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ف  م ا�ل � یپ ا�س ف�مل�ی  مح�ت
 

تعل�� سال � دوران ا�ل � یپ ا�س � مرحلہ وار وا�� � مطابق طلبہ کو ذایت طور پر ذایت تعل�م حاصل  ۲۰۲۰- ۲۰۲۱ہم   
۔  ذ�ل منی تخف�ف � کچھ حکمت عملیوں � بار� منی معلومات ہنی جو اسکول � دن � دوران استعمال  کر�ف � منتظر ہنی

 جب طالب علم ذایت طور پر تعل�م حاصل کر�ت ہنی 
گ

 ۔ہوں �
 

ف ترجیح ��   ول اور روک تھام �   ۔ہمار� طلباء اور عم� � صحت اور حفاظت ا�ل � یپ ا�س منی ہماری اولنی ب�مار�وں � کن�ٹ
�کاری اسکولوں � اضالع کو  مرا�ز ، ورجین�ا محکمہ صحت (وی ڈی ایچ) اور ورجین�ا ڈیپارڻمنٹ آف ا�جوک�شن (وی ڈی او ای) �ف 

� پھ�الؤ کو روک�ف منی مدد فراہم � ��  ۱۹-اسکول منی کوو�ڈ ا�ل � یپ ا�س �ف اس ر�نمایئ � بن�اد پر حفاظئت ط��قہ کار ت�ار   ۔
۔  براە کرم اس خط � تمام معلومات کا بغور جائزە لنی اور ا�ر آپ کو کویئ سواالت ہنی تو اپ�ف اسکول � پ ر�سپل � رابطہ ک�ا ��

 ۔ک��ں
 

ورت   تمام طلباء اور عم� � ل�ئ روزانہ اسک��ننگ � �ف
۔  ا�ر  

گ
ہر صبح ، اپ�ف ب�� � اسکول جا�ف � پہ� ، والدین �ا ��رستوں کو اپ�ف بچوں � ل�ئ درج ذ�ل سواالت پر نظرثایف کریف ہو�

 تو آپ کو الز� طور پر اپ�ف ب�� کو اسکول � � گھر � دور رکھنا آپ کا بچہ ان منی � ک� ب� سوال کا جواب "ہاں" منی دیتا �� 
چاہ�ئ ، اور ہم آپ کو مشورە دی�ت ہنی کہ آپ م��د ہدا�ات � ل�ی اپ�ف ب�� � صحت � د�کھ بھال کر�ف وا� � رابطہ ک��ں۔  اسکول 

۔  کا عملہ ب� ان سواالت کا جواب دے گا اور ا�ر وە ک� ب� سوال کا جواب ہ
گ

یہ بہت اں منی دی�ت ہنی تو وە گھر منی � ر�نی �
وری �� کہ جو ب� شخص بہ�ت محسوس نہنی ہور�ا �� �ا ذ�ل منی ک� ب� سوال کا جواب "ہاں" دے ر�ا �� ، گھر پر � ر��    �ف

 
 کیا آپ کے بچے کو درج ذیل میں سے کوئی ہے: -ہاں" یا "نہیں" جواب دیں "
 

رن ہائیڻیا یا اس سے زیاده)  بخار ہونے کا احساسڈگری فا ۱۰۰٫۴نیا بخار (  ؟
 

 ۔ایک نئی کھانسی جسے آپ کسی اور صحت کی حالت سے منسوب نہیں کرسکتے ہیں 
 

 ؟سانس کی نئی قلت جس کو آپ کسی اور صحت کی حالت سے منسوب نہیں کرسکتے ہیں 
 

کرسکتے ہیںایک نیا گال ہوا ہے جسے آپ کسی اور صحت کی حالت سے منسوب نہیں    ۔
 

نئے پڻھوں میں درد (مائالجیا) جسے آپ کسی اور صحت کی حالت سے منسوب نہیں کرسکتے ہیں ، یا یہ کسی خاص  
 ۔سرگرمی (جیسے جسمانی ورزش) کی وجہ سے ہوا ہے

