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رز    پ�ار� والدین اور کئ��
 

،   وا�س آ��  اسکول�م�� یہ بتا�� �و�� خو�� �و ر� �� کہ جب � آپ � ب�� مارچ م��    ک�س  19-کووڈ     م��   اسکولوںہ��
، �ع��    �م ر��   نم�� �  �ت�چوں اور نوجوانوں � ہ�� ۔  اسکول م�� ر��� � قا�ل ر� ا��� �� 

 
، حاالنکہ د�ک� نظرثا�� انتظامات م�� قو� اعالنات اور م�� �  17آپ �� 

�
  ہدا�اتا�� �ف�� � پہ� قو� اسکولوں �   �و�

۔ �م �� سوچا کہ ا�ر �م آپ کو اسکول   م�� بہت �م ت�د�� آ��  � حوا� � مسلسل توقعات    19-سائ�س پر کوو�ڈ� ��
 �و�ا۔  �� � ل�� خط ل�ھ�� تو یہ مدد�ار ثا�تاکو اجا�ر کر 

 
۔ ح کو �م رکھ�� ی م��   �م اس �ات کو �قی�� بنانا چا��� ہ�� کہ �م اسکولوں اور شہر م�� انف�کشن � ��   19- وو�ڈک   کوو�ن��

ح ، 25آ�ادی پر تق���ا �   100,000  ک�س � �� � عمر �    س�کنڈری اسکول� مڈلینڈز  ان�لینڈ اور و�سٹ کہ  جو  ��
ات ن��  خاص طور پر  � �م�� اب ب لٰہذا   -اوسط � ز�ادە ��   �ک���    تر  م�� ز�ادە  وں�چ � روش��    اور ابھر�� �و�� متغ��

ورت �� چوکس ر��� بہت    م��    کو اسکولوں م��   �قیہ عر� � ل�� �چوں اور نوجوانوں �  سمر ٹرماس � �م��  ۔� ��
۔ مم�� مدد  رکھ�� 

�
� � 

 
 ڈھان�نا چہرە    اسکولوں م��  س�کنڈری

 
کہ جگہوں � �الس رومز �ا م��   17م�� سب � ا�م ت�د�� یہ �� کہ ہدا�اتقو� اسکولوں �  وں  � طل�ا � ل�� چہر  مش��

۔کو ڈھانپ�� 
�

ورت نہ�� �و � ورتچہر� کو ڈھانپ�� �  ب� � ل��   افاسٹ�الس رومز م��  � �� ۔  تمام    �و نہ��  کو�� ��
�

�
  ہدا�ات � مطابق   ،اسکولوں م�� 

�
ورت �و � �الس رومز �   جب کہ اسٹاف اور وز���  چہروں کو اس وقت ڈھانپ�� � ��

کہ جگہوںاور  برآمدوں م�� جہاں سما�� فاصلہ ممکن نہ�� �� (مثال � طور پر،  �وں �ا�ر   م�� گھوم�� وقت)۔  مش��
 

کہ جگہوں�الس رومز اور قو� موقف � �اوجود �م   م�� سما�� طور پر فاص� � کر�� � صالح�ت اور ٹرا�سم�شن  مش��
ح م�� اضا�� � ساتھ کوو�ڈ ۔ لہذا مقا� طور پر، � دو�ی اقسام   19-� �� ان   �م � خطر� � �ار� م�� فکر مند ہ��

 تمام اسکولوں � مدد ک� 
�

فزا�� کرنا چا��� ہ�� کہ وە جہاں  عمر � طل�ا اور عم� � حوصلہ ا س�کنڈری اسکول �جو    �ں �
، اور �م انف�کشن ممکن �و چہرەپر ب�   � سطح اور مختلف اقسام � سلس� م�� م��د معلومات �    ڈھان�نا جاری رکھ��
۔  م��   ٹرم ب��ک  ہاف ب��اد پر 

�
و  م�� یہ ب� کہا گ�ا �� کہ طل�ا، طل�ا �ا عم� � ل�� چہر� ک ہدا�اتاس �ا م��د جائزە ل�� �

