
 
 والدین اور نگہداشت رکھنے والوں کے لئے ہدایت نامہ - کیا کرنا ہے CoVID-19کرسکتا ہے

 

 ...جب اسکول واپس ... اسکول کیا کرے گا ... کیا کرنا ہے ... منظر

 "عالمات ہیں CoVID-19 آجائے"میرے بچے میں
 
 :ان میں شامل ہیں

●  اعلی درجہ حرارت - پچھلی یا سینے کے
 لمس کو چھو جانے

●  واال نیا اور مسلسل کھانسی - ایک گھنٹے
 سے زیادہ کے لئے ایک بہت کھانسنے
 یا 3 رکھنے یا اس سے زیادہ24 گھنٹے
 کےمیں فٹ بیٹھتا کھانسنے

●  ذائقہ کا احساس کرنے کے لئےنقصان یا
 تبدیلیاورسونگھ

 ایسا نہیںاسکوالسکوآلتے
 

●   immediately رابطے
●  ہے کرنے کے عالمات کے ساتھ COVID ایک

 بچے کے لئے بندوبست-19 ٹیسٹ
●  جب تک کوئی منفی نتیجہ واپس نہیں آتا تب تک

 پورے گھرانے کو خود سے الگ تھلگاپ

 رہنا پڑتا ہے۔ ترقی پذیر صورتحال پر تازہ
 باقاعدگی سے آپ سے R کاری کے ل
 چیککروائیں

 جب آپ کا بچہ ٹیسٹ منفی واپس آتا ہے تو
 اسکول میں واپس آسکتا ہے اور وہ دوبارہ
 بہتر محسوس کرتے ہیں

 کے CoVID-19 میرے بچے نے مثبت امتحان لیا ہے"
 " لئے

 اسکول نہیں آنااسکول
 

●  فوری طور پرسے رابطہ کریں اسکول کیکریں
●  تاریخ پر واپسی کا بندوبست
●  پورا گھرانہ 14 دن کے لئے خود سے الگ

 ہوجائے گا آپ کے بچے کی کالس کو آگاہ کیا
 جائے گا اور 14 دن کے لئے خود کو الگ
 تھلگ رکھنے کا مشورہ دیا جائے گا

 آپ کا بچہ اسکول کے بعد اسکول واپس
 نتیجہ iv جاسکتا ہے۔  کم از کم 10 دن کے  بعد
 ، یہاں تک کہ اگر عالمات تسلسل سے
 ہوں ، کیوں کہ یہ کئی ہفتوں تک جاری
 رہ سکتے ہیں

 میرے بچے کو کوڈ 19 عالمات تھے ، لیکن اس نے"
 "منفی تجربہ کیا ہے

 جتنی جلدی ممکن ہو اسکول کو منفی نتائج سے آگاہ کریں
 ، اور گفتگو کریں کہ آپ کا بچہ کب کرسکتا ہے اسکول
 میں واپسی

 معمول کی غیر موجودگی کی پالیسی کے
  طریقہ کار پر عمل

 کریں جب آپ کا بچہ دوبارہ صحتہو گا تو
 اسکول واپس جا سکتا ہے
 

 
 
 

1 



 

 ... اسکول واپسجب اسکول کیا کرے گا ...آجائے گا ... کیا کرنا ہے ... مندمنظر نامہ

 سے وابستہ CoVID-19 ، میرا بچہ بیمار ہے"
 عالمات کے ساتھ "دوبارہ صحت یاب

 اسکول کی معمول کی غیر موجودگی کی پالیسی کے طریقہ
 کار پر عمل کریں - غیر موجودگی کے ہر دن کی انگوٹی
 اور تازہ کاری

 معمول کی غیر موجودگی کی پالیسی کے
  طریقہ کار پر عمل کریں اگر

 آپ کا بچہہو تو اسکول واپس جاسکتا ہے ، یا
 48 گھنٹوں کے بعد اگر عالمات میں
 بیماری شامل ہے تو یا اسہال

 میرے بچے کے عالوہ کسی اور میرے گھر میں"
 "عالمات ہیں COVID 19 ،کوئی

 ایسا نہیںاسکوالسکوآلتے ہیں
 

●   immediately رابطے
●  عالمات کے ساتھ شخص کے لئے بندوبستایک

COVID-19 ٹیسٹہے کرنا 
●  ایک منفی تکمکمل گھریلو ضروری خود کو الگ

 تھلگنتیجہ واپس آتا ہے یا 14 کے لئے دنوں

 حسب معمول آپ ترقی پذیر صورت حالپر اپ
 ڈیٹ رکھنے کے ساتھ میں چیک

 اہل خانہ ممبران کے ٹیسٹ کے لئے آتی
 ہے تو واپس منفی آپ کا بچہ اسکول میں
  واپس آ سکتے ہیں