 
 ؟ذائقہ یا بو کے احساس کم ہونے کا ایک نیا آغاز 

 
 ؟متلی یا الڻی 
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 ؟اسہال 

 
اور صحت کی حالت سے منسوب نہیں کرسکتے ہیں بھیڑ یا ناک بہنا جو آپ کسی   ؟

 
 ؟کیا آپ کا بچہ کسی بیمار مریض کے آس پاس رہا ہے 

 
  کیا آپ کا بچہ کسی کے آس پاس رہا ہے جس نے  

 
کے لئے مثبت تجربہ کیا ہے ۱۹ -کویڈ    ؟

 
 

کول نہ بھیجیںمیں ہیں۔  اپنے بچے کو اس” ہاں“اگر آپ مذکوره باال سواالت میں سے کسی کے جواب میں   ۔
 ۔اگر آپ نے پہلے ہی ایسا نہیں کیا ہے تو ہدایات کے لیے اپنے طبی فراہم کننده کو کال کریں 

اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں تاکہ ان کی غیر موجودگی کی اطالع دی جاسکے۔  جب آپ کال کریں گے تو ، براه کرم اپنے بچ .ے  
ی میں ایل سی پی ایس عالمات کے لیے اسکولوں کی آبادی کی نگران ۱۹ -تیں بتائیں۔  اس سے کویڈ میں جو عالمات ہو رہے ہیں اس کی عالم

 ۔کی مدد ہوگی
 

 

 درجہ حرارت

درجہ حرارت تصاد�ف طور پر جانچا جا�ئ گا ، اور جب ا�ک طالب علم � طب�عت ڻھ�ک نہنی ہو�ف � اطالع ملئت �� ، اور جب عملہ  
۔  درجہ حرارت کو نان ڻچ ترمامی�ٹ کا استعمال کر�ت ہو�ئ جانچا جا�ئ گا جس کا مقصد  � ذر�عہ ب�ماری � عالمات د�ک� جایت ہنی

۔  ا�ر ک� طالب علم کا درجہ حرارت  � ز�ادە ہو تو ، والدین �ا ��رستوں � کہا جائگا کہ وە  ۱۰۰٫۴پ�شایف � مرکز منی ہوتا ��
۔  ہم پرزور مشورە دی�ت ہنی کہ ا�ر آپ � ب�� کا درجہ حرارت �� تو فوری طور پر اسکول آ�ف � ل�ئ طالب علم کو  اڻھا کر گھر � جا�ئ

 ۔آپ ہدا�ات � ل�ی اپ�ف ب�� � صحت � د�کھ بھال کر�ف وا� � رج�ع ک��ں

� �  چہرە ڈھنپنا ٹ  ماسک اور ک�پ

وری �� جو ترق�ایت طور پر موزوں �� اور دو سال � ز�ادە عمر � تمام عم� اور طلبہ کو منہ اور نا� پر ڈھانپ�ف     ا پہننا �ف ٹ واال ک�پ
 ۔� ڈی � اور وی ڈی ایچ � ر�نما خطوط � مطابق �� 

 

  
گ

ہ�لتھ کلینک کا عملہ ہر وقت ماسک پہ�ف گا ، اور مکمل ذایت حفاظئت سازوسامان (یپ یپ ای) جب ا�� طلباء � ساتھ کام ک��ں �
رر�� ہنی جو ب�ماری � عالمات کا سامنا ک  ۔

 دوایئ چھوڑ دو 

ورت   ۔  ا�ر آپ � طالب علم کو اسکول � دن منی دوایئ دست�اب ہو�ف � �ف گھر منی جب ب� ممکن ہو تو دوا دی جایف چاہ�ئ
ور�ات کو پورا ک�ا جانا چاہ�ئ   ۔ہویت �� تو مندرجہ ذ�ل �ف

۔  �س�ف � د  وری شدە اور اس � اصل کنٹی�ف منی ہویف چاہ�ئ وائیوں منی فارم�� لیبل شامل ہونا چاہ�ئ ، اور مناسب دوایئ  �ف
۔  والدین �ا  ۔  فارمز کو مناسب ط���ت � ، دستخط شدە اور تار�ــــخ � مطابق مکمل ک�ا جانا چاہ�ئ دوا پوری دوا � ساتھ ہویف چاہ�ئ
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۔  تعل�� سال � ا ختتام پر اسکول منی جو ب� دوا با�ت رە جایت ��رستوں کو الز� طور پر تعل�� سال � اختتام پر دوایئ لینا چاہ�ئ
 ۔�� ا� خارج کرد�ا جا�ئ گا

