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 تک ۲۰۲۰، اگست ۴
 
 

��ٹ سب� کو ورجین�ا ڈیپارڻمنٹ آف ہ�لتھ (وی ڈی ایچ) � ساتھ والدین ،  مل کر ب�� ، اساتذە ، اسکول نرسنی ، عملہ اور ا�ڈمنس�ٹ
ن منی   ۱۹ -کام کر�ن منی ا�ک اہم کردار ادا کر�ت ہنی تا�ہ ک��ڈ  کو اسکول � ترت�ب منی داخل ہو�ن � روک س� اور ہماری کمیونڻ�ی

�  ۱۹-کو آہستہ آہستہ منتقل کر�ن منی مدد م�۔  .  ہر ا�ک کو اپئن صحت � نگرائن کرئن چاہ�ئ جبکہ ک��ڈ   ۱۹-ک��ڈ  معا�ش
منی مبتال ک� � سام�ن ال�ا گ�ا �� تو وە اسکول �ا د�گر  ۱۹-ا�ر وە ب�مار ہنی �ا ا�ر وە جان�ت ہنی کہ انہنی ک��ڈ  منی موجود �� اور 

۔  �گرمیوں منی نہنی جانا چاہ�ئ

 ہوگا؟ کیا تو جائے کی نشاندہی کی کسی ساتھ کے ۱۹ کویڈ اگر
 

� �شخ�ص ہوئت �� تو ، ڈا��ٹ کو   ۱۹-ڈا��ٹ � ذر�عہ ک��ڈ کا مثبت امتحان ہوتا �� �ا ان �   ۱۹-جب ک� شخص کا ک��ڈ 
۔  وی ڈی ایچ کو اس معلومات �  ورت ہوئت �� قانون � ذر�عہ وی ڈی ایچ کو �شخ�ص �ا مثبت ڻ�سٹ � اطالع دی�ن � �ن

) ک��ڈ  ز" کہا جاتا �� چ�ن � تعل�م فراہم � فرد تک پہن ۱۹-اطالع دی�ن � صحت عامہ � ماہ��ن (جنہنی "ک�س انوسئٹ گی�ٹ
۔  ا�ر ک��ڈ  وا� شخص �  ۱۹-کر�ن اور دو�وں � بار� منی معلومات حاصل کر�ن � اجازت دیتا �� جن کا انکشاف ہوا ��

۔ ۱۷عمر 
گ

 �ا اس � ز�ادە �� تو ، معاملہ � تفت�ش کر�ن وا� والدین �ا ��رست � بات ک��ں �

 
ہو�ن �   ۱۹-معام� � تفت�ش کار پہ� لوگوں تک پہنچ جا�ت ہنی جس منی ک��ڈ  جب محکمہ صحت � محکمہ (ا�ل ایچ ڈی) �

 :
گ

 اطالع دی جائت �� تو ، وە یہ ک��ں �

کریں درخواست اور تصدیق کی معلومات آبادیاتی اضافی  

ہیں کرسکتے توثیق کی پیدائش تاریخ اور) نام کا بچے اپنے یا( نام اپنا آپ کیا: "سوال کے مثال  �" 

پوچھیں میں بارے کے حالت بنیادی یا عالمات کی شخص اس اور کریں فراہم تعلیم میں بارے کے  ۱۹-  ڈکوی  � 

ہے پڑتا جانا ہسپتال کو) بچے کے آپ یا( آپ سے وجہ کی عالمات کیا: "سوال کے مثال  �" 

لیں جائزه کا وسائل دیگر اور سفارشات کی تنہائی  � 

ہیں الحق خدشات کیا کو آپ  ہوگی؟ طرح کی تنہائی کی گھر" :سوال پر طور کے مثال: سوال کے مثال  � 

ہیں ہوسکتے نقاب بے جو لگائیں سراغ کا رابطے لئے کے کرنے نشاندہی کی رابطوں قریبی بھی کسی  � 

