  یہ کہا جاتا ہے کہ "ہر
 چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ،" اور اب بھی وقت آگیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک  کمیونٹی کی دیکھ بھال کا ارتکاب کیا

 جائے۔
 

 اس وقت کے دوران ، بچوں کے لئے سواالت پوچھنا اور اپنی صحت کے بارے میں فکر مند رہنا فطری ہوگا۔  بچوں کے 
 ساتھ ان کے محفوظ رکھنے میں مدد کے لئے کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے دستیاب رہنا

 ضروری ہے ، انہیں اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے  ان بنیادی اقدامات کی یاد دالتے ہوئے جو وہ کر سکتے ہیں۔
 آخر کار نگہداشت کرنے والوں کی حیثیت سے ، مثبت اور صحت مند دونوں سرگرمیوں کا ماڈل بنانا آپ کے بچے کی اس

 وقت تک مدد کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔
 

 اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ آنے والے دنوں یا ہفتوں میں موت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ، براہ کرم جان لیں کہ 
 اس سے وسیع پیمانے پر رد عمل پیدا ہوسکتا ہے۔  ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا اور  کرونا وائرس سے متعلق خبروں کے

 ذریعے متعدد پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔  ایل سی پی ایس شاگرد سروسز کی ویب سائٹ اور نیشنل ایسوسی ایشن آف اسکول
 سائیکولوجسٹ کے توسط سے دستیاب وسائل موجود ہیں جو اگر آپ چاہیں تو اپنے بچے کے ساتھ کرونا وائرس  پر

 گفتگو کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔  جلد ہی اس ویب پیج میں ایک ایسا وسیلہ شامل کیا جائے گا جو خاص طور
 پر نوجوانوں سے موت کے بارے میں بات کرنے سے متعلق ہے۔

 



 ہماری ہر اسکول کی برادری کی طاقت یہ ہے کہ اس کے ممبران ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔  زندگی 
 کے سبق سکھانا اور سیکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے ، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے ساتھ۔  اگر آپ کے بچے کو
 اسکول کے کونسلر سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو ، براہ کرم اسکول کے کونسلر یا اپنے بچے کے پرنسپل سے رابطہ

 کریں۔
 

 بے  حد شکر گزا 
 

 
 ایرک ولیمز ، ایڈ.ڈی 

 سپرنٹنڈنٹ 
 الؤڈون کاؤنٹی پبلک اسکول 


