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 ۲۴ اے ڈی اے ، ایف ایم ایل اے ، اور کیئرز ایکٹ 
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 تعارف

کو شائع ہونے والی یہ دستاویز مراحل میں ہائبرڈ ماڈل کے نفاذ کے بارے میں ایک تازه کاری فراہم   ۲۰۲۰ستمبر  ۲۳اصل میں 
کو اپنے   ۲۰۲۰ستمبر  ۲۲تی تعلیم کا ایک مجموعہ شامل ہے۔  ذاتی اور فاصال کرتی ہے۔  ہائبرڈ ماڈل میں شریک طلبہ کے لیے 

پر عمل درآمد شروع کرنے سے متعلق ایل سی پی ایس عملے کے ذریعہ پیش کرده   ۲اجالس میں ، اسکول بورڈ نے اسڻیج 
منظوری دے دی۔ ہائبرڈ ماڈل  پر عمل درآمد شروع کرنے کی تحریک کو  ۲کو اسڻیج  ۲۰۲۰اکتوبر  ۲۷معلومات پر غور کیا اور 

اکتوبر سے شروع ہونے والے    ۲۷کے ذریعہ طلباء  ۲میں ، کنڈرگارڻن سے گریڈ  ۱میں حصہ لینے والے طلباء کے عالوه  اسڻیج 
، ہر ہفتے دو دن ذاتی طور پر سیکھنے کے لئے اسکول جائیں گے ، اگر ان کے والدین نے ہائبرڈ ماڈل کا انتخاب کیا۔  ان طلبا کو  

سے متعلق معلومات فراہم   ۲فتہ میں تین دن فاصالتی سیکھنے کے موڈ میں ہدایت حاصل کرنا جاری رہے گی۔  یہ دستاویز اسڻیج ہ 
کرتی ہے اور ایک جگہ پر ہائبرڈ ماڈل کو ان مراحل میں الگو کرنے کے ہمارے منصوبے کے دوسرے حصے مہیا کرتی ہے جو  

کے ممبروں کے لئے متعدد جگہوں پر شائع ہوتے تھے اس سے قبل کمیونڻی کے ممبروں اور عملے   ۔

صحت عامہ کے حاالت کے بارے میں اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے ساتھ ساتھ ایل سی پی ایس ہمارے اسکول    
۔  جیسا کہ اس  میں ہونے والے آپریشنوں کے متعدد پیمائش پر مستقل کارکردگی کو برقرار رکھنے کی ہماری قابلیت کا پابند ہے

دستاویز کے حصے میں "مراحل کے مابین ڻرانزیشن کو مطلع کرنے کے لئے ڈیڻا کیڻیگریز" کے عنوان سے وضاحت کی گئی  
ہے ، اس کے بعد کے مراحل سے متعلق فیصلوں سے آگاه کرنے کے لئے ، اسڻیج کے مابین ڻرانزیشن کو مطلع کرنے کے لئے  

علومات اکڻھا کی جائے گی اور اسکول بورڈ کے ساتھ شیئر کی جائے گیپانچ ڈیڻا کیڻیگریز کے بارے میں م  ۔ 

 

 ۲مرحلہ 

 

ہائبرڈ میں فرد فرد سیکھنے(اسکول جا کر سیکھنے) کے نفاذ کے لئے منصوبہ بندی گرمیوں کے شروع میں شروع ہوئی تھی ،  
  ۱کو شروع ہونے والے اسڻیج  ۲۰۲۰ستمبر   ۸۔ جون کو اسکول بورڈ کے ورک سیشن کو بھی شامل کیا گیا تھا  ۱۶اور اس میں 

کے لئے انتہائی محدود   ۱٪ فاصالتی تعلیم میں حصہ لیتے ہیں ، انتہائی محدود  مستثنیات  اسڻیج ۱۰۰کے دوران ، زیاده تر طلبا 
 استثنات اور ڻائم الئن نیچے دیئے گئے جدول میں درج ہیں۔

 ہائبرڈ لرننگ میں طلبا: کون اور کتنے؟ ۱اسڻیج 

شروع کرنے کی 
 تاریخ

 ہائبرڈ لرننگ میں طلبا
طلباء کی 

 تعداد

 ۸ستمبر  
 ۹۰۰ منرو ایڈوانس ڻیکنیکل اکیڈمی

 ۱۳اکتوبر  
سال سے پہلے کی عمر کے پہلے سے طے شده ، معیار کے    ۲۲معذور طلباء جو 

ذریعہ  مطابق تعلیم کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں ، جیسا کہ آئی ای پی ڻیموں کے 
 منظور شده 

۲۶۴ 
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 ۱۳اکتوبر   
سال کی عمر سے پہلے کے طور پر ،   ۲۲خود ساختہ پروگراموں میں معذور طلباء ، 

 ائی ای پی ڻیموں کے ذریعہ منظور شده 
۵۸۳ 

 ۲۷اکتوبر   
 ۱۷۰۵ ۱.۹-۱ ای ایل سطح

 ۲۷اکتوبر   
 ۱۶۵ پری کنڈرگارڻن

 ڻائم الئن ۱مرحلہ 

 ۲جوالئی 
اس تحریک کی منظوری دی جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ "ایل سی پی ایس بہت  اسکول بورڈ نے 

٪ فاصالتی تعلیم کے ساتھ تعلیمی سال شروع کرے اور ہائبرڈ ماڈل کو  ۱۰۰محدود استثناء کے ساتھ 
 مراحل میں نافذ کرنے کے ساتھ آگے بڑھے۔" 

 ۱۸اگست 
 اسکول بورڈ کا اجالس 

بارے میں معلومات پیش کیں اور فیصلے کے  ۱اسڻاف نے اسڻیج    

 سکول کا پہال دن  ۱۸ستمبر  

 میڻا کے طلباء ہائبرڈ میں ذاتی طور پر سیکھنا شروع کرتے ہیں 

 معذور طلباء کے چھوڻے گروه ہائبرڈ میں ذاتی سیکھنا شروع کرتے ہیں ۱۸اکتوبر 

ںپری کنڈرگارڻن کے طالب علم ہائبرڈ میں فرد سیکھنا شروع کرتے ہی  ۲۷اکتوبر   

) ہائبرڈ میں ذاتی سیکھنا شروع کرتے ہیں۱.۹-۱.۰انگریزی سیکھنے والے (سطح    

 

 ۲سڻیچ 
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کے   ۲کو نافذ کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اسڻیج  ۲اکتوبر سے ہائبرڈ ماڈل کے اسڻیج  ۲۷ستمبر کو ، اسکول بورڈ نے   ۲۲
کے شرکاء   ۱توسیعی مستثنیات رونما ہوں گی۔  ہائبرڈ ماڈل میں اسڻیج دوران ، زیاده تر طلبا اب بھی عملی طور پر سیکھیں گے۔  

طلباء شامل ہوں گے جن کے والدین / سرپرستوں نے پہلے سمسڻر کے لئے   ۲۹۰۰میں کنڈرگارڻن میں تقریبا  ۲کے عالوه ، اسڻیج 
 ہائبرڈ ماڈل کا انتخاب کیا تھا۔

 

 ہائبرڈ لرننگ میں طلبا: کون اور کتنے؟ ۲اسڻیج 

 # طلباء ہائبرڈ لرننگ میں طلبا وع کرنے کی تاریخشر

October 27  
 ۲۱۰۰ کنڈرگارڻن

 ۲۵۰۰ پہلی جماعت 

 ۲۳۰۰ دوسری جماعت 

 ڻائم الئن ۲اسڻیج 

 اسکول بورڈ کا اجالس  ستمبر ۲۲

سے متعلق معلومات پیش کیں ۲اسڻاف نے اسڻیج    

درآمد شروع کرنے کے لئے ووٹ دیاپر عمل  ۲اکتوبر کو اسڻیج  ۲۷اسکول بورڈ نے    ۔

کے نفاذ کے سلسلے میں عملے اور اہل خانہ کو اضافی مواصلت بھیجی گئی ہے ، جس   ۲اسڻیج  اکتوبر کے اوائل 
میں اسکول سے مخصوص مواصالت اور طالب علموں کو ذاتی طور پر ذاتی سیکھنے کے لیے  

 مخصوص دن کی تفویض بھی شامل ہے۔ 

 تک ہائبرڈ فرد سیکھنا شروع ہوتا ہے۔  ۲کنڈرگارڻن سے گریڈ    اکتوبر ۲۷
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 کی تیاری  ۳مرحلہ 

 

 

 اسکول کے نقوش
 

ہائبرڈ میں فرد سیکھنے کی تیاریاں جاری ہیں۔  ان میں ، اساتذه کے لیے نوجوان سیکھنے والوں کے لئے  ۲اسڻیج  
لئے تدریسی وسائل تیار کیے جارہے ہیں ، اور ) کی تائید کے  ۲گریڈ   ہائبرڈ ان پرسن لرننگ (گنڈر گارڻن  سے

ابتدائی اسکولوں نے فاصالتی تعلیم اور ہائبرڈ ماڈل دونوں کو بیک وقت چالنے کے لئے نظام االوقات تیار کرلئے ہیں۔  
کے لئے ڈویژن منتقلی  ۲ -مزید برآں ، مختلف قسم کے طلباء ، جیسے انگریزی سیکھنے ، خصوصی تعلیم اور کے 

ہفتہ وار مالقات کرتے ہیں جس سے نقل و حمل ، روڻنگ ، نظام االوقات اور ہدایات پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔   ڻیمیں ،
ڻیمیں اسکول کی قیادت کی ڻیموں اور اساتذه کے ساتھ بیک وقت فاصالتی تعلیم اور ہائبرڈ ماڈل دونوں کو چالنے کے 

ہیں لئے نظام االوقات تیار کرنے کے لئے بھی کام کرتی  ۔
 ۲۱محفوظ اور موثر ہائبرڈ میں فرد سیکھنے کے بارے میں حکمت عملی سے آگاه کرنے کے لئے اسکول کے نقوش  
ستمبر کے ہفتے میں ہورہے ہیں۔  نقالی ایڈمنسڻریڻرز اور اسکول کی سطح کے عملے کے لیے  ایک اضافی سیکھنے 

یکھنے کے لیے حکمت عملی سے آگاه کرے گیکا تجربہ فراہم کرے گی ، اور ذاتی اور موثر ہائبرڈ فرد س  ۔
 ۔ہر نقالی میں مندرجہ ذیل اجزاء شامل ہوسکتے ہیں 

 ۳سڻیچ 

 