، جس م��  ڈھانپ��   کو دو�ارە متعارف کرا�� �ا مشورە مخصوص مقا� و�ا � جواب م�� عار�� مدت � ل�� د�ا جاسکتا ��
۔  ۔ �م �ا تعاون  مسلسل  اس سلس� م�� آپ ��ش��ش � مختلف اقسام ب� شامل ہ�� مقدم کر�� ہ��  خ��

 
 ۔ا�� کو�� قو� �ا مقا� سفارش نہ�� �� �� � ل�� اپنا چہرە ڈھانپ وں کو �چ  پرائمری اسکولوں م�� 

  
( ل فلو ٹ�س�نگ (ا�ل ا�ف ��  لی��

 
، اور �م آپ �    کرائ��   ��   �ف�� م�� دو �ار ا�ل ا�ف ب�� عمر �   س�کنڈری اسکول � یہ قو� اور مقا� توقع �� کہ  

�
�

۔  ٹ�سٹ  � وںعمر � �چ  س�کنڈری اسکول � ہ�� کہ آپ اپ��   درخواست کر��  ح  ا�ل ا�ف �� کو �قی�� بنائ�� انف�کشن � ��
 �ک

�
ول و �اقاعد�  ا�م   ا�ک م��  ٹرا�سم�شن کو �م کر�� اور  کن��

�
  اس  ۔ کردار ادا کر� �

�
معامالت  عالم�� �� �اقاعد�



  
 

 2 

، �و��  شناخت � �  کر�� عل�حدە  کو جن    آ�� ��   ��م��  تعداد �    نوجوانوں�چوں اور ٹرا�سم�شن اور اور اس ل��  ��
ورت   ۔ �� �و سک�� ��

 
۔   � کو�� قو� سفارش نہ��   کروا�� � ل�� ا�ل ا�ف ��   �چوں  عمر � اسکول �  پرائمری    کہ �م  آپ کو معلوم �و�ا  تا�م   ��

اور  � ٹ�سٹ �وں سک�� سال � عمر � �چوں اور نوجوانوں  �2 �� تا�ہ    توسیع �� اپ�� ا�ل ا�ف �� �میون�� سائ�س م�� 
استعمال ک�� جا�� وا� مقا�   ب� معلوم �و�ا کہ �وم ٹ�سٹ ک�سآپ کو یہ  ا�سا ک��ں۔  آپ کر�� ہ�� کہاس � تا��د  �م 

۔ م��د معلومات   جاسک��  موصول ��ل�کشن پوائن�س �  ، اور �وم ٹ�سٹ   ابدس��ا�ل ا�ف �� �میون�� سائ�س پر   ہ�� ہ��
 : سائٹ کو د�کھ سک�� ہ��   � ل�� درج� ذ�ل رسا�� � ک�س  

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting 
-school-of-bubbles-and-households-for-testing-flow-lateral-https://www.gov.uk/guidance/rapid

staff-and-upilsp   
 

 د�گر انتظامات 
 

  جون تک م��د ت�د�لیوں � 21آ�� �� اور �م  تھوڑی � دو�ی ت�د��م��  ہدا�ات�ف�� � ق�ل قو� اسکولوں �  ا��
۔ لہذا اسکول انف�کشن  توقع نہ�� کر ر��  ح    ہ�� ول� �� ولل�� کر�� �  کو کن��  کجاری ر کو سسٹم   اپ�� کن��

�
   ا کہ ج�س ھ�� �

   توقع �� کہ والدین سما�� طور پر فاص� پر ر��� اور  نظامون و� �ع�� �کطرفہ  وقات، ا�آغاز اور ختم �و��  اسکول �
�

�  
   ڈھانپ�� سائٹ پر چہرە � اسکول  اور 

�
  والدین �  اور  دی�� م�� ترت�ب   �ل�لوںاسکول �چوں اور نوجوانوں کو گرو�وں �    ۔ �

  کھ�� ر کر�� � ل�� ب� جاری جہاں ممکن �ؤا،    انتظام �ا منتق�   �   �چوں  اور  آ�س م�� مالقاتوں
�

