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2021زاں خم وسمی سواپں یمول کاس :بچہکتا ہنمار کا ینلداو
طلباء اور عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہر ممکن حد تک 

 اتھ شراکت داریفسر برائے صحت کے ساونٹاریو کے چیف طبی ا
ظ کے اقدامات کو تیار کیا گیا ہے۔ اسکولز کو تعلیمی سال میں تحف

اتھ ظ کے اقدامات کی موجودگی کے سکے لیے صحت اور تحف
فہ تدریس کے لیے کھولنے کی اجازت ہے۔بالمشا

 – بچے اکٹھے یکجا ہوں گے، جس کا ی اسکولزایلیمینٹر•	 
طلب یہ کہ وہ یکساں بچوں کے گروپ اور ایک استاد کے م
انی تعلیم یا فرانسیسی اتھ ہوں گے۔ پروگرامنگ جیسا کہ جسمس

زبان کی تعلیم بھی بچوں کو اجتماع کی صورت میں فراہم کی 
جائے گی۔

ائیں  – اسکول بورڈز اس بات کو یقینی بنی اسکولزسیکنڈر•	 
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 

ائز چھوٹا ہو، جس جا سکتا ہے کہ اگر اسکول کا مجموعی س
اتی ہے۔طے کی نشاندہی قابل انتظام ہو جکی وجہ سے راب

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

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

پورے صوبے میں ہوا کے ترسیلی نظام میں بہتریاں:•	 
اسکول بورڈز ہوا کی ترسیل اور/یا فلٹریشن کے ذریعے 

انا جاری رکھیں گے اسکولز میں ہوا کے معیار کو بہتر بن
اس میں اقدامات جیسا کہ طویل عرصے تک سسٹمز چالنا، 

 HEPAبہترین گریڈ فلٹرز استعمال کرنا اور خود مختار 
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 

 فلٹر یونٹ رکھیں گے۔HEPAمختار 

 اضافی طحوں کیانے والی ساسکولز اور زیادہ چھوئی ج•	 
صفائی۔

ماسک پہننا:•	 
طلبا پر اسکول میں اور اسکول کے  کے 12 تا 1گریڈز 

انہ موجودگی کے دوران ذرائع آمدورفت میں اندرون خ
ا الزم ہے۔طور پر موزوں ماسکس پہننمناسب 

انپنے والی طلبا کو ماسک یا منہ ڈھکنڈر گارڈن میں موجود 
اتی ہے۔ہننے کی ترغیب دالئی جچیز پ

اسکول کا عملہ اور اسکول بس ڈرائیورز پر طبی ماسکس 
ہننا الزم ہے۔پ

لیے کے عالمات کی  COVID-19روز ہر  پرعملے اور طلبا •	 
 الزم ہے۔اسکرین کروانا

گی۔ہو اجازت کی سرگرمیوں نصابی غیر ساتھ کے ترامیم کچھ •	 
، نارود کے قفےو تھسا کے صلےفا نیجسما سبمنا طلبا•	 
۔ہیں سکتے کر شیئر دامواہ انخدرون اناور ر پوں ہگجہ رکتشم
ات پر عمل انہ جمع ہونے کے حفاظتی اقدامجب وہ اندرون خ•	 

، مثال کے طور مشترکہ جگہوں کی اجازت ہو گیکریں گے، تو
پر ہوم رومز، الئبریریز، ٹیک لیبس اور کیفے ٹیریاز۔

ائزر کا  یا الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹہاتھ دھوناباقاعدگی سے •	 
استعمال کرنا۔

ائی سے مطلع کرنے اور اسے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم رہنم
ائی کی خاطر چیف طبی افسر برائے صحت کلیدی اقدامات تک رس

اور صحت کی مقامی یونٹس کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے۔ 
ڈیٹا کی بنیاد پر کچھ عوامی صحت کے عوامی صحت کے مقامی 

فی صحت اور تحفظ کے اقدامات کی ضرورت یونٹس کے لیے اضا
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۔
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