کے دوران ، بیشتر سیکنڈری طلبا عملی طور پر سیکھتے تھے۔  ہائبرڈ ماڈل ایلیمنڻری اسکول کے طلبہ کے لئے مکمل   ۳اسڻیج 
سرپرستوں نے پہلے سمسڻر کے لئے ہائبرڈ ماڈل کا انتخاب کیا تھا۔  اس دستاویز کے  طور پر نافذ کیا جائے گا جن کے والدین /  

حصے میں حوالہ جات والے پانچ اعداد و شمار کے زمرے سے متعلق معلومات جو "مراحل کے درمیان ڻرانزیشن کو مطلع  
  ۲کا ممکنہ آغاز اسڻیج  ۳ونکہ اسڻیج کرنے کے لئے ڈیڻا کیڻیگریز" کے عنوان سے استعمال ہوگی۔  براه کرم نوٹ کریں کہ کی 

 سے کہیں زیاده دور ہے ، لہذا یہ معلومات خاص طور پر عارضی ہیں۔
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 طلباء

 # طلباء ہائبرڈ لرننگ میں طلبا شروع کرنے کی تاریخ

 ۲۴۳۹ تیسرا درجہ  دسمبر  8یکم یا 

 ۲۳۸۳ چوتھا درجہ 

 ۲۴۸۸ پانچویں جماعت 

 ڻی ڈی بی  ڻیکنالوجیاکیڈمی آف انجینئرنگ اینڈ 

 ڻی ڈی بی  سائنس اکیڈمی

 ڻائم الئن ۳ممکنہ مرحلہ

 اسکول بورڈ کا اجالس  نومبر 10

پر معلومات پیش کرتا ہے 3عملہ اسڻیج    

شروع کرنے سے متعلق ایکشن آئڻم پر غور کرنے کے لئے   3ہائبرڈ ماڈل کے نفاذ کے مرحلے   نومبر 17
 اجالس اسکول بورڈ کا ممکنہ خصوصی 

 عملہ اور اہل خانہ کو مواصلت بھیجی گئی نومبر 18

 تک ہائبرڈ میں فرد سیکھنا شروع ہوتا ہے  5سے  3گریڈ  دسمبر  8یکم یا 
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 اور اس سے آگے  ۴دوسرا سمسڻر: مرحلہ 

 

ماڈل کے نفاذ کے بارے میں فیصلے کرنا  ہائبرڈ ماڈل کے ابتدائی مراحل کے نفاذ پر غور کے بعد دوسرے سمسڻر میں ہائبرڈ 
دسمبر کو ہونگے۔   ۱۵جنوری سے شروع ہوگا۔ باقاعده اسکول بورڈ کے اجالس یکم دسمبر اور   ۲۱دانشمند ہوگا۔  دوسرا سمسڻر 

میں   ایل سی پی ایس دوسرے سمسڻر کی تیاری میں ہائبرڈ بمقابلہ فاصالتی تعلیم کے لئے والدین کی ترجیح کے سلسلے میں نومبر
ایک اور سروے کروانے کا اراده رکھتا ہے۔  مڈل اور ہائی اسکول کے نظام االوقات غور کا جائزه دوسرے سمسڻر سے متعلق  

 فیصلوں کا ایک اہم پہلو ہوگا۔ 

 صحت عامہ کا ڈیڻا

ا کا محکمہ  متعدد پیمانے پر پیمائش صحت عامہ کے حاالت سے متعلق بصیرت فراہم کرتی ہے۔  مثال کے طور پر ، ورجینی  
صحت اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ اس سے خطے کے لحاظ سے بیماریوں کے بوجھ اور رجحان کے ساتھ ساتھ کمیونڻی کی  

منتقلی کی حد تک بھی اشاره کیا جاتا ہے۔  بوجھ اور رجحان انفرادی پیمائش میں درج ذیل میڻرکس شامل ہیں: واقعات کی شرح؛   
پھیلنے؛  صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں میں معامالت۔  کورونا وائرس جیسی بیماری  پی سی آر ڻیسٹ فیصد مثبتیت؛  

 کا محکمہ ہنگامی دوره۔  آئی سی یو اسپتال میں داخل؛  اسپتال کے بستروں پر فی الحال قبضہ؛  اور ہسپتال پی پی ای کی دستیابی۔

کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وه ایل سی پی ایس سے متعلقہ صحت  ڈائریکڻر الؤڈون کاؤنڻی ہیلتھ ڈیپارڻمنٹ ایل سی پی ایس  
عامہ کے اعداد و شمار پر غور کرے۔  وه مشاہده کرتا ہے کہ دوسری طرف ہمارے اسکولوں میں مقامی اور عالقائی برادری کی  

تا ہے یا ہوسکتا ہے۔  مثال  منتقلی کی حد تک اور ہمارے اسکولوں میں ڻرانسمیشن کی حد تک بھی ایک مثبت ارتباط موجود ہوسک
کے طور پر ، کافی کمیونڻی ڻرانسمیشن الؤڈون کاؤنڻی کے اندر واقع ہوسکتی ہے ، یہاں تک کہ جب ایل سی پی ایس اسکولوں  
میں کم ترسیل ہوتی ہے۔  اس کے برعکس ، کم کمیونڻی ڻرانسمیشن الؤڈون کاؤنڻی میں ہوسکتی ہے ، یہاں تک کہ اگر ہمارے  

ڻرانسمیشن واقع ہو رہی ہو۔  مراحل کے مابین ڻرانزیشن کے بارے میں فیصلے کرنے میں ، ایل سی پی ایس کاؤنڻی  اسکولوں میں
 اور عالقائی پبلک ہیلتھ ڈیڻا کے عالوه ایل سی پی ایس سے متعلق عوامی صحت کے ڈیڻا پر بھی غور کرے گا۔ 

 

 صحت سے متعلق تخفیف کے طریقوں کا مستقل نفاذ 
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جن میں صحت سے متعلق تخفیف مانیڻر کی تربیت دی جاتی ہے  ایس مالزمین کی مدد سے اسکول سطح کے قائدین ، ایل سی پی  
، ، صحت کے تخفیف کے طریقوں پر عمل درآمد میں مستقل مزاجی سے متعلق اعداد و شمار جمع کریں گے ، جیسے ذیل میں 

مال کرنے میں اسکولوں کے ساتھ کام کرنے کا شعبہ شاگرد خدمات اور  دکھایا گیا ہے۔  اس اعداد و شمار کو جمع کرنے اور استع
محکمہ معاون خدمات (بشمول ماحولیاتی صحت اور حفاظت کا کوآرڈینیڻر) ذمہ دار ہیں۔  اعداد و شمار کا استعمال صحت اور  

لئے کیا جائے گا۔  معلومات    تخفیف کے طریقوں کے تسلسل کے نفاذ میں بہتری کے لئے مواقع اور مواقع کی نشاندہی کرنے کے
 کو مراحل کے مابین ممکنہ منتقلی کا اندازه کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جائے گا۔ 

 مراحل کے مابین ڻرانزیشن کو مطلع کرنے کیلئے ڈیڻا کیڻیگریز

 

 

 کافی عملہ 

کیونکہ ہم ہر مرحلے میں منتقلی موجوده اور اگلے مرحلے میں عملے کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہماری اہلیت اہم ہے  
 ۔کریں گے

 ناکافی فراہمی 

ذاتی حفاظتی سازوسامان (پی پی ای) ، ماسک ، صفائی کی فراہمی اور طلبہ اور عملے کے ممبروں کو بحفاظت مدد فراہم   
ری  کرنے کے لئے ضروری سامان کی دیگر ضروری سامان کی موجوده اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہما

 ۔صالحیت بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم  اسڻیج سے اسڻیج پر منتقلی کرتے ہیں

 ہائبرڈ ماڈل میں سیکھنے کا تسلسل  

ایل سی پی ایس طلباء یا عملے کے ممبروں کو الگ تھلگ کرنے یا الگ تھلگ کرنے کی وجہ سے سیکھنے میں رکاوڻوں کا پتہ   
نفاذ سے بہت حد تک وابستہ ہوگا فیف کے طریقوں کے مستقللگائے گا۔  سیکھنے کا تسلسل صحت سے متعلق تخ  ۔ 

 صحت عامہ سے متعلق تخفیف کی حکمت عملی
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صحت عامہ سے متعلق تخفیف کی مختلف حکمت عملیوں کو نافذ کیا جارہا ہے۔  مندرجہ ذیل چارٹ اصل میں ایل سی پی ایس  
وه صحت عامہ کے تخفیف کی حکمت عملی کی متعدد مثالیں مہیا عملے کے ممبروں کے استعمال کے لئے تیار کیا گیا تھا اور 

کرتا ہے جو ایل سی پی ایس میں مستعمل ہیں۔  اگرچہ ذیل میں اور اس دستاویز میں دیگر مقامات پر بیان کرده طریقوں سے کرونا  
ہیں کہ وه وقت گزرنے کے    وائرس کے پھیالؤ کو کم کرنے کے ہمارے موجوده انداز کی عکاسی ہوتی ہے ، لیکن ہم توقع کرتے

 ساتھ ہی تبدیل ہوجائیں گے کیونکہ ہمارے تجربے یا صحت عامہ کے اداروں کی اضافی رہنمائی تجویز کرسکتی ہے۔ 

 جسمانی فاصلہ 

  

 

 

 

CDC Poster 

CDC Poster 

CDC Video 

LCPS Guidelines 

Autism Research 
Institute Social Story: 

Social Distancing 

۶ و فروغ دیں اور  فٹ علیحدگی برقرار رکھنے کے مشق ک ۶خود اور دوسروں کے درمیان 
اس کو نافذ کریں۔  اگر افراد دو بازوؤں کی لمبائی سے زیاده قریب ہیں تو ، وه ایک  

فٹ کے اندر ره سکتے ہیں۔  فعال طور پر نگرانی کریں اور اگر ممکن ہو    ۶دوسرے کے 
فٹ کے فاصلے پر رہنے کو کہیں  ۶تو ساتھیوں سے   ۔

 
ںبہ پہلو ہدایات اور سرگرمیوں سے پرہیز کری    ۔

 
مڻھی کے ڻکرانے ، مصافحہ کرنے ، اعلی فائیوس ، یا گلے ملنے سے اجتناب کریں   

 ۔ بطور معاشرتی سالم
 

اس بات کو یقینی بنائیں کہ دیواروں پر پوری عمارتوں میں نشانیاں پوسٹ کی گئیں ہیں  
میں مدد ملے فٹ علیحدگی برقرار رکھنے ۶تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے   ۔ 