 ۲ پہلے سے اس ہیں ہوتے بیمار وه جب یا پہلے سے ہونے بیمار) بچے کے آپ یا( آپ کیا“: سوال پر طور کے مثال 
 کسی پہلے دن ۲ یا پہلے سے ہونے بیمار) بچہ کا آپ یا( آپ کیا  ہیں؟ بانڻتے مشروبات یا کھانا ساتھ کے کسی میں دن

تھے کرتے محسوس بیمار وه جب تھے بیڻھے پاس کے شخص � " 

 :گا کرے نہیں گیڻر انوسڻی کیس
 



 

) ، ام�گ��شن � حیث�ت ،  (سوشل سکیورئٹ نم�ب ) سما�ب تحفظ نم�ب �ا ما� معلومات طلب ک��ںاپ�ن (�ا آپ � ب��  ۔

 

 ۔ک� ب� ق��ئب رابطوں � ساتھ اپ�ن (�ا آپ � ب�� کا) نام �ا شناخت بانڻنی  

 

۔  گھر منی ، کوئئ   جو لوگ تنہائئ منی ہنی انہنی گھر منی ر�نا چاہ�ئ جب تک کہ ان � ل�ی دو�وں � آس پاس موجود نہ ر��
ز�ادە دو�وں � جدا کرنا چاہ�ئ ب�مار �ا متاثرە شخص اپ�ن آپ کو ز�ادە �   ۔

 

منی مبتال افراد  ۱۹مخصوص "ب�مار کمرە" �ا عالقہ اور ا�ر دست�اب ہو تو عل�حدە باتھ روم کا استعمال ک��ں۔  کوو�ڈ ۔ 
: بخار � بغ�ی   ۲۴دو�وں � ساتھ ب� ہوسک�ت ہنی اور درج ذ�ل تمام واقعات ہو�ن � بعد �گرمیوں منی وا�س آسک�ت ہنی

ن ج�� دوائیوں کو کم کرنا) اور بہ�ت عالمات اور جب گھ ن �ا آئب��روفنی دن ہو�ت  ۱۰ن�ٹ (بخار � استعمال � بغ�ی ا�سیڻامنفنی
منی مبتال افراد جن � کب� عالمت نہنی ت� وە دو�وں � ساتھ  ۱۹-ہنی  عالمتوں � ظاہر ہو�ن � بعد � گزر گ�ا۔  ک��ڈ 

دن گزر جا�ن � بعد �گرمیوں منی وا�س آسک�ت ہنی  ۱۰ڻ�سٹ �  ۹۱-ہوسک�ت ہنی اور مثبت ک��ڈ   ۔

 
؟  مقا� صحت � متعلق محکمہ  صحت اسکول � کون � معلومات � پوچھ سکتا ��

 

کت کرتا �� �ا کام کرتا �� تو ، ا�ل  ۱۹-ا�ر ک��ڈ  وا� ک� شخص � �شاند� � جائت �� جو اسکول � سیڻنگ منی �ش
۔  ک��ڈ ایچ ڈی اضا�ن  وا� شخص کا نام اور شناخت اسکول � ساتھ  ۱۹-معلومات ا�ڻھا کر�ن اسکول پہنچ سکتا ��

۔  ک��ڈ 
گ

 �ا ا�ل ایچ ڈی � ذر�عہ اس � تصدیق نہنی ہو�
گ

ا�ل ایچ ڈی وا� شخص ، �ا اس  ۱۹-شی�ئ نہنی � جا�ئ �
و�و � بن�اد پر مخصوص معلومات �   درخواست کر� گا۔  دورانشخص � ��رست � ساتھ اپ�ن ان�ٹ

و�ائئ ب�ماری ، یہ بہت اہم ہوگا کہ اسکول آسائن � معلومات دست�اب ہو�ن � ذر�عہ ت�ار ک��ں۔    ۱۹-ک��ڈ  
 :درخواست کردە معلومات منی شامل ہوسکتا �� 

