والدین کا رہنما کتابچہ :اسکول میں واپسی موسم خزاں 2021
ہر ممکن حد تک طلباء اور عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے،
اونٹاریو کے چیف طبی افسر برائے صحت کے ساتھ شراکت داری
میں تحفظ کے اقدامات کو تیار کیا گیا ہے۔ اسکولز کو تعلیمی سال
کے لیے صحت اور تحفظ کے اقدامات کی موجودگی کے ساتھ
بالمشافہ تدریس کے لیے کھولنے کی اجازت ہے۔

•	

•	

ایلیمینٹری اسکولز – بچے اکٹھے یکجا ہوں گے ،جس کا
مطلب یہ کہ وہ یکساں بچوں کے گروپ اور ایک استاد کے
ساتھ ہوں گے۔ پروگرامنگ جیسا کہ جسمانی تعلیم یا فرانسیسی
زبان کی تعلیم بھی بچوں کو اجتماع کی صورت میں فراہم کی
جائے گی۔
سیکنڈری اسکولز – اسکول بورڈز اس بات کو یقینی بنائیں
گے کہ طالب علم کے شیڈولز دو بالمشافہ کالسز تک محدود
ہیں۔ اسکولز کے لیے ایسے استثنات ہیں کہ جہاں رابطے کو
گریڈز کے اجتماع کے ذریعے یا اس صورت میں محدود کیا
جا سکتا ہے کہ اگر اسکول کا مجموعی سائز چھوٹا ہو ،جس
کی وجہ سے رابطے کی نشاندہی قابل انتظام ہو جاتی ہے۔

نوٹ کریں :فاصالتی تدریسی عمل طلبا اور اہل خانہ کے لیے ایک
اختیار کے طور پر برقرار رہے گا۔

یہ وہ کچھ اقدامات ہیں جو اسکول میں بچوں کو محفوظ
رکھنے کے لیے موجود ہوں گے

•	

•	

•	
•	
•	
•	

ہم رہنمائی سے مطلع کرنے اور اسے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے
کلیدی اقدامات تک رسائی کی خاطر چیف طبی افسر برائے صحت
اور صحت کی مقامی یونٹس کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے۔
عوامی صحت کے مقامی ڈیٹا کی بنیاد پر کچھ عوامی صحت کے
یونٹس کے لیے اضافی صحت اور تحفظ کے اقدامات کی ضرورت
ہو سکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ عوامی صحت اور نگہداشت
صحت کے کلیدی اشاروں ،جیسا کہ ویکسینیشن کے ریٹس کی بنیاد
پر پالن کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

© Queen’s Printer for Ontario, 2021

•	

پورے صوبے میں ہوا کے ترسیلی نظام میں بہتریاں:
اسکول بورڈز ہوا کی ترسیل اور/یا فلٹریشن کے ذریعے
اسکولز میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانا جاری رکھیں گے
اس میں اقدامات جیسا کہ طویل عرصے تک سسٹمز چالنا،
بہترین گریڈ فلٹرز استعمال کرنا اور خود مختار HEPA
فلٹر یونٹس کی تنصیب شامل ہے۔
اسکول بورڈز جونیئر اور سینیئر کنڈر گارڈن کالس رومز
میں صحت اور تحفظ کے اضافی اقدام کے طور پر خود
مختار  HEPAفلٹر یونٹ رکھیں گے۔
اسکولز اور زیادہ چھوئی جانے والی سطحوں کی اضافی
صفائی۔
ماسک پہننا:
گریڈز  1تا  12کے طلبا پر اسکول میں اور اسکول کے
ذرائع آمدورفت میں اندرون خانہ موجودگی کے دوران
مناسب طور پر موزوں ماسکس پہننا الزم ہے۔

•	

کنڈر گارڈن میں موجود طلبا کو ماسک یا منہ ڈھانپنے والی
چیز پہننے کی ترغیب دالئی جاتی ہے۔
اسکول کا عملہ اور اسکول بس ڈرائیورز پر طبی ماسکس
پہننا الزم ہے۔
طلبا اور عملے پر ہر روز  COVID-19کی عالمات کے لیے
اسکرین کروانا الزم ہے۔
کچھ ترامیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کی اجازت ہو گی۔
طلبا مناسب جسمانی فاصلے کے ساتھ وقفے کے دوران،
مشترکہ جگہوں پر اور اندرون خانہ امواد شیئر کر سکتے ہیں۔
جب وہ اندرون خانہ جمع ہونے کے حفاظتی اقدامات پر عمل
کریں گے ،تومشترکہ جگہوں کی اجازت ہو گی ،مثال کے طور
پر ہوم رومز ،الئبریریز ،ٹیک لیبس اور کیفے ٹیریاز۔
باقاعدگی سے ہاتھ دھونا یا الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر کا
استعمال کرنا۔

