
  

 
 
03 March 2021  

 

   
 

رز   ڈئ�� والدین اور کئ��
 

مارچ کو آپ � �چوں کو اسکول وا�س خوش آمد�د کہہ ر��   8 یہ اطالع دے کرخو�� محسوس �و ر� �� کہ �م�م��  
 جس �    �ات کو �قی�� �م اس   ہ�� ۔ 

�
،  �م �ر وە قدم اٹھائ�� � بنا�� � ل�� کہ �مار� اسکول ممکنہ طور پر محفوظ ر���

 اور ا�ک شہر � حی��ت � �م تمام اسکولوں م�� س�کھ�� اور اچ� 
�

ورت پڑ� � � ل�� اس کو جاری  پ��ک�س  �م�� ��
۔ 

�
 رکھ�� �

 
ح م�� نما�اں �� آ��   کو وائرس �ؤا اور اس �  افراد    112افراد � آ�ادی م�� ا�ک ال�ھ لوگوں م��   � موجودە   یکوون��  ��

ح م�مل طور کھل�� � مقاب� م�� اب ب� جب کہ اسکول م�� 2020ل�کن ستم��  ۔   ��  اس کو اور محفوظ   ۔�� ە ز�اد  یہ ��
۔  اب �م �� م��د اقدامات اٹھا�� ہ�� جو کہ ملکر�� � ل��  � سطح پر ہدا�ات اور مقا� سطح پر مشاورت � م�سل� ہ��

۔  اور �م آپ � مسلسل حما�ت پر آپ �ا شک��ہ ادا کر��   ہ��
 

ل فلو ٹ�س�نگ   )LFT(لی��
 

ح کو �م کر�� ل�� اب ب�  انف�کشن اور  شناخت   ان افراد کو  یہ  �ا کردار ا�م �و �ا۔ا�ل ا�ف ��  جاری ب��ادوں پر منتق� � ��
 ،   تا �چوں اور نوجوانوں � تعداد کو �م کر یہ ان  اور اس ل��  جن م�� اس � عالمات �و�� ہ��  کر�� م�� مدد�ار ثا�ت �وتا ��

ورت   �ر��� ال� �ا�� افراد ��� جن کو   ۔ �و�� �� �� 
 

      3س�کنڈری اسکول � �چوں � ل�� یہ پہ� � � موجود �� ۔جن کو اسکول وا�س آ�� پر ان �  
�

ٹ�سٹ کروا�� جائ�� �
 تا�ہ ب�� گھر پر �فتہ م��    �عد،اس �دنوں � وق�� �)  3 - 5( 

�
گھر پر ٹ�سٹ کر�� � ل�� �وم ٹ�س�نگ ِکٹ مہ�ا � جا�� �

وری والدین � رضامندی اس سلس� م��   دو �ار ٹ�سٹ کر سک�� ۔ ،   بہت �� آپ اپ��   �ماری آپ � گزارش �� کہ اور   ��
 رضامندی دیں۔ ول � �چوں � ل�� س�کنڈری اسک 

 
تا�م آپ کو علم �و�ا کہ �م �� اپ��     � کو�� سفارش نہ�� �� ۔اسکول � �چوں � ل�� قو� سظح پر ا�ل ا�ف ��  پرائمری 

ٹ�سٹ ممکن �و  سال � عمر � � �چوں اور نوجوانوں �ا   2سائ�س کو توسیع دی �� تا�ہ م�� �میون�� �  ا�ل ا�ف ��  
رز کو ترغ�ب دے ر�� ہ�� کہ وە    س�۔ کت کر�� وا� �چوں � تمام والدین اور کی�� مارچ �     �8م پرائمری اسکول م�� ��

، وە اپ�� �چوں ک وع �و�� وا� �ف�� �پہ�، جب کہ اسکول کھل ر�� ہ�� �ا ٹ�سٹ کروا�� � ل�� �     COVID-19و ��
۔ ۔اور اس � �عد وە �ر �ف�� ان �ا ٹ�سٹ کروائ�� � �ار�   کھل�� � اوقاتاور    مقام  ا�ف �� �میون�� سائ�س � ا�ل     جائ��

 https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting   و�ب سائٹ پردس��اب ہ��       م�� معلومات اس
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گھرانوں اور اسکول �  اعالن ک�ا �� کہ  حکومت �� برا�� مہ��ا�� آ پ کو اس �ات �ا ب� علم �و نا چا�ی�� کہ حال � م��  
۔طل�اء اور  ل فلو ٹ�س�نگ �ا انتظام ک�ا جا�� فوری طور پر لی�� رز مقا�  اسکول � اسٹاف � ل�� طور اس � والدین اور کی��

۔�ل�کشن پوائ�ٹ پر    تا کہ وە گھر پر � ا�ل ا�ف �� کر سک��
�

  م��د معلومات اس    � �وم ٹ�سٹ ِکٹ وصول کر سک�� �
۔    و�ب سائٹ پر دس��اب ہ��

 -school-of-bubbles-and-households-for-testing-flow-lateral-https://www.gov.uk/guidance/rapid
ffsta-and-upilsp     ۔ یہ ا�ک ن�� پ�ش رفت �� اور �م آپ

�
  کو م��د معلومات اسکول � ذر�� فرا�م کر�� ر��� �

  
 

 چہرە ڈھان�نا 
 

،  وە پہ� �  اسکول ب��  � س�کنڈری اسکول                  � احا� م�� اور اسکول � وە جگہ�� جہاں وە سب ا�ٹھ� �و�� ہ��
عمر � شا�رد پہ� � چہرە   - فرقہ وارانہ عالقوں م�� گھوم�� وقت ا�س ا�س�ڈیری � سائ�س پر  � چہر� ڈھانپ�� ہ�� ۔
۔ ڈھانپ�� � عادی �وچ�

�
چہرە  ب�� �الس روم م�� وقت یہ ب� سفارش کر ر�ا �� کہ   اس مح�مہ برا�� تعل�م  �وں �

ی � س�کنڈری    جاسکتا۔ رکھا  �گرمیوں � دوران پہن�� ہ�� جہاں سما�� فاصلہ برقرار نہ�� ە � ان رومز اور �� ڈھانپ کوو�ن��
�  اس  �و�ا۔ اس مشور� کو اپنا ر�� ہ�� اور اس م�� کو�� شک نہ�� کہ اس سلس� م�� آپ � پہ� � را�طہ ر�ا  اسکول
�� ہ�� تو اس وقت ب� اپنا  ٹرا�سپورٹ پر سفر کر طل�ا کو چا�ی�� کہ جب وە اسکول جا�� � ل��  سکول � س�کنڈری ا عالوە
ور ڈھانپ�� ۔ چہرە  ، ان � ل�� چہرە ڈھان�نا   �� وە ب�� جن کو خصو� اجازت �� کہ وە ک� ب� وجہ � چہرە نہ ڈھانپ��

۔  وری نہ�� �� �� 
 

 ۔ �� ڈھانپ چہرە وە اسکول � اندر  سفارش نہ�� �� کہ قو� �ا مقا� ب�  کو�� � ل��     � طل�ا  پرائمری اسکول
 

ول طور پر عام   کن��
 

�ں ا�� ہ�� جن � آپ �ماری تعل�� ماحول کو محفوظ بنا�� م�� مدد کر سک�� ہ�� ۔ ان  ان �  � عالوە کچھ اور م��د چ��
:   م�� درج� ذ�ل  ہ��

 

 ب�� کو کورونا وائرس � عالمات ہ�� �ا گھر م�� ک� ب� فرد کو کورونا وائرس � عالمات ہ�� تو آپ   ا�ر آپ �

 اپ�� ب�� کو نر�ی،  چائلڈ مائنڈر، اسکول �ا �الج م�� نہ بھ�ج�� ۔

 

  اور   – کیوں نہ �و چا�� وە کتنا � ہل�ا    –ا�ر آپ �ا آپ � ب�� م�� عالمات پ�دا �و جائ�� تو ٹ�سٹ �ا انتظام کرنا

 ن�ی�� � آ�اە کرنا۔ اس ٹ�سٹ � ، اسکول �ا �الج کو ائنڈر نر�ی، چائلڈ م

 

   چا�� وە شخص اسکول م�� �و �ا ، ا�ر تو آپ کو یہ معلومات �وں کہ ب�� �ا ک� ا�� شخص � را�طہ �ؤا ��

 پر رکھ�� ۔ ھر  اپ�� ب�� کو گک� اور جگہ پر �و،  جس کو واق� تصدیق شدە کورونا وائرس �� تو 