ر � عالج اور د�گر ایروسوالئزنگ ط��قہ کار کو انجام نہنی د�ا جا�ئ   ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰تعل�� سال   ف � دوران ا�ل � یپ ا�س منی نیبول�ی
�ت ہنی اور دو�وں کو ب� انف�کشن ہو�ف کا خطرە ڈال نی پھ�ل سکگا۔  ایروسوالئزنگ � یہ ط��قہ کارانوا وائرس � بوندوں کو ہوا م

۔  ا�ر آپ اسکول منی اپ�ف ب�� کو استعمال کر�ف � ل�ئ انح�لر مہ�ا کرر�� ہنی تو ، اس � ساتھ اسپ�� آلہ ب� ہونا  سک�ت ہنی
۔  ا�ر آپ � سواالت ہنی تو براە کرم اپ�ف ہ�لتھ کلینک � ماہر ، ر�سورس  وری �� نرس ، �ا اسڻوڈنٹ ہ�لتھ �و�ف � رابطہ �ف

 ۔ک��ں

 

 صحت کا دف�ت اور نگہداشت کا کمرە 

ہر ابتدایئ اسکول صحت � دف�ت منی عملہ ا�ک ہ�لتھ کلینک کا ماہر رکھتا �� اور ا� ر�سورس نرس � ذر�عہ سپورٹ ک�ا جاتا  
۔  تمام س�کنڈری اسکولوں منی کل وقئت اسکول نرس مالزمت رکھئت ��  تعل�� سال � دوران ، صحت � دف�ت  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۰۔  ��

ور�ات اور ش�ڈول ادو�ات �ا ط��قہ کار � ل�ئ استعمال ک�ا جا�ئ گا۔  ہر اسکول منی ہ�لتھ آفس � الگ  کو ابتدایئ طئب امداد � �ف
۔  ا�ل � یپ کمر� � �شاند� � گئئ �� اور ان طلبا � جانچ پڑتال اور د�کھ بھال � ل�ئ استعمال ک�ا  جا�ئ گا جو ڻھ�ک نہنی ہنی

 ۔ا�س اس کمر� کو نگہداشت کا کمرە کہ� گا

جب ک� طالب علم کو شکا�ات �ا ب�ماری � عالمات ہویت ہنی تو ، صحت � دف�ت کو مطلع ک�ا جا�ئ گا اور طالب علم � کہا جا�ئ  
۔  عالمت � جانچ پڑتال اور درجہ حرارت � جانچ پڑتال � ل�ئ طالب گا کہ وە پہ� � پہنا ہوا لباس نہ پہ�ف ہو ، ا�ر وە نقاب پہنا�ئ 

علم کو نگہداشت � کمر� منی � جا�ا جا�ئ گا۔  کی�ئ روم منی طلبہ � ساتھ کام کر�ف وا� ہ�لتھ آفس کا عملہ مکمل یپ یپ ای پہنا�ئ 
۔   �� �ا ب�ماری �  ۱۰۰٫۴ا�ر ک� طالب علم کا درجہ حرارت گا۔  والدین کو مطلع ک�ا جا�ئ گا کہ ان کا طالب علم کی�ئ روم منی ��

دین �ا عالمات � اطالع �ا مشاہدە ک�ا جاتا �� تو ، والدین �ا ��رستوں کو اپ�ف طالب علم کو فوری طور پر لی�ف � ل�ئ بال�ا جا�ئ گا۔  وال
طالب علم کو لی�ف � ل�ئ والدین اور ��رستوں کو عمارت ��رستوں � اسکول آ�ف پر مطلع کر�ف کو کہا جا�ئ گا۔  ممکنہ طور پر ب�مار 

۔  عم� کا ا�ک مم�ب طالب علم کو والدین �ا ��رست � پاس � جا�ئ گا۔  والدین �ا ��رست � ان � 
گ