 
فٹ    6رومز اور عمارت کے دیگر عالقوں میں طلبا کو دوسرے طلباء سے کالس  

 ۔علیحدگی کی جگہ فراہم کریں
 

کھانے کے نظام االوقات مرتب کریں جو تعل .ق پذیر / داخلے والے مقامات (کالس رومز   
 ۔ اور / یا کیفے ڻیریا) سے باہر جانے کی اجازت دیں

 
یں جو ایک ہی وقت میں کسی عالقے میں لوگوں  طبقاتی تبدیلی کے نظام االوقات قائم کر 

 ۔ کی تعداد کو محدود کرتے ہوئے تعجب کا شکار منتقلی کی اجازت دے
 

بس / کار سوار / واکر کی آمد اور برخاستگی کے دوران جسمانی دوری کو فروغ دینے   
ے ڈیوڻی شیڈول تیار کریںاور نافذ کرنے کے لئے عملے کو تفویض کرنے کے لئ   ۔

 
بڑے گروپ اجتماعات جیسے اسمبلیاں یا بڑے طور پر ذاتی طور پر مالقاتیں نہ کریں ،   

 ۔بجائے اس کے کہ انہیں دور / عملی طور پر منعقد کریں
 

سے زیاده افراد سے بچیں ۱جب ممکن ہو تو ، ایک وقت میں لفٹ میں    ۔

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-6ft-1080x1080.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-k-12-school-posters-keep-space-when-outside.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-people_1080x1080.mp4
https://drive.google.com/file/d/1k_E_cizlVX2hCdXHnzCpDcD61OZZlqMj/view
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
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 :جسمانی فاصلہ 

 کھانے کی ترسیل  

فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں جب اہل خانہ کھانا اڻھا   ۶ عملہ اور کنبہ کے افراد کے درمیان
 ۔ رہے ہوں

 
فٹ کی جگہ برقرار رکھنے کے لیے کھانا لینے کے ل  اپنی   ۶ایک دوسرے کے درمیان  

 ۔باری کا انتظار کرنے والے افراد کو یاد دالئیں
 

کسی کھانے پینے کی چیز کسی کنبے کے ممبر کے حوالے کرتے وقت ، اسے اپنے   
ے ڻیبل پر رکھیں ، پیچھے ہڻیں اور کنبہ کے ممبر کو سامان لینے کے لیے آگے  سامن 

 ۔بڑھنے دیں

 

 

 

 

 جسمانی فاصلہ 

 کھانے کی تیاری  

 

 

افراد تک محدود رکھیں ۱۰ورک گروپ میں شریک افراد کی تعداد   ۔
 

فٹ کی جگہ برقرار رکھیں ۶افراد کے مابین    ۔
 

بازوؤں کو سیدھے باہر کی طرف پھیالنا چاہئے اور  شانہ بشانہ کام کرنے والے عملے کو  
 ۔اپنی انگلیوں کو چھو جانے سے بچانے کے لئے کافی حد تک آگے بڑھنا چاہئے

 
عملہ جب ایک میز کے دونوں اطراف کام کر رہا ہو تو عملے کو ایک دوسرے سے براه   

 ۔راست نہیں ہونا چاہئے
 

برقرار رکھنے میں مدد کے لئے کام کرنے والے  فٹ جگہ   ۶افراد کے مابین مطلوبہ  
 ۔سطحوں کی تعداد میں اضافہ کریں

 
جب کسی فرد سے دوسرے افراد کو خانوں یا دیگر اشیاء کو آفر کرتے وقت اس چیز کو   

براه راست حوالے نہ کریں۔  اس کے بجائے ، چیز کو کسی ڻیبل یا کاؤنڻر پر رکھیں ،  
ںس چیز کو اڻھنے دی پیچھے ہڻیں اور دوسرے فرد کو ا   ۔ 

 
سنک کی طرف موڑتے وقت ، یہ یقینی بنائیں کہ جب آپ اپنی باری کا انتظار کریں تو آپ   

فٹ چھوڑیں ۶اپنے اور اپنے سامنے فرد کے درمیان   ۔
 

 ۔آپ جس کھانے کی تیاری کر رہے ہیں اس پر بات نہ کریں 

 

 

 

غیر ضروری زائرین کو  
 عمارت تک محدود  رکھیں

 

ہجوم پر قابو پانے سے متعلق انتظامی کنڻرول ، شامل کرنے کے لئے ، زائرین کو صرف  
 ۔ اسکول کے کاموں کے لئے ضروری افراد تک محدود رکھنا الزمی ہے

 
عمارت تک غیر ضروری رسائی کو محدود کرنے کے لئے اسکول کی کوششوں سے   

 ۔والدین / اساتذه اور عملے کو آگاه کریں
 

کویڈ ۱۹ تخفیف کے دوران عمارت میں داخلے پر پابندیوں میں غیر ضروری زائرین اور   
 ۔رضاکار شامل ہیں

 
ذاتی طور پر پیش کرنے کے بجائے ، مجاز مہمان مقررین کو دور سے معلومات پیش   

 ۔ کرنے کے لئے مدعو کیا جاسکتا ہے
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کسی ایسے طالب علم کو منتخب کرنے یا چھوڑنے کے لیے عمل نافذ کریں جس میں   

 ۔ والدین / سرپرست شامل نہ ہوں تاکہ طالب علم کو فرنٹ آفس سے باہر لے جاسکے
 

اگر اپنے طالب علم کے لیے کچھ چھوڑ دینا ہو تو مرکزی دفتر میں والدین / سرپرستوں   
 ۔ کی مدد کریں

 
والدین / سرپرستوں کو حوصلہ افزائی کریں کہ جب ڈراپ آف / پک اپ پوائنٹ پر اختالط   
اور ہجوم کو محدود رکھنے کے لیے طلباء کو اتارتے / اڻھاتے وقت اپنی کار سے باہر نہ  

 ۔نکلیں

 کپڑا اور ڈسپوزایبل 

  چہرے کے ماسک 

 

 

LCPS Protocol for 
Face Coverings 

CDC Video: Young 
Adult 

CDC Video: How to 
Wear 

CDC Infographic 
VDH Poster 

Autism Research 
Institute Social 

Story: 
I Can Wear a Mask 

I Can Stay 
Healthy… 

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی عمارت میں تفویض کرده مالزمین ضرورت سے  
  کول برائے چہره احاطہ ، جیسے واقف ہیں اور اس سے منسلک ایل سی پی ایس پروڻو

 ۔ بائیں ہاتھ کے کالم میں جڑا ہوا ہے
 

آپ کی عمارت میں تفویض کرده مالزمین کو ایل سی پی ایس فراہم کرده کپڑوں کے   
چہرے کا احاطہ جاری کریں۔  عملے ، طلباء یا مالقاتیوں کے لئے ڈسپوز ایبل ماسک  

کیلئے  کی فراہمی کو برقرار رکھیں۔  چہرے کو ڈھانپنے / اضافی ڈسپوزایبل ماسک 
 ۔بزنس اور مالی خدمات سے رابطہ کریں

 
کپڑوں کے چہرے کی پردے فراہم کرے گی ۵ایل سی پی ایس فی مالزم    ۔ 

 
مالزمین چہرے کے احاطے کے لئے ایل سی پی ایس  پروڻوکول کے مطابق اپنا چہره   

 ۔ڈھانپ سکتے ہیں
 

ئے چہرے کے  ایل سی پی ایس نے معاشی طور پر پسمانده خاندانوں کے طلباء کے ل 
احاطے خرید لئے ہیں ، اور یہ اسکول کے صحت کے دفتر سے درخواست پر دستیاب  

 ۔ہیں
 

ایل سی پی ایس کے ذریعہ اسکول کیمپس میں جانے والے عملے ، طلباء اور دیگر   
کریںافراد کے ذریعہ چہرے کے احاطے کو مستقل طور پر پہننے کو نافذ   ۔ 

 
/ سرپرستوں ، دکانداروں اور مالقاتیوں کو یاد   اسکول کے اندر رہتے ہوئے والدین 

کرنا ضروری ہے۔  اگر کوئی وزیڻر چہرے کو ڈھانپنے واال لباس   دالئیں جن کا احاطہ 
نہیں پہنے ہوئے ہے تو ، ان سے چہره ڈھانپنے اور سی ڈی سی کی سفارشات سے  

 ۔متعلق گورنر کے انتظامی حکم کے مطابق چہرے کو ڈھانپنے کے لئے کہیں
 

 ۔اگر دیکھنے والوں کے پاس ڈسپوز ایبل ماسک فراہم نہ کریں 
 

کالس روم میں ڈسپوز ایبل ماسک دستیاب رکھیں اور صبح کے وقت ڈیوڻی کے دوران   
 ۔ طلبا کے لئے چہرے کا احاطہ نہیں کیا جائے

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/44074407protect-wear-cloth-face-covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/44074407protect-wear-cloth-face-covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://drive.google.com/file/d/1sgFunhoXasDKpfs_z6m0zqo95FPo-45e/view?usp=sharing
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/06/VDEM-MaskUP-Shareable_d1-b-Fit.jpg
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
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 ماسک  ۹۵این 

 

 

دوران مالزمین کی  او ایس ایچ اے کو کسی بھی ممکنہ ورکسائٹ سانس کے خطره سے نمائش کے 
استعمال ضروری ہے۔  سپورٹ سروسز کوآرڈینیڻر ،   صحت کی حفاظت کے لئے سانس کے تحفظ کا

 ۔ محکمہ سپورٹ سروسز ، ایل سی پی ایس سانسوں سے تحفظ کے پروگرام کی نگرانی کرتا ہے
 

  ماسک کے لیے پوزیشن کے ذریعہ شناخت شده مالزمین (اس پوزیشن سے وابستہ خطرے  ۹۵این  
ماسک پہننے سے پہلے "فٹ ڻیسٹ" ہونا چاہئے ۹۵کی سطح کی وجہ سے) این   ۔

 
کے ماسک اسڻوڈنٹ ہیلتھ سروسز مالزمین کے لئے نامزد کیے گئے ہیں جنھیں معلوم ہوا یا   95این  
مشتبہ متعدی بیماریوں والے طلباء کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوسکتا ہے جن میں ہوائی سے احتیاطی  

ار ہوتی ہیںتدابیر درک  ۔
 

کچھ اساتذه ، اساتذه کے معاونین ، طرز عمل سے متعلق معاونین ، اور دیگر جو سلوک مداخلت ڻیم  
(بی آئی ڻی ) کے ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دے سکتے ہیں ، تفویض کرده طالب علموں کی  

