
رہیں میں اسکول سے طریقے محفوظ

والدین ، کرسکیں افزائی حوصلہ کی رہنے محفوظ میں اسکول کہ لئے کے کرنے مدد کی والدین کے ان اور بچوں
میں جس ہے گیا کہا لئے کے کرنے دستخط پر اس اور پڑھنے کو معاہدے کے داری ذمہ شریک ذیل مندرجہ سے

-ہے اہم کرنا پیروی کی ان ہیں۔ موجود اصول بنیادی

چاہئے۔ بھیجنا نہیں اسکول کو طلبا میں معاملت ذیل مندرجہ

کے حکام کے صحت جو ہیں آئے سے علقوں وہ یا ہے ہوا رابطہ سے کیس کوویڈ میں دنوں 14 گذشتہ کا ان اگر
ہیں۔ خطرہ ذریعہ

بھیجے۔ نہ اسکول تو ہو ذیادہ سے گریڈ سینٹی 37,5 اگر کریں چیک بجار

لینے سانس تو، ہو رھی لگ سردی ، درد پر پیمانے وسیع ، درد سر ، کھانسی ، بخار: میں صورت کی علمات ان
۔)تبدیلی میں ذائقہ یا کمی کی ذائقہ (ہونا، کم احساس کا خوشبو یا سے وجہ کی بو اچانک ، دشواری میں

:ہے ضروری صبح ہر کو والدین لہذا

کریں۔ چیک بخار کا بچے اور علمات کی تکلیف
کریں۔ عمل سے سختی پر ہدایات متعلق ، میں صورت کی کورونوایرس 

:تو ہو علمات مذکورہ دوران کے سرگرمیوں کی اسکول یا ہو بخار کو علم طالب کسی اگر

اور گا جائے کردیا تھلگ الگ میں کمرے تیار پر طور خاص ، جاےگی کی نگرانی مناسب کی جس ، علم طالب
گا جائے کیا آگاہ کو والدین

گے۔ رکھیں خیال کا کرنے آگاہ کو اسکول سے تبدیلی کسی والی ہونے میں رابطوں ٹیلیفون اپنے والدین

گے۔ کریں رابطہ سے ڈاکٹر اپنے اور گے جائیں لے گھر اپنے کو علم طالب جلد سے جلد والدین

میں اسکول کو علم طالب کہ گا کرے تیار سرٹیفکیٹ ڈاکٹر گاجب جاسکے واپس وقت اس میں اسکول علم طالب
ہے۔ جاسکتا کیا داخل

:استعمال کا ماسک اور فاصلہ

چاہئے۔ رکھنا برقرار وقت ہر فاصلہ کا میٹر ایک کم از کم

جراحی ترجیحا ، چاہئے پہننا ماسک کو) اسکول سیکنڈری اور پرائمری (علموں طالب کے عمر زیادہ سے سال چھ
نہ ممکن رکھنا برقرار فاصلہ کا میٹر دو سے اساتذہ اور میٹر ایک سے ساتھیوں کے ان کہ تک جب ، کا قسم کی
ہو؛

ہوگا۔ پہنچنا اسکول کر پہن ماسک

ااستعمال جیل والی کرنے صاف ہاتھ اور کا دھونے ہاتھ  کا
ہوگا۔ ضروری دھونا ہاتھ بار بار سے جیل والی کرنے صاف یا صابن ، میں انداز کردہ قائم کے اسکول

:سامان کا اسکول



چاہئے۔ کرنا گریز سے تبادلے کے چیزوں ، چاہئے ہونا لیس سے چیزوں کی اسکول اپنی کو علم طالب ہر

:رسائی تک  اسکول 

چیت بات سے اسکول اور چاہئے کرنا محدود کو رسائی اپنی میں صورتحال ہنگامی اور تک اسکول کو والدین
رجسٹر الیکٹرانک اور سائٹ ویب کی اسکول ساتھ ساتھ کے کرنے استعمال کا میل ای اور ٹیلیفون لئے کے کرنے

ہے۔ ضرورت کی دیکھنے مستقل بھی کو

کریں۔ لوڈ ڈاؤن ایپ IMMUNI پر فون موبائل اپنے وہ کہ ہے جاتا دیا مشورہ کو والدین تمام ، میں آخر


