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14th July, 2020, 

 
، ئریریک/  نیوالد ارےیپ  
 

ہے۔ رہا سال مشکل بہت کیا ہی کہ ںیہ جانتے آپ کہ سایج  
 آپ کہ ہے ہی حیترج یہمار-ںیہ رہے کھول اسکول اپنا ںیم 2020 ستمبر ہم کہ ہے یہورہ محسوس یخوش کر لکھ ہی کو آپ

ںیجیبھ واپس اسکول کو بچوں اپنے  
  

 یرویپ یبھ یک یرہنمائ یک صحت یک حکومت -ںیسک کر شروع دوبارہ میتعل یک اریمع یاعل ساتھ کے نصاب متوازن وہ تاکہ
چاہئے۔ پڑھنا ساتھ کے بچوں اپنے ہی کو آپ اور ہے اہم بہت خط ہی رہے۔ محفوظ لئے کے سب اسکول اہمار تاکہ ںیکر  

ان کے کالس  9اور  8،7ہوں گے۔ کالس  ںیدوسرے سے الگ ہوکر اسکول کے مختلف حصوں م کیسب سے پہلے طلباء ا
اسکول کے اپنے  11اور  10کالس  -گے ںیجائ ںیکالسز م یک وٹریاور کمپ وزکیم ،یگے اور وہ صرف پ ںیرہ ںیرومز م

گے۔ ںیرہ ںیمخصوص عالقوں م  
      

 ای ہو نکلتے باہر اور داخل ںیم اسکول جب پر طور خاص ۔یگ رہے برقرار یستھرائ یصفائ اور یصفائ بھر دن ںیم اسکول
 کو ٹرانسپورٹ لئے کے طلبہ ہم وقت اس ۔یگ چلے ںیم ستمبر بس اسکول وقت۔ کرتے استعمال کا بس اسکول اور الخالء تیب

 جائے ید حیترج ںیانہ یتھ یل بس اسکول نے طلبا جن سال اس ۔ںیہ رہے کر کام ساتھ کے میتنظ یکس لئے کے بنانے محفوظ
۔یگ ںیجائ ید یہ جلد التیتفص دیمز پر اس ۔یگ  
 

 ہم بنائے۔ تر زیت کو عمل اور ہوں ںیقطار کم ںیم عمارت تاکہ ہوگا۔ محدود ںیم انتخاب کے طلباء نویم کا کھانے کے دوپہر
 وقت کے وقفے کو بچوں اپنے یمہربان برائے ۔ںیکھائ کھانا باہر تو ہو اچھا موسم اگر کہ گے ںیرہ کہتے یبھ ہی کو طلبا

 آپ کہ گے ںیکر یافزائ حوصلہ کو آپ ہم ۔یہوگ ںینہ یکھل نینٹیک وقت کے وقفے کہ وںیک ، ںید کیسن کیا لئے کے کھانے
۔ںیکر فراہم کھانا سے گھر کو بچوں اپنے  

 
 رکھ برقرار فاصلہ وہ تاکہ ںیآئ ںیم گروپوں وہ کہ گے ںیبنائ ینیقی کو بات اس ہم تو گے ںیآجائ واپس اسکول طلباء جب
۔ںیسک  

 
گروپ کے سال والے جانے اسکول  * 

۔ںیہ یہوت شروع کالسز بجے 8:30 صبح چونکہ چاہئے۔ پہنچنا اسکول تک بجے 8.20 صبح گروپ کا سال ہر  
خی    تار   

 ستمب   2بدھ  سال 7رصف 

 ستمب   3جمعرات  11اور سال  7سال 

 ستمب   4جمعہ  11اور سال  10، سال  7سال 

ب  پ 11اور سال  10، سال  9، سال  7سال   ستمب   7 

 ستمب   8 منگل سارا سال گروپ

 
مشورہ یعمل لئے کے نیوالد لئے کے ستمبر  

۔ںید بیترغ یک جانے اسکول کو بچوں اپنے ، تو ہو محفوظ کرنا سایا اور ہو ممکن اگر  
 اسٹور کو ماسک پر پہنچنے ںیم اسکول اور ماسک چہرہ لئے کے سفر کو بچوں کے آپ پھر ، تو ہے ںینہ ممکن ہی اگر

 جب نہیں ضرورت کی پہننے ماسک کے چہرے میں عمارت کی اسکول ہے۔ یضرور ہونا گیب کا پالسٹک لئے کے کرنے
گے۔ کریں ڈیٹ اپ کو آپ ہم تو ہو تبدیلی کوئی اگر ہوجائے۔ نہ تبدیل ہدایت کی حکومت تک  