 میرے بچے کے عالوہ کسی اور میرے گھر میں"
 "ٹیسٹ مثبت ہے COVID-19 کوئی، کے لئے

 نہ کرنے آتےاسکول
 

●   immediately سے رابطہ اسکول
●  دنوں کے لئےپورے گھرانے الزمی خود کو 14

 الگ تھلگ
●  اسکول تاریخ کی واپسی کا بندوبست- 14 دن کی کم

 از کم

 حسب معمول ترقی پذیر صورت حال پر اپ ڈیٹ
 رکھنے اور اسکول تاریخکی واپسی کا
 بندوبست کرنے کے لئے آپ کے ساتھ میں
 چیک

 آپ کا بچہ اسکول میں واپس آ سکتے
 ہیںایک بار وہگئے ہیں  خود تنہائی کے
 14 دن مکمل ہواور کسی بھی عالمات تیار
  نہیں ہے

 COVID-19 این ایچ ایس ٹیسٹ اور ٹریس کے"
 ایک بات کی تصدیق کی صورت کے ساتھ قریبی
 رابطے میں ہونے کے طور پر میرے بچے کی
 "نشاندہی کی ہے

 ایسا نہیں اسکوالسکوآلتے ہیں
 

●   immediately سے رابطہ
●  کوئی بھی شخصجو رابطہ کیا گیا ہے خود کو 14

 دن کے لئے الگ تھلگ رکھنا ہوگا
●  اسکول کی تاریخ پر واپسی کا بندوبست کرنا -  کم

 سے کم 14 دن

 کی ترقی کے حاالت کو اپ ڈیٹ کرنے کے
 لئے اپنے ساتھ باقاعدگی سے جانچ پڑتال
 کریں اور اسکول کی تاریخ پر واپسی کا
 بندوبست

 ہ جبہوتا ہے تو وہ اسکولonce آپ کا بچ
 واپس جاسکتی ہے  خود سے الگ تھلگ
 رہنے کے 14 دن مکمل کرلیتا ہے اور کسی
  عالمت کی عالمت نہیں پیدا
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 ...جب اسکول واپس اسکول کیا کرے گا ...آجائے گا ... کیا کرنا ہے ...

 میرے گھر والے سفر کر چکے ہیں بیرون ملک"
 اور سنگرودھ چاہئے

 بکنگسفرجب سنگرودھ ضروریات اور وزارت خارجہ کے"
 مشورے ٹرم کے دوران غیر مجاز چھٹی لینے اور غور
 نہ کریں
 نہیں کروں اسکوالسکوآلتے ہیں
 

●   immediately رابطے
●  پورے گھرگے کہ ملک کے لیے قرنطینہ

 مشورہ پر عمل کرنا ضروری ہے
●  اسکول تاریخ کی واپسی کا بندوبست کریں-  کم از

 کم وطن واپسی سے 14 دن

 بعد کی ترقی کے حاالت کو اپ ڈیٹ کرنے اور
 اسکول کی تاریخ میں واپسی کا بندوبست
 کرنے کے لئے باقاعدگی سے اپنے ساتھ
 چیک ان کریں جب آپ

 کا بچہکرنے کے بعد اور اسکول میں واپس
 آسکتا ہے 14 دن کی قرنطانی مدت مکمالور
 اس میں کوئی عالمت پیدا نہیں ہوئی

 ہے۔ طبی مشورہ ہے کہ میرے بچے کو بچانے دوبارہ
 شروع کرنا ضروری موصول

 ایسا نہیں اسکوالسکوآلتے
 

●  immediately" سے رابطہ
●  آپ کے بچے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے جب تک کہ

 کیا گیا ہے کو shieldi پابندیوں کو اٹھا لیا اور
 بچانے ضروری ہے این جی کو ایک بار پھر
 موقوف کردیا گیا

 ہے تاکہ آپ ترقی پذیر صورتحال پر تازہ ترین
 رہیں اور معاونت اور گھر کی تعلیم

 مہیا کریں تاکہ آپ کا بچہ اسکول واپس
 جاسکتا ہے جب آپ کو اطالع مل جاتی ہے کہ
 پابندیاں ختم کردی گئی ہیں اور بچھونا
 دوبارہ رک گیا ہے تو

 میرے بچے کی کالس بند کردی گئی ہے اسکول میں"
COVID-19 کے مثبت معاملے میں "اسکول 

 نہ آنا
 

●  گھر تک سیکھنے تک رسائی حاصل کرنا جو
  اسکول مہیا کرتا ہے

●  آپ کے بچے کوکے لئے خود سے الگ تھلگ
 ہونا چاہئے 14 دن

 تاکہ ترقی پذیر صورتحال کو اپ ڈیٹ کرتے
 رہیں اور مدد اور گھر کی تعلیم مہیا

 کریں۔ ایک بار جب اسکول آپ سے رابطہ
 کرے گا تو یہ اسکول مطلعکالس دوبارہ
 کھل  کہ 14 دن کے بعدگئی ہے

 

3 