 

  گھر � افراد گھر  اس �ات کو �قی�� بنانا کہ پور ا�ر تو گھر م�� ک� ب� فرد � ٹ�سٹ � ر�ورٹ �ا انتظار �� تو �

۔ اور ا�ر تو ٹ�سٹ � ر�ورٹ مث�ت (�از�ٹوو) آ�� �� تو اس   م�� � ر��� جب تک کہ ٹ�سٹ � ر�ورٹ نہ�� آ جا��

۔   � �عد پھر ب� گھر � سب افراد گھر   پر � موجود ر���

 

   آ�س م�� وقفہ رکھ�� اور ا�ک دو�� � راب� م�� �� � ط��قہ �ار ، � ط��قہ �ار کو   ہاتھ دھو�� کو اپ�� �چوں

 � ترغ�ب دیں ۔ 

 

  ل فلو ٹ�س�نگ اور چہرە ڈھانپ�� � متعلق م��د �� )(�شمول       وا�ط پر عمل کرنا ضموجودە قواعد اور تا�ہ    لی��

 ۔مل س� �م کر�� م�� مدد   منتق� کو 
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   جن م�� ان کو معلوم �ونا ، اسکول کو مدد کر�� � ل�� اپ�� �چوں کو سمجھائ�� کہ سب کو ان � ک�ا توقعات ہ��

  ، � خصو� �سوں   ، (�شمول اسکولچا�ی�� کہ  ان کو اسکول اور پ�ل� ٹرا�سپورٹ دونوں پر چہرە ڈھان�نا ��

 )م�� ب�

 

  م�� �چوں کو لی�� اور چھوڑ�� � ل�� آئ�� تو برا�� مہ��ا�� حال � � ہدا�ات پر عمل   � احا� جب آپ اسکول

می�� � فاص� پر کھڑ�    2ک��ں اور اس �ات کو �قی�� بنائ�� کہ آپ �� اپنا چہرە ڈھان�ا �و اور دو�� والدین � 

اور اسکول � �ا�ر ب� نزد�ک کھڑ� نہ  �وں (اور اسکول � داخ� راس�� �ا �ا�ر ن�ل�� � راس�� پر کھڑ� نہ �وں 

 ۔)�وں

 جاری رکھنا    وں کو قو� ہدا�ات � �ابندی 
 home-at-stay-lockdown-https://www.gov.uk/guidance/national 

 
 �ار� م�� م��د جان �اری چا�ی�� تو برا�� مہ��ا�� اس و�ب سائٹ کو د�کھ��  �    COVID-19کو ا�ر آپ  

https://www.gov.uk/coronavirus 
 

 جہاں ہ�� کہ شہر بھر م�� ا�� حاالت پ�دا �و �م جان�� 
�

 وجوانوں ن   � �چوں ں �
�

�ا ان  � ٹ�سٹ � ر�ورٹ �ا تو مث�ت �و �
ان کو عل�حدە ر�نا پڑ�   �ا ک� ا�� شخص � را�طہ �ؤا �و �ا جس کو تصدیق شدە کورونا وائرس �ؤا �و،  اور ا� ل��

وری �� تا   یہ احت�اط بہت ��
�
اور ز�ادە � ز�ادە �چوں اور نوجوانوں �  �ا جا س�� پھ�الؤ کو رو �COVID-19ہ�ا۔ اور �قینا
 ان � ل�� اسکول   جہاں رکھ سک�� ۔ سہول�ات کو جاری  ل�� تعل�م � 

�
ورت �و � جن �چوں کو گھر پر عل�حدە رکھ�� � ��

۔ 
�

 � طرف �گھر پر � ر�موٹ لرننگ پ�کجز � سہولت (آن الئن سپورٹ ) مل�� ر�� �
  

 کو �م کر�� م�� آپ � مسلسل حما�ت پر �م آپ � بہت شکر گزار ہ�� ۔   �COVID-19مار� شہر م�� 
 
 

 آپ � مخلص  
 
 

                                               
 

� ن�لسن  �            (Kirston Nelson)کرس��     (Liz Gaulton)ِلز �ال��
     و�ل �� انگ ڈائ��ک�� آف پ�ل� ��لتھ اینڈ                        ڈائ��ک�� آف ا�جوک�شن اینڈ اس�لز  

 
 