 کے آپ کہ ہی اور ۔ںیپہنچ اسکول تک عمارت بجے 8:20 صبح بچے کے آپ کہ ںیبنائ ینیقی کو بات اس یمہربان برائے -
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ہے۔ یہوت کٹیج پروف واٹر گرم وقت ہر پاس کے بچوں  

 ںینہ داخل ںیم عمارت بچے تک بجے 8.20 صبح ۔ںیچھوڑ نہ سے اسکول کو بچوں اپنے پہلے سے بجے 8.15 صبح -
۔یہوگ ںینہ یبھ سہولت یک کلب ناشتہ وہاں اور گے ںیہوسک  

۔ںیکر وضاحت یک تیاہم یک جانے رہ ںیم عالقوں مخصوص کے باہر اور اندر کے عمارت  
 کہ ہے یضرور ہی لہذا ، ہو نہ خراب موسم کہ تک جب یہوگ ںینہ اجازت یک جانے اندر کے عمارت تک وقت اس کو طلباء

۔ںیرکھ کوٹ گرم ساتھ کے ان وقت ہر بچے کے آپ  
گے۔ ہوں ںینہ ابیدست الکر ونکہیک یہوگ ضرورت یبھ یک گیب بڑے کیا کے اسکول کو طلبا  

 ںیزیچ یاپن ساتھ کے دوسروں سے بچوں اپنے ۔ںیہ موجود ڈیپ یآئ اور یشنریاسٹ پاس کے بچوں کے آپ کہ ںیبنائ ینیقی
۔ںیکر الیخ تبادلہ لئے کے بانٹنے  

آپ اپنے بچوں سے 'اسے پکڑو ، اسے ڈالو ، اسے مار دو' کے طریقہ کار کے بارے میں بات کرسکتے ہیں۔ اور انفیکشن کو 
 کم کرنے کے لئے ہاتھ دھونے کی اہمیت۔

اگر آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو کوڈ 19 کی کوئی عالمت ہے تو آپ کو اسکول کو مطلع کرنا ہوگا۔ اور حکومتی 
 رہنمائی پر عمل کریں اور گھر ہی رہیں۔

 اپنے پہلے سے بھیجنے اسکول اسے آپ کہ بنائیں یقینی کو بات اس تو ہے حالت کوئی کی صحت کی بچوں کے آپ اگر
 ڈاکٹر سے اس پر تبادلہ خیال کریں۔ مزید مدد اور رہنمائی یہاں مل سکتی ہے 

۔ںیپڑھ' معاہدہ اسکول ہوم' ںیم آخر کے خط اس ںیم سلسلے کے آنے واپس اسکول کے بچوں اپنے ںیم ستمبر کرم براہ  
 

 نے دوسروں اور ںیہ یہوسکت یکھیس ںیمہارت ینئ اور مختلف نے بچوں کچھ دوران کے ڈاؤن الک کہ ںیہ جانتے یبھ ہی ہم
 اور ںیرہ سالمت سے تیثیح یک یبرادر کیا وہ کہ ہے لئے کے سب توجہ یہمار وقت اس ہے۔ ہوسکتا کھایس ںینہ این کچھ

 یکس سے بچوں اپنے آپ کہ ہے یضرور ہی لہذا ، ںیہ کرتے انتظام مختلف سے بڑوں کا جذبات اپنے بچے ہوں۔ ابی صحت
۔ںیکر بات سے اسکول تو ہو یشانیپر یکوئ کو آپ اگر ۔ںیہ کررہے محسوس وہ جو ںیکر بات ںیم بارے کے بات یسیا یبھ  
 یمہربان برائے ہوں۔ رکھتا نیقی پر توقعات یاعل سے علم طالب ہر ںیم ، سے تیثیح یک چریٹ ڈیہ کے اسکول ٹیگ کیپل

 تیاہم یک اریمع یاعل ںیم یپابند یک وقت اور ، یحاضر کو بچوں اپنے اور ۔ںیرکھ یجار تیحما یک اسکول ہمارے
۔ںیدالئ ادی یک کرنے ظاہرہم کا سلوک اچھے اور احترام یبھ کو بچوں اپنے ۔ںیسکھائ   

 ہے۔ شامل یبھ اسکرٹ/  پتلون یک رنگ لےین ساتھ کے( لوگو) عالمت چاہئے۔ پہننا یورد حیصح ںیم اسکول کو طلبا تمام
۔ںیپہن کپڑے  یپ اپنے دن سارا وہ تو ںیہ کالس  یپ پاس کے طلباء اگر  

 یک تیحما یک اسکول سال اس نے جنہوں ہوں کرتا ادا ہیشکر کا عملہ اور نیوالد ، علموں طالب تمام ان پر موقع اس ںیم
 ہے۔