ماسک کے استعمال کی ضرورت ہوسکتی ہے ۹۵انفرادیت کی ضروریات کے سبب این   ۔ 

کھانسی کے آداب کی ثقافت  
 تیار کریں

 

جب آپ کھانسی کرتے ہو یا چھینک دیتے ہو یا خم کے اندر کا استعمال کرتے ہو تو اپنے  
 ۔منہ اور ناک کو ہمیشہ ڻشو سے ڈھانپیں اور تھوکتے نہیں ہیں

 

سیکنڈ   ۲۰استعمال شده ؤتکوں کو کوڑے دان میں پھینک دیں اور فوری طور پر کم از کم  
 ۔ کے لئے صابن اور پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے

 

اگر صابن اور پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہیں تو ، اپنے ہاتھوں کو کسی ایسے ہاتھ سے   
٪ الکحل ہو۶۰صاف کریں جس میں کم سے کم    ۔ 

 

دستاویزات ، سازوسامان ، یا کھانے کی اشیاء پر بات کرنے سے گریز کریں جو دوسروں   
ہوں گے میں تقسیم  ۔ 

ڻچ تھرمامیڻر  سے درجہ  
  حرارت کی جانچ

 

حرارت  ہر اسکول اور ایل سی پی ایس کی سہولت کو طالب علم ، عملہ اور مالقاتی درجہ  
نو ڻچ تھرمامیڻر جاری کیے گئے ہیں ۱۰ ۱۰کی جانچ کے   ۔

 
روزانہ ، ایل سی پی ایس عملہ صبح کے وقت آنے اور دیر سے آنے کے وقت اسکول   

 ۔ پہنچتے ہی تصادفی طور پر طلبہ کا درجہ حرارت چیک کرے گا
 

یوم  درجہ حرارت کی بے ترتیب جانچ پڑتال مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاسکتی ہے ( 
واکر وغیره - دن  ۳کار سوار ،  -  ۲بس پر سوار / ہر دوسری بس ، دن  ) 

 
ڻچ ترمامیڻر استعمال کرنے والے عملے کے ارکان کو چاہئے کہ وه تربیت وائس اوور   
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Infrared 
Thermometer PPT 

وسز کے  پی پی ڻی پر نظرثانی کریں اور مزید معلومات کے لیے اپنے اسڻوڈنٹ ہیلتھ سر
ز سے مشوره کریںعملے کے ممبر یا اسڻوڈنٹ ہیلتھ سروس  ۔

 
فارن ہائیٹ کے برابر یا مساوی ہے تو ، طالب    ۱۰۰.۴اگر طالب علم کا درجہ حرارت  

ا جائے گاعلم کو مزید توجہ کے ل نامزد نگہداشت کے کمرے میں لے جای   ۔ 
 

زائرین کو مرکزی دفتر سے باہر کسی بھی جگہ تک رسائی کی توقع ہے اسکول کے   
لئے دفتر کے عالقے کو چھوڑنے سے قبل ان کا درجہ   اندر کسی اور جگہ جانے کے 

حرارت جانچنا ہوگا۔  اضافی سیاق و سباق کے لئے بلڈنگ سیکشن میں غیر ضروری  
 ۔زائرین کو محدود / محدود کریں

 

 ڈیلی عالمت چیک سوالنامہ 

 

 

Symptom Check 
Questionnaire 

  

CDC Poster 

ذاتی سیکھنے میں حصہ لینے والے عملے کے ممبران اور طلبہ کو روزانہ کی بنیاد پر عالمتی 
چیک سوالیہ نشان جمع کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔  ایل سی پی ایس نے کوالڻرکس کے ساتھ  

جو سروے کو روابط ، روزانہ ای میلوں اور روزانہ متون کے    معاہده کیا ہے ، جو ایک وینڈر ہے
 ۔ ذریعہ دستیاب کرتا ہے

 
اسکولوں کو سوالیہ نشان کی کاغذی کاپیاں ان فیملیوں کے لئے دستیاب کرنا ہوں گی جن کے   

 ۔پاس آن الئن دستاویز تک رسائی نہیں ہے
 

ے طالب علم (طلبا) کے لئے  والدین / سرپرست اسکول بھیجنے / النے سے پہلے گھر میں اپن  
 ۔عالمتی چیک سوالیہ نشان مکمل کریں گے

 
 ۔ اگر کسی بھی سوال کا جواب "ہاں" میں ہے تو ، طالب علم کو گھر ہی رہنا چاہئے 

 
اگر طالب علم کے پاس مکمل سوالنامہ نہیں ہے تو ، اسکول پہنچنے پر ، عملہ اپنے پہلے بالک   

دوران طالب علم کو وہی سواالت ، جیسے ترقیاتی لحاظ سے  یا گھریلو صبح کی میڻنگ کے 
مناسب ، پوچھے گا۔  اگر کوئی طالب علم کسی بھی سوال کا جواب "ہاں" میں دیتا ہے تو ، طالب  

 ۔علم کو نامزد نگہداشت والے کمرے میں لے جایا جائے گا
 

شان عالمت کی جانچ  عملہ کام پر اطالع دینے سے پہلے گھر پر آن الئن عالمت چیک سوالیہ ن  
کو   اور درجہ حرارت کی جانچ مکمل کرے گا۔  اگر کسی سوال کا جواب "ہاں" میں ہے تو مالزم 

 ۔ گھر ہی رہنے کی ہدایت کی گئی ہے
 

حفاظتی کیمره پورڻل کے آگے ، عمارت کے باہر عالمتی چیک سوالیہنیئر کی ایک پرتدار کاپی   
والے زائرین سے یہ تصدیق کرنے کے لئے کہا    پوسٹ کریں۔  اسکول جانے کی درخواست کرنے

جائے گا کہ آیا انہوں نے سیکیورڻی کیمره پورڻل کے ذریعہ پوسٹ کرده کسی اسکریننگ سواالت  
کے جواب میں "ہاں" میں جواب دیا ہے یا نہیں۔  اگر وه کسی بھی سوال کا جواب "ہاں" دیتے ہیں  

نہیں ہےتو آنے والے کو عمارت میں داخل ہونے کی اجازت   ۔

 ہاتھوں کی صفائی  

 

اور پانی سے ہینڈ واشینگ کو درس دیں اور تقویت دیں اور   سیکنڈ تک صابن ۲۰کم از کم 
اساتذه ، طلباء اور عملہ کے درمیان عمل پیرا ہونے کو یقینی بنانے کے لئے مانیڻرنگ میں 

 ۔اضافہ کریں
 

https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-symptoms-tablegraphic-v1.pdf
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VDH Poster 

Student Health 
Services PPT 

CDC Video 

CDC Video 

Autism Research 
Institute Social 

Story: 
Handwashing 

طلباء اور عملے کے ہاتھ دھونے کے لیے ، یا خاص طور پر اہم وقتوں میں جیسے باتھ   
ے سے پہلے ، یا باہر رہنے کے بعد ، روزانہ کے  روم کے وقفے کے بعد ، لنچ کھان 

 ۔ معموالت میں وقت تیار کریں
 

جسمانی دوری کو نافذ کریں اور سنک / سینیڻائزر ڈسپینسر کے ارد گرد بھیڑ بکنے سے   
 ۔بچیں

 
٪ الکحل کے ساتھ ہینڈ سینیڻائزر دستیاب  ۶۰عملے ، طلباء ، مالقاتیوں کے لئے کم از کم  

 ۔کریں
 

اف رکھنے والے افراد کو اکثر چھونے والی سطحوں (جیسے پانی کے  ہاتھ سے ص 
چشمے ، دروازے ، مشترکہ سازوسامان) اور ایسے مقامات کے قریب رکھا جاسکتا ہے  

 ۔ (جہاں صابن اور پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہیں (جیسے ، کیفیریا ، کالس روم ، جم 
 

ے سے روکنے یا آنکھوں سے  چھوڻے بچوں کی نگرانی کریں جب وه شراب کو نگلن  
 ۔رابطے کے لیے ہاتھ سے صاف کرنے واال صاف ستھرا استعمال کرتے ہیں

 
انتہائی نظر آنے والے عالقوں میں ہینڈ واشنگ پوسڻر جیسے بصری اشارے لگا کر   

 ۔ پورے اسکول میں ہاتھ کی حفظان صحت کو فروغ دیں

 صحت کا دفتر
 اور 

 کیئر روم پروڻوکول 
   

 
 
 
 
 
  

Evaluating 
Symptoms 

 
 
 

 
ہر اسکول میں ایک "کیئر روم" ، ایک ایسے عالقے / کمرے کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے جو طلباء اور  

کی عالمات ظاہر کرسکتے ہیں ۱۹-کویڈعملہ کے لئے صحت کے دفتر سے الگ ہو جو   ۔
 

ہیلتھ آفس طلباء کی مدد کرے گا جن کو دوائی لینے کی ضرورت ہے ، ابتدائی طبی امداد کی   
 ۔ضرورت ہے یا شیڈول وزٹ ہیں

 
کیئر روم کا استعمال طلباء کی نگرانی یا ان کا مشاہده کرنے کے لئے کیا جائے گا جن میں عالمات   

سے ہوسکتا ہے  ۱۹تعلق کوویڈ موجود ہیں جن کا   ۔ 
 

اگر ممکن ہو تو ، اسکول کو ایک دوسرے سیکنڈری کیئر روم کی نشاندہی کرنی چاہئے جو   
پرائمری کیئر روم جسمانی فاصلے کو یقینی بنانے اور پرائمری کیئر روم کو جراثیم کش بنانے کی  

 ۔ اجازت دینے کی صورت میں استعمال ہوسکتا ہے
 

والے افراد کے استعمال شده عالقوں کو بند کردیں    ۱۹-ز پیش کی ہے کہ کویڈسی ڈی سی نے تجوی  
اور سانس کی بوندا باندی کے امکانات کو کم سے کم کرنے کے لئے صفائی اور جراثیم کشی شروع  

گھنڻے تک عملی طور پر انتظار کریں ۲۴کرنے سے پہلے ،  ۔
 

چاہئے (جب ممکن ہو) ، ہیلتھ آفس سے الگ    کیئر روم ایک باقاعده کالس روم کی طرح سائز کا ہونا 
 ۔، ہیلتھ آفس کے قریب (جب ممکن ہو) اور قریب سے نکلنے کے قریب