منی جا�ف � اجازت نہنی ہو�
ت � پاس چھوڑ د�ا جا�ئ گا۔  عالمات � تص��ر � شناخت ظاہر کر�ف کو کہا جا�ئ گا اور اس � بعد طالب علم کو والدین �ا ��رس

) ، اور ان � گھ��لو رابطوں � ساتھ مطابقت پذیر ، اس وقت تک اسکول    ۱۹حامل طلباء کوو�ڈ ۔ � ط�ح � ب�ماری (� ا�ل آیئ
 جب تک کہ وە اپ�ف صحت � د�کھ بھال کر�ف وا� کو طئب معائ�ف � تالش کر�ف اور من

گ
اسب ہو�ف پر کوو�ڈ � خارج کر دی�ئ جائنی �

 ۔ڻ�سٹ � حصول � ل�ی د�کھ نہ لنی 

� ل�ئ مثبت تج��ہ کرتا �� تو وە اسکول جاسک�ت ہنی جب ۱۹ -ا�ر کویئ بچہ کوو�ڈ    

وع ک�ا اور ۱۰   دن گزر چ� ہنی جب طالب علم �ف عالمات کا تج��ہ کرنا �ش

)۔  اورگھن�ٹ گزر چ� ہنی (بخار کو کم کر�ف وا� دوا  ۲۴بخار � بغ�ی   ئیوں � استعمال � بغ�ی  

وع ہوگئئ ��  ۲۴  ی آنا �ش  ۔گھن�ٹ بعد عالمات منی بہ�ت

 

� ل�ئ من�ف ڻ�سٹ کرتا �� اور اس � متبادل �شخ�ص حاصل کرتا �� تو ، اسکول منی معمول � مطابق  ۱۹-ا�ر بچہ کوو�ڈ  
 اور طالب علم کو بخار � پا� دو 

گ
وی � جا�ئ � گھن�ٹ بخار � پا� ر��ف پر   ۲۴ائیوں � استعمال � بغ�ی صحت � ط��قوں � پ�ی

 
گ

 ۔اسکول جا�ف � اجازت ہو�
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 دائ� طئب حاالت � حامل طلبا 

ا�ر آپ کا بچہ صحت � دائ� صورتحال � سبب طئب لحاظ � نازک �� تو ، ہم خاندانوں کو حوصلہ دی�ت ہنی کہ وە اپ�ف ب�� �  
ڈ لرننگ ماڈلطئب فراہم کنندە ، اور ر�سورس  ف کر�ف � ل�ئ کہ ہائ�ب �ا  نرس �ا اسکول نرس � بات چ�ت ک��ں کہ اس بات کا تعنی

�ن ہوگا۔  عال� و�اء  .فاصالیت تعل�م کا ماڈل آپ � طالب علم � ل�ی بہ�ت

 

 سما�ب دوری 

۔  اس � فٹ � دوری برقرار  ۶� ڈی � ر�نما اصولوں � مطابق طلباء اور عم� کو ز�ادە � ز�ادە 
گ

رکھ�ف � ترغ�ب دی جا�ئ �
 
گ

 ۔عکا� � ل�ئ کالس روم بنا�ئ جائنی �

 

ا�    اسکول � سامانوں کا اش�ت

ا� نہ ک��ں۔  عملہ اس � نگرایف کر� گا اور ہاتھوں منی کا�ف   اس � سفارش � جایت �� کہ طلبہ جوڑ توڑ �ا اسکول � اش�اء کا اش�ت
 ۔سامان فراہم کر� گا

 

 نقل و حمل 

یت دوری � اقدامات � ساتھ بڻھا�ا جا�ئ گا -�سوں    طلبا کو جگہ جگہ معا�ش  ۔

 

  صفایئ ستھرایئ  

۔  وە ہر  
گ

 �ا جب   ۲حراست منی رکھ� جا�ف وا� عملہ ہر روز سائٹ پر ہوں �
گ

گھن�ٹ منی �ا اع� عملہ � سطحوں کو صاف ک��ں �
ورت � ل�ئ درخو  ۔  طلبا � جا�ف � بعد کالس رومز اور کلینک ہر روز صاف ک� عم� � مم�ب � طرف � فوری �ف است � جا�ئ

 
گ

 ۔ہوجائنی �


