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…څه باید وکړو عمل ته اړتیا ده …بیرته ښوونځی ته

 CoVID-19زما ماشوم د …
( نښې لري( کورونویرس *

ماشوم باید ښوونځي ته الړ نشي

ماشوم باید ازموینه ترالسه کړي

په کور کې خلک په کور کې پاتې کیږي 

پداسې حال کې چې د ازموینې پایلې ته 

انتظار باسي

سمدالسه ښوونځي ته د ازموینې پایلې په 

اړه خبر ورکړئ

کله چې د ماشوم ازموینه منفي راشي په …

دې شرط چې دوی ښوونځي ته تر 

ساعتونو لپاره تبه 48راستنیدو دمخه د 

وړیا وي ، او ښه احساس ولري

 COVID-19زما ماشوم د …
( لپاره مثبت معاینه کوي( کورونویرس

ماشوم باید ښوونځي ته الړ نشي

ورځو لپاره په کور کې 10ماشوم لږترلږه 

یا د)پیښ شوي * پاتې کیږي کله چې نښې 

(ټیسټ له ورځې څخه که نښې پکې نه وي

سمدالسه ښوونځي ته د ازموینې پایلې په 

اړه خبر ورکړئ

14ستاسو په کور کې خلک د ورځې 

ورځې په کور کې پاتې کیږي کله چې نښې

یا د ازموینې له ورځې )نښانې پیل شوي 

حتی که څوک پدې -( څخه که نښې نه وي

ورځو کې منفي معاینه وکړي14

… ورځو وروسته ، یوځل چې ماشوم 10د 

48ښه احساس وکړي ، او لږترلږه 

ساعتونو لپاره تبه نلري

ورځو وروسته 10دوی کولی شي 

ښوونځي ته راستون شي حتی که دوی 

ذائقې له السه / ټوخی ولري یا د بو 

کله چې د انتان ناروغي ختمه . ورکړي وي

.شي دا نښې څو اونۍ دوام لري

زما په کور کې یو څوک د ... 
COVID-19 ( نښې ( کورونویرس

*لري

ماشوم باید ښوونځي ته الړ نشي

د نښو نښانو سره د کورنۍ غړي باید معاینه

ترالسه کړي

ستاسو د کور خلک په کور کې پاتې کیږي

پداسې حال کې چې د ازموینې پایلو ته 

انتظار باسي

سمدالسه ښوونځي ته د ازموینې پایلې په 

اړه خبر ورکړئ

کله چې د کورنۍ د غړو ازموینه منفي …

*نښې نلري  COVID19وي ، او ماشوم د 

-COVIDزما په کور کې کوم کس د …
19 ( لپاره مثبته ( کورونویرس

ازموینه کړې

ماشوم باید ښوونځي ته الړ نشي

14ستاسو په کور کې خلک د ورځې 

ورځې په کور کې پاتې کیږي کله چې نښې

یا د ازموینې له ورځې )نښانې پیل شوي 

حتی که -( څخه که نښې نښانې نه وي

ورځو کې منفي معاینه 14څوک پدې 

وکړي

کله چې یو ماشوم په کور کې د پاتې …

ورځې تکمیل کړي حتی که دوی 14کیدو 

ورځو دننه منفي ازموینه هم ولري14د 

یا مختلف خوند او مختلف )تبه ، نوی او دوامداره ټوخی ، هیڅ بوی یا هیڅ خوند (: لږترلږه یو)نښې یې 
(بوی
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…څه باید وکړو عمل ته اړتیا ده …بیرته ښوونځی ته

…NHS Test and Trace  زما ماشوم

 COVID-19د تایید شوي 
( قضیې ته د نږدې نږدې ( کورونویرس

اړیکې په توګه پیژندلی

ماشوم باید ښوونځي ته الړ نشي

ورځو لپاره په کور کې پاتې 14ماشوم د 
لکه څنګه چې د )کیږي  NHS Track 

and Trace حتی -( لخوا وړاندیز شوی

ورځو کې منفي 14که دوی پدې 

ازموینه هم وکړي

ې پاتې کورنۍ اړتیا نلري په کور کې پات

شي ، پرته لدې چې دوی هم نږدې 
اړیکې وي

… ورځو لپاره په 14کله چې ماشوم د 

کور کې پاتې وي ، حتی که دوی پدې 
ورځو کې منفي ازموینه هم وکړي14

زه د ماشوم سره سفر کوم یا ماشوم …

موږ اړتیا لرو چې په . یوازې سفر کاوه
(قرنطین)کور کې پاتې شو 

د ښوونځي وخت کې غیر رسمي 

رخصتۍ مه اخلئ

و کله چې سفر سفر کوئ قرنطین غوښتن
مشورې ته پام وکړئ FCOاو 

د حاضرۍ تګالرې سره سم ښوونځي ته 

معلومات چمتو کړئ

له داسې ځای څخه راستنېدل چیرې چې 

:قرنطین ته اړتیا وي

ماشوم باید ښوونځي ته الړ نشي

ورځو لپاره جدا 14ټوله کورنۍ ځان د 

ورځو کې منفي 14که دوی پدې -کوي 
ازموینه هم وکړي

کله چې د ماشوم لپاره د قرنطین موده …

ورځو لپاره بشپړه شي ، حتی که 14د 

ورځو په جریان کې منفي 14دوی د 
ازموینه وکړي

… رسمي سرچینې څخه / موږ د طبي 

مشوره ترالسه کړې چې زما ماشوم باید 
په کور کې پاتې شي

ماشوم باید ښوونځي ته الړ نشي

د ښوونځي سره اړیکه ونیسئ لکه څنګه 

چې د حاضری دفتر لخوا وړاندیز شوی

ماشوم باید په کور کې پاتې شي تر هغه 

چې تاسو ته خبر درکړل شي چې 

محدودیتونه لرې شوي او دوی بیرته 
ښوونځي ته راځي

… نورې ادارې تاسو / کله چې ښوونځی 

ته خبر درکړي چې محدودیتونه لرې 

شوي او ستاسو ماشوم بیرته ښوونځي ته 
راستون کیدی شي

زه ډاډه نه یم چې څوک باید د .…

COVID -19 ( لپاره ( کورونویرس

ازموینه ترالسه کړي

*  یوازې هغه خلک چې نښې لري 

ازموینې ته اړتیا لري

ې که تاسو نښې نلرئ نو تاسو ته د ازموین

اخیستلو سپارښتنه نه کیږي ، حتی که

تاسو د یو چا سره نږدې اړیکه ولرئ 
چې مثبت معاینه وکړئ

کله چې پورته شرایط پوره شي…

ازموینه وکړئ 19د کوویډ  nhs.uk/coronavirusor زنګ ووهه 119
gov.uk/backtoschoolنور مالومات 