 

 اس سہولت منی طلباء اور عم� � کل تعداد 

 

  کل تعدادک� خاص گ��ڈ �ا کالس روم منی طلباء اور عم� � 

 

 کالس � نظام االوقات �ا ک� خاص جماعت �ا کالس روم � ل�ئ روس�ٹ  

 

 ک� خاص جماعت �ا کالس روم � ل�ئ کالس بیڻھ�ن � چارٹ 

 

 ۔(ک� خاص گ��ڈ �ا کالس روم منی جگہ پر روک تھام � اقدامات (جی� ، ڈ�سک اسپ�سنگ ، کمر� � گنجا�ش 

 

اسائنمنٹک� خاص �س روٹ � ل�ئ �س    

 

 طلباء اور عم� � رابطہ � معلومات 

 

� ساتھ ک� شخص �ن اہم وقت گزارا ہوسکتا ��  ۱۹-دو�� خاص گرو�وں � بار� منی معلومات جس منی ک��ڈ  
 ((جی� ، ا�ک ایتھلیڻک ڻ�م ، اسکول کلب ، اسکول � بعد � د�کھ بھال

 



 

ال � منی ب�ماری � اطالع دی �� طلباء �ا عملہ � بار� منی معلومات جنہوں �ن ح  : 

 

 عالمات 

 

 آغاز � تار�خنی  

 

 ۔اس سہولت � مقامات جہاں ب�ماری � اطالع دہندگان لوگوں � ل�ئ وقت گزارتا ��  
 

 طلباء ، والدین / گارڈین اور اسڻاف � ساتھ اسکول کمیون�ک�شن  �عئن کہ رابطہ کی� کر� گا؟
 

 کہ وە رازداری برقرار رکھ�ن � دوران اس صورتحال � بار� منی والدین / ��رستوں ، ا�ل ایچ ڈی اسکول کو حوصلہ 
گ

افزائئ کر� �
۔  طلباء اور عم� کو مطلع کر�۔  ا�ل ایچ ڈی سان�� � خطوط اور حقائق � چادروں � ساتھ مدد کرسکتا ��

 گے؟ پوچھیں کیا وه  گا؟ پہنچے کیسے محکمہ کا صحت مقامی لئے کے کرنے بند رابطے
 

و�و � ذر�عہ حاصل کردە معلومات اور  ) ک�س ان�ٹ ا�ل ایچ ڈی منی صحت عامہ � ماہ��ن (ج� "رابطہ ڻ���" کہا جاتا ��
 جن کا ک��ڈ 

گ
 ۱۹-اسکول � ذر�عہ فراہم کردە ک� ب� اضا�ن معلومات کو ا�� افراد � �شاند� کر�ن � ل�ی  استعمال ک��ں �

سال �ا اس � کم �� تو ، رابطہ کر�ن وا�  ۱۷رابطہ تھا جبکہ وە متعدی تھ�۔  ا�ر ق��ئب راب� � عمر وا� شخص � ق��ئب 
 
گ

 ۔والدین �ا ��رست � بات ک��ں �

منٹ � ز�ادە وقت گزارا ہو  ۱۵وا� شخص � چھ فٹ � اندر  ۱۹-ا�ک ق��ئب راب� منی وە ب� شامل ہوتا �� جس �ن ک��ڈ  
س � رط��ت کا سامنا ہو (مثال � طور پر ، اس کو چپڻا �ا چھینک ل�ا گ�ا ہو�ا اس شخص � سا�  ۔(

 

) جبکہ وە متعدی ہو�ت تھ�۔  ک��ڈ   کہ؛  بوسہ لی�ت ہو�ئ اب پی�ن کا ش�شہ �ا برتن مش�ت منی مبتال شخص کو ب�مار  ۱۹-پر؛  �ش
تعدی ب�ماری سمجھا جاتا �� ا�ر وە کب� عالمات نہنی دن پہ� انھوں �ن مثبت تج��ہ کر�ن � پہ� م ۲دن پہ� ، �ا  ۲ہو�ن � 

