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May 11, 2020 

 

Dear Families, 

 

Health and safety is our top priority, and the New York City Department of Health and Mental 

Hygiene (NYC Health Department) and the Department of Education (DOE) continue to work 

together to keep the city’s students, families, and staff members safe, healthy, and informed as the 

novel coronavirus (COVID-19) pandemic evolves.  

 

The NYC Department of Health is currently investigating cases of Pediatric Multi-System 

Inflammatory Syndrome, or PMIS, a new health condition appearing in children in New York City 

and elsewhere. The NYC Health Department is also investigating the possible association between 

PMIS and COVID-19 in children. Some doctors think the condition is related to having COVID-

19, but the connection is still not clear. 

 

PMIS is a rare condition that is not contagious. However, because it is life-threatening, it is 

important to know the signs. Most children have a persistent, high fever lasting several days, along 

with other symptoms, including: 

 Irritability or sluggishness 

 Abdominal pain without another explanation 

 Diarrhea 

 Vomiting 

 Rash  

 Conjunctivitis, or red or pink eyes 

 Enlarged lymph node (“gland”) on one side of the neck 

 Red, cracked lips or red tongue that looks like a strawberry 

 Swollen hands and feet, which might also be red 

 

You should call your doctor if your child becomes ill and has had continued fever. Your doctor 

will ask about your child’s symptoms and use that information to recommend next steps. If your 

child is severely ill, you should go to the nearest emergency room or call 911 immediately. 

 

Although it is not yet known whether it is associated with COVID-19, it is important parents and 

children take precautions to prevent the spread of COVID-19.  

 

 

 

 

 2020مئی،  29

  

 عزیزی اہِل خانہ، 

   

وسائل فراہم کرنا جاری رکھنے کا موقع دینے کا شکریہ۔   ( میں ہمیںRECاپنے بچوں کو ہمارے عالقائی تعلیمی تقویتی مراکز ) 

( باہم اشتراک سے طلبا، اہل DOE( اور محکمئہ تعلیم )DOHMHنیویارک شہر محکمہ برائے صحت اور ذہنی حفظان صحت )

تمند اور ( وبا سے متعلق بدلتے ہوئے حاالت میں محفوظ، صحCOVID-19خانہ، اور عملے کے اراکین کو نوول کورونا وائرس )

آگاہ رکھنے کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری برادریوں میں صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح رہے گی اور ہم تمام 

رہنمائی فراہم کرنا جاری رکھیں گے اور اپنے طلبا، اہل خانہ اور عملے کے اراکین کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام موزوں 

 اقدامات اٹھائیں گے۔  

 

کے ساتھ کچھ معلومات بانٹی  پ( کے بارے میں آ  PMISفتہ قبل، ہم نے بچوں میں پیڈیاٹرک ملٹی سسٹم انفالمیٹری سنڈروم )دو ہ

تھی، ایک ایسی ایک غیرمعمولی بیماری ہے جو بچوں میں ممکنہ طور پرزندگی کے لیے خطرہ ہوسکتی ہے۔ پچھلے ہفتے، ہمیں 

DOHMH کی جانب سے معلوم ہوا کہ اس بیمار( ی کو ملٹی سسٹم انفالمیٹری سنڈروم ان چلڈرنMIS-Cکا نیا نام دیا گیا ہے۔ ) 

DOHMH  کی جانب سے شٰائع کی گئی رہنمائی اب بھی موثر ہے، اور ہم آپ سےC-MIS  سے متعلقہ اس اہم معلومات کے لیے کسی بھی

بھی ملے گی، جو پچھلے ہفتے  حقائق کی فہرست C-MISپر جانے پر زور دیں گے۔ وہاں پر آپ کو   nyc.gov/health وقت

 پر متعدد زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہاںفراہم کی گئی ہے اور  

 

 MIS-Cایک غیر معمولی بیماری ہے اور یہ موذی مرض نہیں ہے، یہ ممکنہ طور پر جان لیوا ہو سکتی ہے۔  MIS-Cحاالنکہ 

 کے ان اشاروں اور عالمات کو جاننا اہم ہے جو مستقل اور تیز بخار ہے جو کہ متعدد دن تک رہتا ہے اس کے ساتھ ذیل بھی:

