
 � بار� منی والدین � ل�ی معلومات   معمولسکول � روزمّرە   –کرونا وائرس  

۔ ڻ��فک الئٹ �   وع ک�ی ہنی ،  مثال �انف�کشن کو محدود کر�ف � ل�ی ہم �ف سکول منی کئئ اقدامات �ش ف � اور �خ رنگ  پیس�ب
۔ نارو�    � بچاؤ �� ظاہر ک�ا جاتا �� کہ انف�کشن � مختلف سطحوں پر سکولوں � ل�ی انف�کشن  کو�� اقدامات ال�و ہنی

۔  مطابقمنی انف�کشن � صورتحال � بن�اد پر ف�صلہ ہوتا �� کہ سکول منی ہم کس سطح � 
گ

  چلنی �

 بچوں کا سکول آنا محفوظ �� 

 کہ طالبعلموں کو سکول منی محفوظ اور اچھا ماحول م�ّ� ہو۔ سکول منی کام کر�ف وا� سب لوگ  
گ

ہم اب ب� �قیئف بنائنی �
۔ 

گ
�ت کا دھ�ان رکھنی � آئندە عر� منی انف�کشن � بچاؤ � اچھ� اقدامات � بار� منی اور ب� محتاط  ہم طالبعلموں � خ�ی

وں پ ف ۔ ہم بالخصوص ان چ�ی
گ

: ر�نی �
گ

 ر توجہ دیں �

 منی نہنی آ�ئ گا۔   SFOا�ر کوئئ ب�مار ہو تو وە سکول �ا  •
۔  •  آپ لوگ سکول آ�ف � پہ� ہاتھ دھوئنی
۔  •  سکول منی ہاتھوں کا اچھا حفظان صحت اور صفائئ اہم ��

 منی دن کی� گزر� گا؟سکول 

� سطح:  ۔ سکول کا دن نارمل معمول � مطابق ہو گا ل�کن  س�ب
گ

 طالبعلم اور اساتذە ہاتھ مال�ف اور گ� مل�ف � گ��ز ک��ں �

ہنی اور سب طالبعلموں کو سکول منی عام   ہو سک�ت � صورت منی جمع کالس  طالبعلم پوری  سکول منی  � سطح: پ�
۔ سکول � عمارت کو کل وقئت تعل�� دنوں منی   

گ
اس ط�ح حصوں منی بانڻا جا سکتا �� کہ کالسوں کو    پ�شکش م� �
۔ طالبعلم ، گ� مل�ف اور بڑ� گرو  ا�ک دو�� � الگ رکھا جا�ئ وں منی ا�ڻھ� ہو�ف � گ��ز ک��ں  �اور اساتذە ہاتھ مال�ف

۔
گ

� 

ورت ہو سکئت �� کہ  ہمنی چھو�ٹ گرو�وں منی تقس�م ک�ا جا�ئ گا۔  طالبعلموں کو  سطح: �خ  یہ حد مقرر کر�ف � �ف
۔  ۔  کت�ف طالبعلم سکول آ سک�ت ہنی ہم طالبعلموں کو یہ ہدا�ت ب� کر سک�ت ہنی کہ وە مختلف اوقات پر سکول آئنی

�ڈوں منی  ہمنی ا�ک دو�� � خوب فاصلہ رکھنا ہو گا اور طالبعلم بہت سا وقت باہر گزار  ، سکول � عام پ�ی
گ

�ں �
 ب�۔ 

 ڻرا�سپورٹ  سکول
 

، وە سکول آ�ف اور جا�ف � ل�ی �س �ا ک� اور ڻرا�سپورٹ � سفر  جو   سطح: پ��  طالبعلم سکول ڻرا�سپورٹ پر انحصار کر�ت ہنی
۔ طالبعلموں طالبعلم دو�� طالبعلموں � ا�ک  کو ا�ک دو�� � فاصلہ رکھنا چاہ�ی ل�کن یہ الز� نہنی �� کہ   سک�ت ہنی

۔  ، ا�رچہ دو�� مسافروں � ل�ی یہ پابندی ��  می�ٹ کا فاصلہ رکھنی

گا، �س کا    طالبعلم سکول �س �ا ک� اور ڻرا�سپورٹ � سفر ک��ں تو انہنی خوب فاصلہ رکھ�ف کا خ�ال رکھنا ہو ا�ر  سطح: �خ  
۔   انتظار کر�ت ہو�ئ ب� اور �س منی ب�۔ طالبعلموں کو غور کرنا چاہ�ی کہ ک�ا وە ک� اور ڻرا�سپورٹ � سکول آ سک�ت ہنی

 ذمہ داریب طالبعلموں � ل�ی تحص�ل علم � س

�قیئف بنا�ئ گا خواە انف�کشن  سب طالبعلموں کو تحص�ل علم کا حق �� اور سکول سب طالبعلموں � ل�ی اچ� تعل�� پ�شکش  
ف ہو، پ�� ہو �ا �خ ہو۔   � سطح س�ب

 �😊� سکول منی ہم � رابطہ ک��ں –آپ کوئئ سوال پوچھنا چاہ�ت ہنی  ک�ا 
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