 
اسکول نرس یا ہیلتھ کلینک کا ماہر ہیلتھ آفس کی نگرانی کرے گا اور کیئر روم مانیڻر کی مدد کرے   

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/13/2020/03/Hand-Washing-VDH.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eZw4Ga3jg3E
https://www.youtube.com/watch?v=DDjcJ-fSUgg&feature=emb_rel_pause
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
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 ۔گا
 

ے (اسکول کے سائز پر منحصر  یا اس سے زیاده ہیلتھ آفس بیک اپ عمل  ۲ہر اسکول کو کم سے کم  
کے لیے ہیلتھ آفس کی نگرانی کی   ہے) کی شناخت کرنی چاہئے تاکہ کسی ہنگامی حالت میں مدد 

 ۔جاسکے یا جب باقاعده عملہ غیر حاضر ہو ، اور متبادل دستیاب نہ ہوں
 

ے گا۔  کیئر کیئر روم کا تربیت ایک تربیت یافتہ کل وقتی ایل سی پی ایس متبادل یا معاہده فروش کر 
 ۔روم کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں

 
  طالب علم کا درجہ حرارت بغیر ڻچ ترمامیڻر کے ساتھ 

 
عالمت چیک سوالیہ نشان کا استعمال کرتے ہوئے طالب علم سے اپنے عالمات کی نشاندہی کرنے   

  کے لئے 
 

  معلومات ریکارڈ کرنا 
 

رابطہ کرنے کے لئے اسکول کی نرس یا ہیلتھ کلینک کے  والدین / سرپرست سے  for طلباء کے ل  
 ۔ ماہر سے مشوره کرنا

 
 ۔ کیئر روم کے تمام عملے کو درج ذیل طریقہ کار کی تربیت دی جائے گی 

 
ایمرجنسی پالن  ۱۹کوویڈ ۔   

 
 ہاتھ دھونے اور صفائی کا پروڻوکول  

 
 نو ڻچ ترمامیڻر کا استعمال  

 
 عالمت چیک سوالیہ نشان 

 
ی پی ای کرنا اور دینامکمل پ    

 
 دستاویزی اور مواصالتی منصوبہ 

 
 داخلی اسکول کے ریڈیو آداب  

 
کیئر روم میں رپورڻنگ کرنے والے طلباء اور عملے کو کپڑے کے چہرے کا احاطہ فراہم کیا   

 ۔جائے گا اگر وه ضرورت کے مطابق نہیں پہنے ہوئے ہیں
 

کہ وه طالب علم کو لینے کے لئے اسکول آئیں والدین / سرپرست سے درخواست کی جائے گی  
 ۔کیونکہ طالب علم کو بس گھر میں سواری کی اجازت نہیں ہوگی

عالمات والے لوگوں 
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کی دیکھ بھال اور 
 جانچ

 

 
 

COVID-19 Testing 
Referral 

  
Evaluating 
Symptoms 

 ۔اضافی معلومات کے لئے ہیلتھ آفس اور کیئر روم پروڻوکول سیکشن دیکھیں
 

سے متعلق   ۱۹-ڈ  طلباء اور / یا عملہ جو نمائش کر رہے ہیں ، رپورڻنگ کررہے ہیں یا کوی  
عالمات کے ساتھ مشاہده کیا گیا ہے وه مزید مشاہدے کے لئے نامزد کیئر روم کو رپورٹ کریں  

 ۔گے
 

اگر طالب علم یا عملے کے ممبر کے پاس چہرے کے لباس کا احاطہ نہیں ہے تو ، ان کو ترقیاتی   
 طور پر موزوں اور ایک فراہم کیا جائے گا

 
سے متعلق معلومات طلباء اور عملہ کو فراہم کی جائیں گی جو کویڈ  ڻیسڻنگ ریفرل عمل  ۱۹-کویڈ 

ں۔  ریفرل عمل میں ڈاکڻر گڈ فرینڈ ، ایل سی ایچ ڈی  سے متعلق عالمات کی اطالع دیتے ہی  ۱۹-
کا مستقل آرڈر شامل ہے جو   ۱۹-ڈائریکڻر ، اور آئی او او وی اے میں ایک تیز رفتار کویڈ

مہیا کیا جائے گاانشورنس افراد کو بال معاوضہ   ۔ 
 

سے متعلق عالمات کی وجہ سے گھر بھیجے گئے طلباء جب صحت سے متعلق پیشہ   ۱۹-کویڈ 
ور افراد کے ذریعہ صاف ہوجاتے ہیں تو وه اسکول واپس جاسکتے ہیں جس میں قرنطین یا تنہائی 

 ۔ کی مدت یا منفی امتحان کے نتائج کی پیش کش شامل ہوسکتی ہے

مثبت  
کے نتائج کا  ۱۹-  کویڈ

 جواب دینا
Ending Isolation or 

Quarantine 
  

Isolation and 
Quarantine Defined 

  
 

ایل سی پی ایس الؤڈون ہیلتھ ڈیپارڻمنٹ (ایل سی ایچ ڈی) کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور  
، "بلڈ بورن ، متعدی ، مواصالتی یا متعدی بیماریوں" کی پیروی کر رہا ہے ۸۴۱۵۱۵۱۵الیسی  پ   ۔ 

زم سپروائزر والدین / سرپرست یا مالزم سے تعیناسکول نرس / ہیلتھ کلینک کا ماہر یا مال   

 کرنے کے لئے بات چیت کرے گا 

 جب فرد کی عالمات شروع ہوئیں 

 فرد کا آخری دن اسکول یا کام پر  

 جن افراد کا فرد سے قریبی رابطہ ہوسکتا ہے  

 ۔سپروائزر برائے طلباء کی صحت کی خدمات کو مطلع کیا جائے گا 

 

سروسز کے سپروائزر ایل سی ایچ ڈی کو مطلع کریں گے اور جیسا کہ اوپر تفصیل  اسڻوڈنٹ ہیلتھ  
 ۔ سے متعلقہ تفصیالت بتائیں گے

ایل سی پی ایس اور ایل سی ایچ ڈی فرد کے کسی بھی قریبی رابطوں کی نشاندہی کرنے اور ان   
 ۔افراد کے لئے ہدایات فراہم کرنے میں تعاون کریں گے

کلینک کا ماہر یا ایڈمنسڻریڻر اپنے محافظ کو صفائی / جراثیم کشی کے  اسکول کی نرس / ہیلتھ  
 ۔ لئے مطلع کرے گا

https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
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کے معاملے کی اطالع ملی ہے تو منتظم   ۱۹-جب اسکول یا ایل سی پی ایس کام کی جگہ پر کویڈ   
ایل سی پی ایس پبلک انفارمیشن آفس کے ساتھ اسکول کی برادری کو مطلع کرنے کے لئے کام  

 ۔ کرے گا

  کانڻیکٹ ڻریسنگ

 
 

 سی ڈی سی پوسڻر کالنگ  
 

CDC Poster 
 
 

کیسوں کے بارے میں الؤڈون   ۱۹-ایل سی پی ایس کسی بھی اطالع یا مشتبہ مثبت کویڈ 
 ۔ کاؤنڻی ہیلتھ ڈیپارڻمنٹ (ایل سی ایچ ڈی) کو مطلع کرے گا

 
کے لئے مثبت تجربہ کرتا ہے تو ، ایل   ۱۹-عملہ کا کوئی ممبر یا طالب علم کویڈ  اگر 

 ۔ سی ایچ ڈی کے ذریعہ رابطہ کی تفتیش کی جائے گی
 

ایل سی ایچ ڈی مثبت معامالت کے قریبی رابطوں کو مطلع کرے گا اور گھر میں خود   
 ۔کو سنگرودھ کرنے کا مشوره دے گا

 
ول میں کسی ممکنہ نمائش کے بارے میں آگاه ہوجاتا ہے  اگر ایل سی ایچ ڈی کسی اسک 

وڈنٹ ہیلتھ سروسز سے رابطہ کرے گا تاکہ ان اسکولوں کے  تو ، وه ایل سی پی ایس اسڻ 
اندر قریبی رابطے ہوسکیں جو ایل سی پی ایس کو اہل بنائے جانے والے طلباء اور  

تک محفوظ نہ   عملے کو اس وقت تک خارج نہیں کرسکیں گے جب تک کہ وه واپسی
 ۔ہوں

 
ایل سی پی ایس ، ایل سی ایچ ڈی کے ساتھ مشاورت پر مبنی ہے ، اس بات کا تعین  
کرسکتا ہے کہ طلباء اور عملہ کے ایسے گروپوں میں خود کو الگ الگ کرنے کی  

ضرورت ہے جو مثبت معاملے میں ہیں۔  مثبت معامالت کے قریبی رابطوں کا حجم اس  
کہ ذاتی حد تک سیکھنے / کام کو کس حد تک روک دیا جائے گابات کا تعین کرتا ہے   ۔ 

 
ایل سی ایچ ڈی کے ذریعہ طے شده ، مثبت معامالت کے قریبی رابطے رکھنے والے   

طلباء / عملہ کے لئے ذاتی طور پر سیکھنے / کام کو روک دیا جائے گا۔  خود کو  
لیے کام شامل نہیں ہوگاسنبھالنے میں ورچوئل سیکھنے کو روکنے یا ان افراد کے   ۔

 فوڈ الرجی سے آگاہی
 

 

ایل سی پی ایس پروسیڈیشنل ہینڈ بوک کے مطابق مناسب طور پر الرجی کے ساتھ طلبہ  
 ۔ کی مدد کریں ، جس سے طلباء کو الرجی کی مدد ہو

 
طلباء اور عملے کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی مقام پر دوپہر کا کھانا کھاتے وقت   

 ۔ جسمانی دوری کی مشق کریں
 

اگر کالس روم میں کھانا کھایا جاتا ہے تو ، کالس روم میں کھانا کھانے کے بعد عملہ   
پی ایس کلینر ڈیسک کو ختم کرنے کے لئے استعمال کرے  کا ایک ممبر مناسب ایل سی 

 ۔گا
 

ہاتھ دھونے دیںایمبیڈڈ کے طریقہ کار سے طلبہ کو کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے    ۔

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Contact-Tracing-Infographic-FINAL.pdf
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 ذاتی حفاظتی سازوسامان
 

 ۔ درج ذیل میڻرکس پی پی ای کی خاکہ پیش کرتا ہے جو مالزمین کو ان کی حیثیت کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا ہے 
 

 پی پی ای فراہم کی گئی پوزیشن  رقبہ

  

کپڑے کا 
چہره 
ماسک 

)5( N95  ماسک* 
دستانے (غیر  

 میڈیکل)
دستانے  
 چشمیں (میڈیکل)