 ۔رکھ�ت تھ�

وں �   ن کالس روم � ترت�ب پر منح� �� ، اسکول منی نافذ کردە روک تھام � اقدامات (جی� ، کالس کا سائز کم ہونا ، م�ی
) ، اور بچوں � عمر اور اسکول منی ان � �گرم�اں ، یہ � کرنا بہت مشکل ہوسک

گ
تا �� کہ ب�� ق��ب � مل�ت ہنی �ا عل�حد�

۔  رابطہ � تع��ف  ا�ر کوو�ڈ  � ک� ا�� فرد � �شاند� � جا�ئ جو چھو�ٹ بچوں � کالس منی �� جس کو ا�ک  ۱۹نہنی
۔  ا�ر ک��ڈ  دو�� � چھ فٹ � دوری رکھ�ن منی دشواری پ�ش آئت �� تو ، پوری کالس روم کو ق��ئب رابطہ سمجھا جاسکتا ��

وا� ک� شخص � شناخت ہائئ اسکول � طالب علم �ا اساتذە / اساتذە � مم�ب منی � جائت �� ، تو وە اپئن �گرمیوں  ۱۹-
 ، اس ل�ئ کہ بہت کم لوگ اس ق��ئب راب� � زمر� منی 

گ
اور تعامل � بار� منی م��د مفصل معلومات فراہم کرسکنی �

 ۔آسکنی 

 :گے کریں وه ، تو ہے جاتا پہنچ تک والوں ہونے شناخت پر طور کے رابطوں قریبی ڻریسر رابطہ جب
 

کریں درخواست اور تصدیق کی معلومات آبادیاتی اضافی  

ہیں کرسکتے توثیق کی پیدائش تاریخ اور) نام کا بچے اپنے یا( نام اپنا آپ کیا: "سوال کے مثال  �" 

پوچھیں میں بارے کے عالمتوں کی فرد اور کریں فراہم تعلیم میں بارے کے ۱۹-کویڈ   

 

 سے میں عالمات ان الحال فی) بچہ کا آپ یا( آپ کیا  ہیں؟ جانتے عالمات کے ۱۹ - کوویڈ آپ کیا“: سوال کے مثال 
ہیں رہے کر سامنا کا کسی � 

 



 

کریں مہیا وسائل لئے کے لگانے پتہ کا مقامات کے جانچ اور ، کریں تجویز کی جانچ تو ہو دستیاب اگر  � 

جائیں کہاں لئے کے جانچنے کو) بچے کے آپ یا( اپنے کہ ہے منصوبہ کا آپ کیا: "السو کے مثال  �" 

 "  کی اس دن ہر کو ڈی ایچ ایل سے جس کریں اندراج کا رابطے میں ڻول رپورڻنگ اینڈ مانیڻرنگ نامی" الرٹ ساره
 سے بھال دیکھ ںانہی پر پڑنے ضرورت اور ، ہوگی ضرورت کی کرنے پڑتال جانچ کی شخص متعلق سے عالمات

گا کرے مربوط � 

ہے سامنا کا عالمات اور کسی یا ہے ہوا بخار آج کو) بچے کے آپ یا( آپ کیا: "سوال کے مثال  �" 

لیں جائزه کا وسائل دیگر اور تاریخ آخری ایک کی مدت کی سنگرودھ ، سفارشات سنگرودھانی  � 

ہیں الحق خدشات کیا کو آپ  ہوگا؟ کیا رهنظا کا سنگرودھ گھر: "سوال پر طور کے مثال: سوال کے مثال  � 

 
 رابطہ ڻ��� نہنی کر� گا: 

 
 