 بے چینی اور سسستی ●

 بغیر کسی وجہ کے پیٹ میں درد ●

 دست ●

 قے ●

 دانے ●

 آشوب چشم، یا الل یا گالبی آنکھ    ●

 گردن کی ایک جانب گٹھلی )"غدود"( کا بڑھ جانا ●

 ے ہوئے ہونٹ یا الل زبان جیسے اسٹرابیریالل، پھٹ ●

 پاتھ پاؤں کا سوجھ جانا ، جو سرخ بھی ہو سکتا ہے ●

   

سے سامنا ہونے سے بچانے کی احتیاطی تدابیر کرنا  COVID-19مرکز میں شرکت کے دوران ان  کا  RECہم آپ کے بچوں کو 

مرکز چہرے کو ڈھانپنے کا سامان فراہم کرنا جاری رکھے گا جو ہر شرکت کرنے والے بچے کے  RECجاری رکھیں گے۔ آپکا 

ی اچھی لیے ہے، اور تمام بچوں سے شرکت کے دوران چہرے کو ڈھانپنا بدستور مطلوب رہے گا۔  طلبا اور عملہ ہاتھ دھونے ک

سب کو یہ عادات سکھانے اور عمل درآمد کرنے  حفظاِن صحت کی مشق جاری رکھیں گے اور جسمانی فاصلہ رکھیں گے۔ عملہ

 میں مدد کرے گا۔

 

 

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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May 11, 2020 

 

Dear Families, 

 

Health and safety is our top priority, and the New York City Department of Health and Mental 

Hygiene (NYC Health Department) and the Department of Education (DOE) continue to work 

together to keep the city’s students, families, and staff members safe, healthy, and informed as the 

novel coronavirus (COVID-19) pandemic evolves.  

 

The NYC Department of Health is currently investigating cases of Pediatric Multi-System 

Inflammatory Syndrome, or PMIS, a new health condition appearing in children in New York City 

and elsewhere. The NYC Health Department is also investigating the possible association between 

PMIS and COVID-19 in children. Some doctors think the condition is related to having COVID-

19, but the connection is still not clear. 

 

PMIS is a rare condition that is not contagious. However, because it is life-threatening, it is 

important to know the signs. Most children have a persistent, high fever lasting several days, along 

with other symptoms, including: 

 Irritability or sluggishness 

 Abdominal pain without another explanation 

 Diarrhea 

 Vomiting 

 Rash  

 Conjunctivitis, or red or pink eyes 

 Enlarged lymph node (“gland”) on one side of the neck 

 Red, cracked lips or red tongue that looks like a strawberry 

 Swollen hands and feet, which might also be red 

 

You should call your doctor if your child becomes ill and has had continued fever. Your doctor 

will ask about your child’s symptoms and use that information to recommend next steps. If your 

child is severely ill, you should go to the nearest emergency room or call 911 immediately. 

 

Although it is not yet known whether it is associated with COVID-19, it is important parents and 

children take precautions to prevent the spread of COVID-19.  

 

 

 

کے کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے  کے خراب نتائج کا زیادہ اندیشہ ہے اور ان COVID - 19دائمی طبی حاالت کے بچوں کو  

انی اپنے ڈاکٹر کو فون کریں۔ براِہ لیے خاص نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا بچہ مسلسل بخار کے ساتھ بیمار ہو، براِہ مہرب

اگلے اقدامات تجویز کرنے  کہ آپ کا ڈاکٹر اس معلومات کومہربانی اپنے بچے کی تمام عالمات کو قلم بند کرنا یقینی بنائیں کیون

پر  911ری طور پرمیں استعمال کرے گا۔ اگر آپ کا بچہ شدید بیمار ہے، براِہ مہربانی فوراً قریبی ایمرجینسی روم میں جائیں یا فو

 کال کریں۔  

 

پر جائیں اور کسی بھی  nyc.gov/healthکے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے کسی بھی وقت  C-MISبراِہ مہربانی 

مرکز کے نگران سے  RECبراِہ مہربانی کسی بھی سواالت یا تشویشات کے لیے اپنے   سے رابطہ کریں۔  311سواالت کے لیے 

 رابطہ کریں۔

 

  

   بخلوص، 

                                                                            

Oxiris Barbot, MD                                                                 Richard A. Carranza   

 کمشنر        چانسلر 

 محکمہ برائے صحت اور ذہنی حفظاِن صحت      نیویارک شہر محکمئہ تعلیم

 

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page