گوگلز کے  
ساتھ چہره  

 شیلڈز 

چہرے کی 
شیلڈز (عام /  

 گاؤن طبی)
کلیئر   
 ماسک 

سرجیکل  
 ماسک 

 ڈیوژن وائڈ 
تمام ایف ڻی اور  
  X پی ڻی مالزمین

Upon 
Request    

درخواست  
    پر

 کلینک اسڻاف

اسکول نرس ،  
ریسورس نرس ،  
 X X  X X  X X  X ہیلتھ کیئر اسسڻنٹ 

 پروگرامایتھلیڻک 
ایتھلیڻک ڈائریکڻر 
 X X  X X   X  X ، ایتھلیڻک ڻرینر

خصوصی تعلیم کے  
   X X  X X  X X آڻزم  پروگرام 

خصوصی تعلیم کے  
 X X  X X  X X X X متعدد معذوری  پروگرام 

خصوصی تعلیم کے  
 X X  X X  X X X X فکری معذوری  پروگرام 

خصوصی تعلیم کے  
 X X  X X  X X  X جذباتی معذوری  پروگرام 

خصوصی تعلیم کے  
   X X  X X  X X سفر کے ماہر  پروگرام 

خصوصی تعلیم کے  
  X X  X X  X X X متعلقہ خدمات  پروگرام 

خصوصی تعلیم کے  
 X X   X  X X X X ای سی ایس ای  پروگرام 

خصوصی تعلیم کے  
  X X   X  X X X منتقلی پروگرام 

  X        X تشخیص  طالب علم خدمات 

خصوصی   -ڻرانسپورٹ 
 تعلیم

بس ڈرائیور ، بس  
 X    X   درخواست پر   X اڻینڈنٹ

  X        X ای ایل اساتذه  ہدایت 

          X ڈرائیور ایڈ اساتذه  ہدایت 

ماسک کچھ افراد کے لئے مخصوص پروگراموں میں مندرجہ باال زمرے میں فراہم کیے جاتے ہیں ۹۵این  ●  ۔

ترسیل کے وقت کی نگرانی کی جاتی ہے اور پی پی ای اور دیگر سامان کی فراہمی ، جیسا کہ صفائی کی  کھپت ، آرڈرنگ ، اور 
 ۔ فراہمی اور ہینڈ سینیڻائزر کو آسانی سے دستیاب ہیں ، کو یقینی بنانا ہے

 

اتا ہے۔  یہ کئیر  سے متعلق تمام اخراجات کو مالیاتی انتظام کے نظام میں پروجیکٹ کوڈ کے ذریعے حاصل کیا ج  ۱۹-کویڈ  
ایکٹ فنڈ کی رسید اور استعمال کے لئے مالی رپورڻنگ کی ضروریات کے ساتھ ساتھ ادائیگی کے دوسرے ممکنہ مواقع کی بھی  

 ۔ حمایت کرتا ہے
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 بہتر صفائی کے طریقہ کار  

 

پی ایس کا بڑھا ہوا صفائی   ایل سی پی ایس کی سہولیات کے لئے صفائی ستھرائی کے بہتر طریقہ کار کو رکھا گیا ہے۔  ایل سی 
  ۳کے ساتھ اسکول کے عام عالقوں اور باتھ روم  میں ہر دن کم سے کم  II ۲۵۶ پروگرام ای پی اے سے منظور شده وریکس 

مرتبہ تمام سخت ، غیر متاثر کن اعلی سطحوں پر جراثیم کشی سے پاک ہے۔  ایل سی پی ایس کے پورے اسکول کی باقاعدگی  
ساتھ اسکول کے ختم ہونے کے بعد چوتھی بار ڈس انفیکشن ہوجائے گاسے صفائی کے ساتھ    ۔ 

اسکول میں ہونے والے واقعات کے لئے ، نگران سیٹ اپ کے بعد اور واقعہ شروع ہونے سے پہلے ہی تمام ہائی ڻچ سطحوں   
ر باتھ روموں کو جراثیم  گھنڻے کے دوران تمام عام ایریا سے زیاده سطحوں او ۲سے   ۱.۵کو جراثیم سے پاک کردیں گے۔  ہر 

ُکشوں سے صاف کیا جائے گا۔  واقعہ ختم ہونے کے بعد ، تمام سطحوں کو حتمی ڈس انفیکشنگ اسپری سے ہوا خشک کرنے کے  
 ۔ لئے چھوڑ دیا جائے گا

 

اہر  ) مرتبہ اسکول کے دن اور ہر شام شام کے وقت ضابطہ اخالق ڻیم کو کالس رومز سے ب ۳اسکول کے دن کے دوران تین (  
 ۔ کی تمام عام جگہوں کو صاف کرنا چاہئے

 

آفس اور کالس روم کی اونچی ڻچ سطحیں ، جن میں میزیں ، میزیں اور کرسیاں شامل ہیں ، اگر شام اور اسکول سے ذاتی   
گے چیزیں صاف چھوڑ جاتے ہیں تو وه ہر شام صاف ہوجائیں  ۔ 

 

گراؤنڈ کی بحالی انجام دے گیضابطہ کار ڻیم عام طور پر شیڈول ورک شفٹ سے باہر    ۔ 

 

جب دو نگہداشت والے کمرے استعمال کیے جائیں گے تو ، ہر نگہداشت کے کمرے کو متبادل دن کی بنیاد پر استعمال کیا جائے   
کمرے  گھنڻے کی مدت کے اختتام پر ہر  ۲۴گھنڻوں تک ایک کمرا خالی رہے گا۔  استعمال نہ ہونے کے  ۲۴گا ، استعمال کے بعد 

 ۔ کو معیاری کیمیکلز اور ذاتی حفاظتی سامان کا استعمال کرتے ہوئے گہرا صاف کیا جائے گا

 

 ۔ نگہداشت کے کمرے ھیپا فلڻریشن سسڻم کے ساتھ فراہم کیے جائیں گے 

 

 ۔توسیع کی صفائی کی ذمہ داریوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وه تمام دستیاب وقتی وقت کی ضرورت ہوگی 

 

اور کمیونڻی سروسز (پی آر سی ایس) سمیت تمام شیڈول سہولیات کے استعمال کے  ڈیشل ڻیم کو پارکس ، تفریح اسکول کوڈو 
) گھنڻوں کے بعد عام ایریا ہائی ڻچ سطحوں کے اندر صاف کرنے کا شیڈول بھی دیا جائے گا۲تقاریب کے دوران ہر دو (  ۔ 
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 اضافی معلومات 

 

 مواصالت 
 

والدین / سرپرستوں ، طلباء ، عملے کے ممبروں اور عام لوگوں کو اسکولوں میں منصوبہ بندی اور کارروائیوں ایل سی پی ایس   
ولوں کی  کی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس وائرس کے اثرات کے بارے میں بھی بروقت معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے جو اسک

کا سبب بنتا ہے ۱۹-کمیونڻیوں پر کویڈ   ۔
 

میں اور نئے تعلیمی سال تک معلومات فراہم کرنے کے اقدامات میں شامل ہیںوبائی مرض    ۔
 

مارچ سے فیملیوں کے لئے تازه ترین ۱۲سپرنڻنڈنٹ کی  ۲۶    
 معلومات 

Return to School 2020 Planning website 
  

 
کی منصوبہ بندی کی ویب سائٹ ۲۰۲۰ج کی تشکیل اور اسکول میں واپسی تیاری ویب پی   ۱۹-کویڈ    

Return to School 2020 Planning website 
 

 ہر اسکول بورڈ کے اجالس کے ایجنڈے کی تشہیر ، عوام میں شرکت کے مواقع اور کارروائیوں کے خالصے  
 

کا سبب بنتا ہے اس وائرس کے لئے مثبت تجربہ کرنے والے    ۱۹-عملے کے ممبران ، طلباء یا زائرین کے بارے میں جو  کویڈ 
تک) جاری کرنا ۰۹/ ۲۱/ ۲۰۲۰وڻیفیکیشن (ن   ۱۰۰اسکولی کمیونڻی کے   ۔ 

 
ے میں بار بار ویب سائٹ کی  تعلیم ، ڻیکنالوجی اور اسکول واپس جانے کی منصوبہ بندی کے موضوعات کے تسلسل کے سلسل  

 خصوصیات اور ویڈیو کی خصوصیات 
 

یہ کوششیں جاری رہیں گی کیونکہ مستقبل میں ایل سی پی ایس مرحلے سے دوسرے مرحلے تک ترقی کرتی ہے ، جس کا   
ور  مقصد اہل خانہ اور عملے کے ممبروں کو اسکول میں واپسی سے متعلق مراحل سے متعلق منصوبہ بندی ، تشخیصات ا

 ۔ فیصلوں سے متعلق موجوده معلومات فراہم کرنا ہے
 

 ہائبرڈ ماڈل (ابتدائی اسکول) میں تعلیم 
 

 شیڈولز  
 

کے طلباء جن کے اہل خانہ نے ہائبرڈ فرد سیکھنے کا انتخاب کیا ہے وه ہفتے میں دو دن منگل ،    ۲میں ، گریڈ  ۲مرحلہ  
ائید کے لئے اسکول جائیں گے۔  ان دنوں جب طالب علم جسمانی  ں کی ت جمعرات یا بدھ اور جمعہ کو جسمانی فاصلے کے طریقو

طور پر موجود نہیں ہیں ، وه انفرادی نوعیت کے کاموں پر کام کریں گے جو شخصی تعلیم کے دوران فراہم کرده ہدایت کی تائید 
 ۔ کرتے ہیں۔  ابتدائی سطح پر ، فیملیز کا دن اسی دن مقرر ہوگا

٪ فاصالتی  ۱۰۰٪ فاصالتی تعلیم میں حصہ لیتے رہیں گے۔ ۱۰۰زیاده تر ثانوی طلبہ محدود استثناء کے ساتھ میں  ۲اسڻیج  
 LCPS ۔ سیکھنے کے ماڈل کے بارے میں معلومات اسڻیج ویب پیج میں ایل سی پی ایس کے دوباره کھولنے پر مل سکتی ہے

Reopening in Stages webpage.  

https://www.lcps.org/ReturnToSchool2020
https://www.lcps.org/ReturnToSchool2020
https://www.lcps.org/Page/230986
https://www.lcps.org/Page/230986
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پیر کے روز ، تمام طلباء صبح کی مجازی میڻنگ میں حصہ لیتے ہیں اور کچھ کو ورچوئل چھوڻے گروپ کی حمایت حاصل   