وا� شخص � نام �ا شناخت � تصدیق ک��ں  ۱۹-ک��ڈ  
 

 اپ�ن �ا اپ�ن ب�� � سما�ب تحفظ نم�ب ، ام�گ��شن � حیث�ت ، �ا ما� معلومات طلب ک��ں 
 

 جانچ کر�ن ک�ل�ئ اپ�ن گھر آئنی  
 

) اور ان � صحت � نگرائن وا� ک� �  ۱۹-ک��ڈ  ن کرنا چاہ�ئ (گھر منی ر�نا چاہ�ئ دن تک کرئن  ۱۴ق��ئب رابطوں کو قرنطنی
کا سامنا کرنا پڑا تھا۔  یہ  ۱۹-چاہ�ئ ، حالیہ دن � � انہنی ممکنہ طور پر ک��ڈ    

، ا�ر جانچ دست�اب �� تو ، جلد  تج��ز � گئئ �� کہ ا�ر ق��ئب راب� موجود ہنی تو ، ان � ق��ب � ب� راب� ک�ی جائنی  
۔  ا�ر جانچ � گئئ ہو اور نت�جہ مثبت نکال �� تو ، اس شخص کو ک��ڈ  ہو�ن کا  ۱۹-شناخت ک��ں کہ آ�ا یہ متعدی ب�ماری ��

۔  ا�ر تج��ہ ک�ا   وری راب� � گ��ز کرنا چاہ�ئ �ن گ�ا اور سمجھا جاتا �� اور ا� الگ الگ (گھر ر�نا) چاہ�ئ اور ک� اور � غ�ی
۔  رابطوں � رابطوں کو  ۱۴نت�جہ من�ن �� تو ، ق��ئب رابطوں کو اب� ب� مکمل 

گ
ورت ہو� دن � سنگرن کو مکمل کر�ن � �ن

ورت نہنی ��   ۔الگ ہو�ن � �ن
 

 منی � ا�ک شخص شناخت شدە �� تو اسکول ک�ا کر� گا؟  ک�ا یہ بند ہوگا؟ ۱۹ا�ر ک��ڈ 
 

کر ب�ماری � پھ�الؤ کو محدود کر�ن � ل�ئ اقدامات پر نظرثائن کر�ن � ل�ئ کام کر� گا  ا�ل ایچ ڈی اسکول � ساتھ مل  ۔
موجودە �گرمیوں منی اضا�ن اقدامات �ا ترم�م � تج��ز ک��ں۔  فراہم کردە اضا�ن معلومات پر انحصار کر�ت ہو�ئ ، اس  

� عار�ن طور پر بندش اور ممکنہ طور پر اسکول � ط�ح � اقدامات منی صفائئ منی اضافہ ، بعض کالس رومز �ا عالقوں  
 ۔عمارت کو عار�ن طور پر بند کرنا شامل ہوسکتا �� 

� ل�ئ مثبت  ۱۹-بندش � سفارش � جاسکئت �� ا�ر طالب علموں �ا عم� � �شاند� � جاسکئت �� جنہوں �ن ک��ڈ  
اسکول منی متعدد گرو�وں ، درجات ، �ا کالسوں منی شناخت � عالمات ہنی وە پور�   ۱۹-تج��ہ ک�ا �� �ا جن منی ک��ڈ 

 ۔ہوجا�ت ہنی 
ا�ر اسکول � عمارت کو بند کر�ن � سفارش � جا�ئ تو ، اسکولوں � کارروائیوں کو معطل کر�ن � ل�ئ تج��ز کردە ڻائم  

۔   ۱۴ف��م  دو�ارە کھل سکئت �� جن � پاس دن گزر جا�ن � بعد ، اسکول � عمارت ان بچوں اور عم� � ل�ئ  ۱۴دن ��
وا� ک� � حالیہ ق��ئب رابطہ نہنی ��  ۱۹-� کوئئ عالمت �ا عالمت نہنی �� اور جن کا ک��ڈ   ۱۹-ک��ڈ   ۔
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