 
مخلص کا آپ  

 

 
کوکر مارک  

 
 
  

https://www.england.nhs.uk/south/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/catch-bin-kill.pdf
https://campaignresources.phe.gov.uk/schools
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/coronavirus/education-and-childcare
https://www.gov.uk/coronavirus/education-and-childcare
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معاہدہ کا اسکول ہوم 19۔ ڈیکوو  

 ہے۔ حامل کا تیاہم یخاص لئے ہمارے حفاظت اور یتندرست ، صحت یذہن یک بچوں ہمارے ںیم اسکول یہائ ٹیگ کیپل
 ںیآئ واپس بچے جب ، لہذا ۔یگ ہوں النا اںیلیتبد ںیہم لئے کے رکھنے محفوظ کو کیا ہر سے وجہ یک صورتحال موجودہ

 ہمارے گے۔ ںیکر کوشش یپور یک کرنے دایپ ماحول کا اسکول محفوظ اور خوشگوار ہم گا۔ آئے نظر مختلف اسکول تو گے
 کرے مدد ںیم کرنے فراہم تحفظ کو اسکول پورے ہمارے اور خانہ اہل کے ان ، بچوں تمام ہمارے معاہدہ ل یمندرجہ ذ انیدرم
 گا۔

 مندرجہ اسکول اور کنبہ کہ ہے یضرور ہی ۔ںیکرسک ادہیز سے ادہیز کو حفاظت یک عملے اور کنبوں ، بچوں اپنے ہم تاکہ
۔ںیکر کام کر مل ہوئے کرتے اتفاق سے پروٹوکول لیذ  
 

ںیجان لیذ  مندرجہ بچے کے ان کہ ہوگا بنانا ینیقی ہی کو کنبے  
۔ںیکر الیخ تبادلہ پر تیاہم یک رکھنے برقرار فاصلہ نیماب کے دوسروں پہلے سے آنے واپس اسکول  

 جانے لے کو سامان اپنے اور ہوگا پہننا کوٹ گرم کو طلبا سے وجہ یاس ، ہے ہوجاتا کم خطرہ کا کشنیانف سے رہنے باہر
چاہئے۔ رکھنا گیب کیا لئے کے  
۔ںیکر زیگر سے ہونے جمع پر دانوںیم کے اسکول دو۔ چھوڑ بیقر کے دروازوں کے اسکول کو بچوں تک حد ممکن ہر  

 ای یکھانس ، بخار یعنی ںیہ کرتے ظاہر عالمات 19 ڈیکوو یکوئ وہ اگر ںیرہ موجود ںیم گھر بچے کہ ںیبنائ ینیقی کو بات اس
 سینے کی جکڑن۔ )رہنمائی(

 ہاتھ اپنے کرکے استعمال قہیطر یقدم 6 کو بچوں اپنے کو نیوالد اور ںیچاہئ دھونے ہاتھ اپنے وقت کے آنے اسکول کو طلبا
دھونے کا طریقہ سکھانا چاہئے۔ )ہاتھ دھونے کے لئے چھ اقدامات( اگر بچوں کو کوئی الرجی ہے تو والدین کو اسکول کو 

ہے۔ یضرور بتانا  
چاہئے۔ پڑھانا قہیطر کا‘ ڈالو مار ، ڈالو ، پکڑو اسے‘‘  کے لئے صحت حفظان یاچھ کو بچوں کو نیوالد  
 یحکومت ںیم بارے کے اختالط ساتھ کے لوگوں کے باہر سے خانہ اہل کے آپ خانہ اہل کے آپ کہ ںیبنائ ینیقی کو بات اس

۔ںیکر عمل پر یرہنمائ  
۔یہوگ کرنا یرویپ یک کشنیاپٹ/  آف ڈراپ نامزد پر طور یالزم کو آپ  

چاہئے۔ کرنا رابطہ سے اسکول تک بجے 8:30 صبح کو آپ تو ہے آرہا ںیاگر آپ کا بچہ اسکول نہ  
۔ںیرہ موجود ںیم گھر وسائل تمام گرید اور اسکوٹر ، بائک ، گ یب  تمام دوسرے کہ ںیبنائ ینیقی کو بات اس  
گے۔ ںیجائ رکھے ںیم گیب کے اسکول کے ان جو ںیہ السکتے باکس لنچ وہ ہے کھانا کا گھر پاس کے بچوں جن  

 اور ںید بیترغ یک چالنے کلیسائ/  لئے کے جانے اسکول کو بچوں اپنے ، ہو محفوظ کرنا سایا اور ہو ممکن یبھ جہاں
عوامی آمد و رفت سے گریز کریں ۔ جہاں بھی ممکن ہو پبلک ٹرانسپورٹ سے بچنے کی کوشش کریں  مسافروں کے لئے 