 ۔ �
 

ح م��   انف�کشن � ق�ل تعط�الت �   �م موسم گرما    اور مقا� انف�کشن ہدا�اتقو�  ل��  �  روک��  کو اضا��    ک� ب�  � ��
ح ۔ جاری رکھ��  لینا  جائزە   �ا   � مطابق پوز�شن �شمول مختلف اقسام � ��

�
 م��د  �م�� ام�د �� کہ اسکول ستم�� ��

۔ ظا�ر �� کہ �م اس
�

وع کر سک�� � جون � پہ� آپ کو   21مؤقف � تصدیق � ل��   معمول � انتظامات دو�ارە ��
۔  دو�ارە ل�ھ�� 

�
� 

 
ول  امع  کن��

 
، م�� آپ کو �ف یہ �اد دالنا چا�وں     آخر م��
�

کہ وە �ام جاری رکھ�� جو آپ �ماری تعل�م � ترت��ات کو محفوظ رکھ��  �
: کر�� ر��   � ل��  ۔ یہ ہ��  ہ��

 

 عالمات ظا�ر �و ر� ہ�� �ا گھر � اندر ک� کو عالمات ظا�ر �و ر� ہ��    ا�ر آپ � ب�� م�� کورونا وائرس �

۔ ڈر، اسکول �ا �الج نہ ائنتو اپ�� ب�� کو ان � نر�ی، چائلڈ م  بھ�ج��

  اور   -چا�� وە کتنا � ہل�ا کیوں نہ �و    -ہ�� تو ٹ�سٹ �ا انتظام کرنا  ھ ر� ڑ با�ر آپ �ا آپ � ب�� م�� عالمات

 � آ�اە کرنا۔   �ورٹ�سٹ � ر ٹ، اسکول �ا �الج کو  ڈر ئنا نر�ی، چائلڈ م

  شناخت ک�ا گ�ا �� تو اپ��  طور پر مصدقہ ک�س � را�طہ کر�� �  پر  اسکول �ا ک� اور جگہا�ر آپ � ب�� کو

۔   ب�� کو گھر پر رکھ��

   ا انتظار کر ر�ا �و،  ٹ�سٹ � ر�ورٹ  جہاں گھر �ا کو�� فرد  گھر پر � ر�� اس �ات کو �قی�� بنانا کہ پورا گھر انہ�

۔گھر �   اور ا�ر ٹ�سٹ �ا ن��جہ مث�ت �و تو     سب افراد گھر پر � ر���

   اور راب� کو �م � �م کر�� � ط��قہ �ار کو تق��ت دینا  وقفہ رکھ�� ، � تا��د   ہاتھ دھو��  کو اپ�� �چوں 

   ن کو ااپ�� �چوں ،    �شمول �اتوں کو سمجھ�� اور تا��د کر�� م�� اسکولوں کو سپورٹ ک��ں جن � ان � توقع ��

ورت   ڈھانپ�� اسکول اور پ�ل� ٹرا�سپورٹ دونوں م�� چہرە جہاں انہ��  اسکول   شدە (�شمول وقف  �� � ��

(  �س��

  پر عمل جاری رکھنا  ہدا�اتقو� 

  :  و�ب سائٹ د�کھ��  درج� ذ�ل م��د مدد اور مشورە چا��� ہ�� تو براە کرم  � متعلق 19-ا�ر آپ کوو�ڈ
https://www.gov.uk/coronavirus 
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کر�� م�� مدد � اور اسکولوں کو ز�ادە �    �مکو    19- کوو�ڈم��    �� �مار� شہر �م آپ �ا شک��ہ ادا کرنا چا��� ہ�� کہ آپ 

 مدد �۔  ز�ادە محفوظ ر��� م�� 
 
 

 ،� مخلصآپ  
 
 

 
 

 
 � �                           ن�لسن  کرس�� � �ال��                ل��

  ب�نگ  ڈائ��ک�� آف پ�ل� ��لتھ اینڈ و�ل                                         ز                          ا�جوک�شن اینڈ اس�لڈائ��ک�� 
   

 
(urdu) 