 ۔ہوتی ہے
 

روابط استوار کرنے کے لئے ہم وقت ساز اور غیر متزلزل صبح  ایلیمنڻری اسکول کے طلبہ ہم جماعت طالبعلم افراد کے ساتھ  
کی مجلسوں اور / یا مشاورتی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور ان دنوں کے دوران جو وه فاصالتی تعلیم میں مصروف رہتے  

مختلف ہوسکتے ہیں ہیں۔  نمونہ ہائبرڈ شیڈول ذیل میں ہے۔  اصل اسکول کے نظام االوقات اسکول اور گریڈ کی سطح کے مطابق   ۔

 نمونہ ابتدائی طلبہ کا نظام االوقات: ہائبرڈ میں ذاتی تعلیم

 جمعہ  جمعرات  بدھ منگل  پیر

 صبح کی میڻنگ
 ذاتی طور پر یا ہم وقت ساز 

منٹ   ۲۰ضرورت کے مطابق 
کی ہم وقت ساز چھوڻے  

 گروپس
 

منٹ  ۹۰-۶۰دن کے دوران  
 تک آزادانہ کام

 زبان / فنون پڑھنا

منٹ  ۹۰-۶۰کے دوران دن 
 تک غیر متزلزل کام کا وقت 

 زبان / فنون پڑھنا

منٹ  ۹۰-۶۰دن کے دوران 
 تک غیر متزلزل کام کا وقت 

 رخصت  رخصت 

 پڑھنا پڑھنا

 خصوصی خصوصی

 آرام اور لنچ آرام اور لنچ

 ریاضی ریاضی

سائنس ، سوشل سائنس ، بین 
 الضابطہ سرگرمیاں

، سوشل سائنس ، بین  سائنس
 الضابطہ سرگرمیاں

 تشخیص اور درجہ بندی

میں اسکول کی ہنگامی بندش کے برخالف ، ذاتی طور پر اور فاصالتی تعلیم دونوں کا اندازه اور درجہ بندی   ۲۰۲۰موسم بہار  
   ۲۰۲۰پابندی کریں گے جو موسم خزاں کیا جائے گا۔  اساتذه اس نئی اسسمنٹ اور گریڈنگ پالیسی کو نافذ کریں گے اور ان کی 

   ۵۰۳۰ پالیسی

Policy 5030, Assessment and Grading  

کو تعلیمی سال کے پہلے سمسڻر میں   ۲۰۲۰ستمبر  ۲۰تشخیص اور گریڈنگ کے لئے بنائی گئی تھی۔  اسکول بورڈ نے  
ھا۔ اساتذه تشخیص ، تشکیالتی تشخیص  کو کیا ت  2020ستمبر  ۲۲لئے مختص فیصد میں لچک کا مظاہره مجموعی تشخیص کے 

م  وغیره کی بنیاد پر ستمبر میں طلباء کی تیاری کا اندازه کریں گے۔  اساتذه کے ساتھ عملہ جہاں طلباء تعلیمی لحاظ سے ہیں اور تما
صی اعداد و شمار  طلبا کی مدد کے لئے تعلیمی منصوبے بناتے ہیں۔  گریڈ لیول یا باہمی تعاون کے ساتھ سیکھنے والی ڻیمیں تشخی 

 ۔کی بنیاد پر ذاتی مداخلت یا افزودگی کے لئے منصوبہ بندی کرنے کے لئے عملی طور پر مالقات کریں گی

 

 سنگرودھ(کوارنڻین  )اور الگ تھلگ  

ل  جب کوئی طالب علم یا اساتذه مثبت جانچتا ہے تو ، رابطہ ڻریسنگ اس وقت ہوگی ، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔  مندرجہ ذی  
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 ۔ چارٹ وه تدریسی نمونہ فراہم کرتا ہے جو طلباء اور اساتذه کی قرنعت سازی سمیت مختلف منظرناموں میں نافذ ہوگا

 

کالس میں طالب علم   ایک کالس کا استاد 
 (زبانیں)

 انسڻرکشنل ماڈل

اساتذه کو الگ نہیں 
 کیا گیا

کالس قرنطین میں کوئی  
 طالب علم نہیں۔

 ہائبرڈ ماڈل

اساتذه کو الگ نہیں 
 کیا گیا

.ایک کالس کے اندر طلبا  
 کی محدود تعداد

اساتذه اور طلبا جو قید نہیں ہیں ہائبرڈ ماڈل کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔   
قرنطین طلبہ کالس کی ہدایت کے اس حصے میں جاری رہتے ہیں جس  

میں شخصی تعلیم شامل نہیں ہوتی ہے۔  اساتذه انفرادی سیکھنے کی  
وں کی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور طالب علموں کو انفرادی  سرگرمی 

سیکھنے کے دوران استعمال ہونے والے کسی بھی آن الئن وسائل کی 
 طرف راغب کرتے ہیں۔

اساتذه کو الگ نہیں 
 کیا گیا

طلبا کی ایک یا زیاده  
کالسوں کو قرنطین کردیا  

 گیا۔

دن اپنے استاد کے  الگ الگ طبقے (فرد) ذاتی طور پر اپنے مقرر کرده 
ساتھ ہم وقت سازی سیکھنے میں حصہ لیں گے۔  غیر معقول طبقے کے  

 طلباء اپنے مقرر کرده دن پر اپنے اساتذه کے ہمراه اسکول جاتے ہیں۔

اساتذه کو الگ کر  
دیا گیا لیکن چھڻی 

 پر نہیں

تمام کالسوں کے طلبا کو  
 قید نہیں رکھا گیا ہے۔ 

مقرر کرده دن بھی متبادل اساتذه اور قرنطین ہائبرڈ ماڈل میں طلباء اپنے 
اساتذه کے تعاون سے بطور فرد شریک رہتے ہیں۔  قرنطین شده اساتذه ہم 

 وقت ساز اور متفقہ طور پر دونوں میں شریک ہوتا ہے۔ 

اساتذه کو الگ کر  
دیا گیا لیکن چھڻی 

 پر نہیں

ایک کالس کے اندر طلبا  
 ۔ کی محدود تعداد

طلبہ متبادل ہائیکورڈ اور قرنطین اساتذه کے تعاون سے ذاتی  غیر قید طلبہ  
طور پر ہائبرڈ ہدایات جاری رکھتے ہیں۔  الگ تھلگ اساتذه ہم وقت سازی  
 ۔اور یکسوئی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں
قرنطین طلبہ ہم وقت سازی اور یکسوئی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔    

ی توجہ کا مرکز بناتا ہے اساتذه انفرادی طور پر سیکھنے کی سرگرمیوں ک
جو ذاتی طور  اور ان طلباء کو کسی بھی آن الئن وسائل کی ہدایت کرتا ہے 

 ۔ پر سیکھنے کے دوران استعمال ہوتا ہے

اساتذه کو الگ کر  
دیا گیا لیکن چھڻی 

 پر نہیں

طلبا کی ایک یا زیاده  
کالسوں کو قرنطین کردیا  

 گیا۔

مقرر کرده دن اپنے استاد کے  الگ الگ طبقے (فرد) ذاتی طور پر اپنے 
ساتھ ہم وقت سازی سیکھنے میں حصہ لیتے ہیں۔  غیرقانونی کالسز  

اسکول میں پڑھتے ہیں جس میں ذاتی طور پر متبادل اساتذه موجود ہوتا 
 ہے اور قرنطین اساتذه آن الئن ہم وقت سازی ہدایات فراہم کرتا ہے۔ 

اساتذه  قرنطین اور  
 چھڻی پر

٪ فاصالتی سیکھنے کا 100متبادل استاد کے ساتھ قرنطین کے دوران  ین میں ہیں۔تمام طلباء قرنط
 ماڈل۔ 
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تمام کالسوں کے طلباء کو   چھڻی پر ڻیچر 
 الگ نہیں کیا گیا

طلباء ایک متبادل اساتذه کے ساتھ ہائبرڈ ماڈل میں ذاتی طور پر ہدایت  
 جاری رکھے ہوئے ہیں۔

 نقل و حمل

 اسڻاپ پر آنے سے پہلے ، تمام طلبہ کو اس کی تکمیل کرنی ہوگی۔لنک پر کلک کرین۔  اسکول اور / یا بس 

. daily health screening questionnaire 

 آمد
 

 ۔ پرنسپلوں کوبسوں کی تعداد کو اتارنے کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے 
 ۔ ڻریفک کی بھیڑ کو کم کرنے کے لئے دستیاب دروازے اور عملے کو زیاده سے زیاده کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے 

بیڻھے ہی رہیں گےآمد کے دوران شرکت  جیسے جیسے ہر بس آتی ہے ، طلباء  اور ڈرائیور     ۔ 
 ۔ اسکول انتظامیہ کے عملے کی منظوری حاصل ہونے تک دروازے بند رکھیں گے 

  جو اسکریننگ اور انڻیک کر رہے ہیں۔  ایک بار جب ڈرائیور کو سگنل مل گیا تو وه 
 دروازے کھولیں گے اور طلبا  کو ترتیب وار انداز میں اتاریں گے۔  آمد کے وقت میں لچک  

منٹ پہلے تک ہر جگہ پہنچنے کی ضرورت ہوگی ۲۰ گھنڻی سے    ۔ 
 

 طریقہ کار  
 

 برخاست  
 

 جیسے جیسے بسیں آتی ہیں ، بس آرڈر میں ان کا آرڈر اور مقام پوسٹ کیا جانا چاہئے تاکہ طلباء  
 آسانی سے ان کی تفویض بس مل سکے۔  ثانوی اسکولوں میں ، جیسا کہ ہر بس کے لئے دستیاب ہے  

روں کا اعالن پبلک ایڈریس سسڻم پر کیا جانا چاہئے اور لوڈنگ ، بس نمب    
 طلباء کو اسی کے مطابق رہا کیا جائے گا ابتدائی اسکولوں میں ، اسکول کے عملے کو چاہئے 

 کنڈرگارڻنڻوں کو لے جائیں اور دوسرے طلبا کو ان کی تفویض بسوں میں معاون بنائیں۔  ایک بار بسیں 
ے اگلے مرحلے کے سلسلے میں آئیں گیروانگی ، باقی بسیں طلباء ک   ۔