 محفوظ سفری رہنمائی
 اس اگر اور ہے سکتا چھوڑ اور ہے سکتا اٹھا یہ بالغ کیا صرف تحت کے جس ہوگا کرنا عمل پر قواعد کے اسکول کو آپ

دوسروں کے   اور ، رہے یہ ساتھ کے بالغ وہ کہ ہے یضرور وہ تو ہو ضرورت یک ہونے حاضر کو وںیبھائ بہن دوران
۔ ںینہ آئ بیقر  
 اور ہے۔ بہتر نہانا پر آنے واپس گھر کے طلبا کہ ہے ایگ ایبتا ہی ںیم جس چاہئے کرنا عمل پر یرہنمائ یک حکومت کو آپ

چاہئے۔ یدھون سے یباقاعدگ یورد یک بچوں  
۔ںیکر ایمہ یٹوپ سن لئے کے استعمال ںیم اسکول اور ںیلگائ نیاسکر سن آپ پہلے سے آنے اسکول کو بچوں  

۔ںیکر فراہم کھانا اور یپان ںیانہ آپ تو ہو ضرورت کو بچوں اگر  
۔ںیرہ ابیدست اور اریت لئے کے کرنے جمع کو بچوں سے اسکول اندر کے منٹ 30 وقت ہر تو ںیہوجائ ماریب وہ اگر  

ہوگا۔ ناید نمبر فونیلیٹ رابطہ اپنا کو اسکول کو آپ ںیم صورت یک صورتحال یہنگام  
ہوگا۔ کرنا عمل پر یرہنمائ ہر یگئ یبتائ ںیم‘ منصوبہ یافتتاح دوبارہ’ کو آپ  
 رہ ںیم روم کالس یہ کیا بچے ۔یہوگ یکرن تیچ بات ساتھ کے بچوں اپنے لئے کے کرنے الیخ تبادلہ پر نکات ان کو آپ

 وقت ہر کو طلبا وقت کے جانے اور آنے کے اساتذہ ۔یہوگ وقت ہر ینگران اور ۔ںیہ آسکتے پاس کے ان اساتذہ اور ںیہ سکتے
ہے۔ خالف کے اخالق ضابط کے اسکول کرنا نہ عمل پر اصولوں ان ہوگا۔ رہنا پر نشستوں یاپن  

۔ںیہ ہوسکتے کیشر ںیم اس یہ نیوالد کیا صرف تو ہے یہون ٹنگیم یکوئ نیماب کے اساتذہ اور نیوالد اگر  
۔ںیچاہئ دھونے ہاتھ اپنے ںیانہ بعد کے ہٹانے اسے چاہئے۔ کرنا ضائع کو احاطے کے چہرے بلیڈسپوزا پر ہونے نہ استعمال  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://campaignresources.phe.gov.uk/schools
https://campaignresources.phe.gov.uk/schools
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
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 اسکول آپ کے لئے کرے گا
۔ںیکر فراہم ماحول محفوظ کیا لئے کے بچوں تمام  

۔ںیکر کم سے کم کو رابطے ساتھ کے گروپس دوسرے ںیم اسکول اور ںیکر ضیتفو ںیم گروپوں کے سال کو طلباء  
۔ںیکر عمل پر یرہنمائ یک یدور یسماج ہو ممکن تک جہاں  

۔ںیکر مدد پر طور یجسمان اور یجذبات کو طلبا سے وںیلیتبد ںیم انتظامات اور معموالت  
۔ںیجائ ئےید انجام سے یسخت معموالت کے صحت حفظان اور یستھرائ یصفائ کہ ںیبنائ ینیقی کو بات اس  
کرے۔ کام تحت کے خطوط رہنما اور وںیپابند یسرکار دونوں باہر اور ںیم اسکول عملہ تمام کہ ںیبنائ ینیقی کو بات اس  
۔ںیکرسک اریلئےت  کے یواپس یک ان کو بچوں وہ تاکہ ںیکر فراہم معلومات اور وسائل کو نیوالد  

۔ںیکر فراہم مدد اور بھال کھید یک بہبود و فالح اور صحت یذہن لئے کے خانہ اہل کے ان اور طلباء  
۔ںیکر تیچ بات ںیم انداز موثر سے خانہ اہل عہیذر کے رہیوغ متن ، خط ، ٹریل وزین  
 

ہم کر مل  
۔گے ںیبنائ محفوظ لئے کے سب ماحول کا اسکول اپنے  

 
 
 

 
چریٹ ڈیہ  
 

 