 ۔ اگر ضرورت ہو تو ، برخاست کیا جارہا ہے 
 

 بس میں  بیڻھے  کی جگہ  
 

 ۔ ہر طالب علم کو اسکول  آ نے اور جانے والی بس میں ایک تفویض نشست ملےگی 
جاسکتا ہےبس ڈرائیور کے پاس بیڻھنے کا چارٹ ہوگا جو فوری احتساب اور استعمال کے لیے استعمال کیا    

 ۔  رابطہ ڻریسنگ کے لیے ضرورت پڑھنے پر  استعمال کیا جاسکتا ہے 
 

 جہاں جہاں ممکن ہو ، طلباء کو ایک دوسرے کے ساتھ دوسری دوسری نشست پر ایک نشست پر بڻھایا جائے گا  
 زیاده سے زیاده فاصلہ طے کرنے کے لئے ایک زگ زیگ پیڻرن بنانے کے لئے بس کے ہر طرف قطاریں 

س  اس رہنمائی سے مستثنیات طلبا کے لئے گھر میں اشتراک کرنے یا کسی معاملے میں کیا جائے گا ب    
 کیس کی بنیاد پر 

 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
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 نقل و حمل صحت تخفیف حکمت عملی 
 

 پی پی ای  
تمام طلبا کو بس میں سواری کے دوران  چہرے کے احاطے  ( ماسک) پہننے کی ضرورت ہے۔  بس ڈرائیوروں کو ماسک   

 ۔پہننے کی ضرورت ہے اور انہیں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دوران استعمال کرنے کے لئے چہرے کی ڈھالیں مہیا کی گئیں ہیں
 بس حاضر ہونے والے طلبا کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنا پڑتا ہے جہاں ایک ہے  

 ۔باڈی فلوءیڈ ڻرانسمیشن کا امکان اضافی پی پی ای کے مطابق فراہم کیا جائے گا 
 ۔ اس کے ساتھ اسکول پر قائم عملے کو فراہم کی گئی ہے 

 
 صفائی  

 صبح اور سہ پہر کے بعد ہر بس کو جراثیم کش سپرے سے اچھی طرح صاف کیا جائے گا  
 ۔ رنز  اس میں تمام اعلی ڻچ سطحوں اور نشستوں کا صفایا کرنا شامل ہوگا 

 
 دوری  

طلباء کے قبضہ کو فی نشست پر ایک طالب علم تک محدود کردے گی جہاں بھی ممکن ہو ، ایل سی پی ایس بس میں    
 ۔سوائے ان گھرانے والوں کو) ، ہر دوسری سیٹ ، ایک زگ زگ طرز میں) 

 
 ۔ تمام طلبا کو بس میں چلتے ہوئے ماسک پہننے کی ضرورت ہے 

 
 کتاب بسیں  

 
التی تعلیم کے دوران الئبریری کے مواد تک رسائی  ایل سی پی ایس نے "بک بس" پروگرام بنایا ہے تاکہ طالب علموں کو فاص 

ری جماعتوں کو فی الحال کھانا پہنچانے والی بسیں بھی طلبہ کو کتابیں حاصل کرسکے۔  پیر کے روز ، اسکولوں ڈویژن کی پو 
 ۔ فراہم کریں گی جنھوں نے درخواست کی ہے

 
●  Click here صبح ۹ بج کر  منٹ پر شرو ہوکر اسڻاپ مقامات اور اوقات کے لئے یہاں کلک کریں 
●  

مخصوص کتابوں کی درخواست کرنے کے طریقہ سے متعلق معلومات کے لیے ہر اسکول کی ویب سائٹ کو چیک  
 ۔کریں

 
ں بسوں پر کتابوں کے خانے براؤز کرنے آنے کی اجازت ہوگی۔  (صرف طلباء ، کوئی والدین  طلباء کو ایک وقت می  

مدد کے لئے بس پر   نہیں) تاہم ، انہیں صرف دیکھنے کی اجازت ہے ، کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔  الئبریرین طلباء کی
 ۔ سوار ہوں گے۔  براؤزنگ کا وقت محدود ہوگا

 
 

 کھانے کا پروگرام  
 

ایس ڈی اے نے اپنے سمر فوڈ سروس پروگرام (ایس ایف ایس پی) میں توسیع کردی ہے۔  روزانہ ناشتہ اور دوپہر  یو  
کا کھانا تمام طلبہ کو بال معاوضہ پیش کیا جائے گا۔  طالب علم دوپہر کے کھانے میں گرم اور ڻھنڈا داخلے کے درمیان  

 ۔انتخاب کرسکتے ہیں
دن (ہفتے کے آخر میں جمعہ کے روز کھانا) برادری میں کسی   ۷طلبہ ہفتہ میں   فاصالتی تعلیم حاصل کرنے والے 
بھی اسکول میں یا بس کے ذریعہ کھانا وصول کرتے رہیں گے۔  ہائبرڈ میں ذاتی طور پر شرکت کرنے والے طلباء  

https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2ed2993097b41fd9af0e44df83e3903
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ی اور صحت سے  کالس روم میں ناشتہ وصول کرسکیں گے۔  کیفے ڻیریا میں ظہرانہ پیش کیا جائے گا۔  جسمانی دور 
 ۔ متعلق تخفیف کے دیگر اقدامات عملی طور پر ہوں گے

ایلیمنڻری اسکول کے طلباء فینکس کے ذریعہ کھانے کا آرڈر دیں گے (اساتذه کھانے کے انتخاب میں داخل ہوں گے ،   
ڻھنڈا داخلہ  اور مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کیفے ڻیریا میں داخل ہونے کے بعد مناسب سرونگ الئن سے گرم یا 

 ۔ (کھانے کا انتخاب کریں گے
 

 کھانے کی آمدورفت  
 

جمعہ  - پیر     
  روزانہ بس ڈیلیوری ، ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کی ڈلیوری  پورے الؤڈون کاؤنڻی 

 
بجے  ۱: ۳۰بجے تا  ۱۲: ۳۰بجے اور دوپہر  ۱۲:۳۰بجے تا  ۱۱:۳۰:  ۲رنز     

 
لئے یہاں کلک کریں ترسیل کے لئے: اسڻاپ مقامات اور اوقات کے   

 
 

 بغیر تنخواه کے رضاکارانہ رخصت  
 

کو  الؤڈون کاؤنڻی اسکول بورڈ نے مالزمین  کو رضاکارانہ موڪل کے بغیر تنخواه (وی ایل   ۲۰۲۰،  ۱۸اگست   
۔  وی ایل  ڈبلیو او پی) پروگرام پر عمل درآمد کا اختیار دیا جبکہ ورجینیا اسکولوں کے لئے فیز گائیڈنس نافذ العمل ہے

) ہفتوں  ۲ڈبلیو او پی  میں حصہ لینے کے خواہشمند مالزمین کو اپنی طے شده رپورٹ سے متعلق کام کی تاریخ پر دو (
 ۔کے بعد چھڻی اور معذوری کے دفتر کے ذریعہ درخواست دینا ہوگی

رتے کہ وه کام پر واپس  وی ایل ڈبلیو او پی پروگرام ان مالزمین کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو یہ محسوس نہیں ک 
آسکتے ہیں لیکن چھڻی یا رہائش کے دیگر پروگراموں کے لئے اہل نہیں ہوتے ہیں۔  مالزمین کو یہ سمجھنا چاہئے کہ  

وی ایل ڈبلیو او پی  پروگرام میں شرکت رضاکارانہ ہے اور وه ان کی اسائنمنٹ ، تنخواه ، فوائد اور ریڻائرمنٹ کو متاثر 
لیو او پی  پروگرام میں دلچسپی رکھنے والے مالزمین کو چھوڑ دیں اور معذوری کے دفترکرے گی۔  وی ایل ڈب    

(lcpsretireddisability@lcps.org) ۔ سے رابطہ کریں 
 

 اے ڈی اے  ، ایف ایم ایل اے  ، اور کیئرز ایکٹ 
 

ام آفس مناسب رہائش اور  محکمہ ہیومن ریسورسس اینڈ ڻیلنٹ ڈویلپمنٹ کے اندر موجود لیٹ اینڈ ڈس ایبلڻی پروگر 
رخصت کی درخواستوں میں ہم آہنگی کا ذمہ دار ہے۔  متعدد پروگرام مالزمین کے لئے دستیاب ہیں جو طبی ، خاندانی ،  

سے متعلقہ پیچیدگیوں کی وجہ سے کام کرنے سے قاصر ہیں۔  ان پروگراموں میں فیملی اینڈ میڈیکل    ۱۹-یا کویڈ 
، امریکی معذور ایکٹ (اے ڈی اے) ، اور فیملیس فرسٹ کورونا وائرس رسپانس ایکٹ  رخصت ایکٹ (ایف ایم ایل اے) 

(ایف ایف سی آر اے) شامل تھے۔  ان مالزمین کو جو دستیاب اختیارات کی کھوج میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں چھوڑ  
 دیں اور معذوری پروگرام آفس 

 (lcpsretiredisability@lcps.org) ه کرم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نظام االوقات طلبہ کی  سے رابطہ کریں۔  برا
سکول اور رخصت اور معذوری پروگرام آفس اسائنمنٹ یا تقرری کی ضمانت نہیں ضروریات پر مبنی ہوتے ہیں ، اور ا

دے سکتے ہیں۔  پروگرام کے لحاظ سے یہ مراحل مختلف ہوتے ہیں ، لیکن عام طور پر ، مالزمین چھڻی یا مناسب  
کے خواہاں ہیں ذیل میں درج اقدامات پر عمل کریں گے رہائش  ۔ 

 
 ۔رخصت اور معذوری کے پروگراموں کے دفتر سے رابطہ کریں اور مناسب فارم کی درخواست کریں 
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اپنے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے اپنی مالزمت کی تفصیل پر نظرثانی کرنے اور مناسب فارم (تنخواه کی   
بغیر رضاکارانہ رخصت کے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے درکار نہیں) کو مکمل کرنے کے لئے کہیںدرخواستوں کے   ۔

 
 ۔تمام مکمل فارموں کو رخصت اور معذوری کے پروگراموں کے دفتر میں واپس کردیں 

 
ے گاآپ کی درخواست پر بحث اور حتمی شکل دینے کے لیے ایلیٹ اینڈ ڈس ایبلڻی پروگرام آفس آپ سے رابطہ کر    ۔ 

 
ہر پروگرام کے بارے میں تفصیلی معلومات اور مطلوبہ فارم کے بارے میں ریڻائرمنٹ اینڈ ڈس ایبلڻی پروگرام کے   

 صفحے پر دستیاب ہیں
LCPS website ۔ 

https://www.lcps.org/Page/190102
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