
اسکول آنے سے پہلے اسکریننگ

 ہر صبح ، والدین / سرپرستوں کو اپنے بچوں کے●
 ساتھ عالمات کی جانچ پڑتال کا جائزه لینے کے لئے
COVID-19 خود تشخیصی ٹیسٹ مکمل کرنا ہوگا۔
 طلباء کو صرف اس وقت اسکول بھیجا جانا چاہئے جب
 وه سارے سوالوں کے منفی جواب دیں اور ان میں سے

کوئی عالمت چیک لسٹ میں موجود نہ ہو۔

 COVID- 19 کے لئے خود کی
تشخیص

رہنمائی لئے کے جانے واپس اسکول
 اس ہدایت نامہ میں ، آپ ہمارے اسکول کے نئے طریقہ کار اور COVID- 19 سے اپنے بچوں اور کنبہ

 کی حفاظت کے اقدامات کے بارے میں جانیں گے۔ براه کرم اپنے بچوں کے ساتھ گائیڈ پڑھنے کے لئے وقت
 نکالیں۔ اس سال اسکول مختلف نظر آ سکتا ہے اور محسوس ہوسکتا ہے ، لیکن ہم بخوشی اپنے طالب علموں

کو اسکول واپس دیکھنے کے منتظر ہیں!

منگل ستمبر  
ستمبر  بدھ

ستمبر  پیر 
 منگل ستمبر
ستمبر بدھ

 

مختلف کالسوں کا آغاز

https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/


 نوٹ: والدین جن کے ساتھ دن میں اپنے بچے کو لینے کے لئے رابطہ کیا جاتا ہے وه سامنے کے دروازے سے داخل ہوں
گے ، اور ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں گے۔ براه کرم عمارت کے اندر چہره ماسک استعمال کرنا یاد رکھیں

والدین کے لئے انتظار کرنے کی جگہ

 کنڈرگارٹن یارڈ سے
 باہر گھاس کا عالقہ۔
 براه کرم فرش کو

عبور نہ کریں

 پرائمری پلے ایریا
 کے آس پاس

پارکنگ کے قریب

گھاس کا عالقہ
ووڈریج سائیڈ

 جونیئر گراؤنڈز کے
 پار پارک کا گھاس
 ایریا۔ براه کرم فرش
کو عبور نہ کریں

سرخ دروازه
سبز دروازه -

اورنج  دروازه-
پیال دروازه

Mrs. Paisley, Mme. Susak-کنڈر دروازه 

 والدین کو اسکول کے احاطے یاعمارت میں جانے کی اجازت 
نہیں ہے

ترغیب کی جانے اسکول کر چل پیدل کو والدین اور طلباء ہم
ہیں دیتے

والدین ،   براه کرم نامزد انتظار گاہوں میں ہی رہیں ، آپ کے 
بچوں کے ساتھ کنڈرگارٹن عملہ مالقات کرے گا اور اپنے کالس 

روم میں جائے گا۔
طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وه صبح 8:50 بجے تک پہنچیں اور 

    اپنے مخصوص داخلے سے براه راست اسکول میں داخل ہوں 

 ہر داخلی حصے کو رنگوں سے نشان زد کیا گیا ہے اور یہ صرف
مخصوص طلباء ہی کے استعمال میں ہے۔

طلباء داخلہ کے دروازے پر ہینڈ سینیٹائزر سے فوری 
طور پر اپنے ہاتھ صاف کریں گے

پارکنگ

پارکنگ صبح8:35 بجے بند ہوجائے گی والدین صبح 8:50 بجے ہی باہر نکل سکیں گے۔

پارکنگ الٹ سہ پہر 3:10 بجے تک بند ہوجائے گی ، والدین صرف 3:35 بجے ہی باہر نکل سکیں گے۔

              آمد  اور  داخلہ                               



اسکول کا نقشہ
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دیر سے یا جلد پہنچنا

          اگر آپ صبح 8:35 بجے اور صبح 8:50 کے درمیان پہنچتے ہیں تو ،

 طلباء اپنے مخصوص داخلے سے براه راست اسکول میں داخل ہوں گے۔ کنڈر گارٹن کے طلباء کو ایک معلم کے ذریعہ
لے جایا جائے گا۔

طلبا سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کریں گے ، اپنے کالس روم میں جائیں گے اور سرگرمی مکمل کرنے بیٹھ جائیں گے۔
گروپوں میں گھل مل جانے سے بچنے کے لئے صبح کے وقت باہر کی نگرانی نہیں ہوتی ہے

اگر آپ صبح 8:50 کے بعد تاخیر سے پہنچیں تو ،
آپ کے نامزد دروازه کو تاال لگا دیا جائے گا۔

آپ اسکول کے سامنے (دفتر کے داخلے) آگے بڑھیں گے۔
ایک شخص سائن ان کرنے اور دیر سے پرچی وصول کرنے کے لئے ایک وقت میں داخل ہوگا۔

اپنے ہاتھوں کو صاف کریں ، پھر براه راست اپنے کالس روم میں جائیں۔

 نوٹ: والدین / سرپرست سے کہا جاتا ہے کہ وه وجہ بتائے کہ بچہ غیر حاضر یا دیر سے ہے۔ آپ کو حفاظتی پروٹوکول کی وجہ
واضح کرنی ہوگی

سامان

 طلباء کے پاس ان کے بیگ اور اس کے ساتھ کوئی●
بیرونی لباس ہر وقت ان کی ذاتی جگہ پر ہوگا۔

 اشیاء کو کم سے کم رکھیں۔ برائے کرم جو اسکول●
 بھیجتے ہو اسے محدود کریں۔ کچھ بچوں کے لئے ،

صرف لنچ بیگ ہی کافی ہوگا۔
داالنوں میں موجود تمام الکر اور الماریاں بند ہیں۔●

جوتے

 ستمبر کے مہینے کے لئے ، طلباء بیرونی●
جوتے مستقل طور پر پہنیں گے

 براه کرم یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ اپنے جوتے
باندھنے کے قابل ہے

 اسکول میں داخل ہوتے وقت سیاه قالین پر●
اپنے جوتے صاف کریں



ماسک

وقتی طور پر بند

جم●
کتب خانہ●
کھیل کا ڈھانچہ●
پانی کے چشمے●
الکر●
داالن کی الماریاں●
میکر اسپیس●

 K تا گریڈ 3 طلباء کو ماسک پہننے کی●
 ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ، اگر ان کا انتخاب
 ہوتا ہے تو انہیں گھر کے ذریعہ فراہم کرده

اپنے ماسک پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

 کھانے کے وقفے ، آرام اور جسمانی تعلیم کے
عالوه ہر وقت ماسک پہنیں۔

 اسکول ہر طالب علم کے لئے 2 ماسک فراہم کرے
گا۔

 استعمال میں نہ ہونے پر ماسک فراہم کرده زپلوک
بیگ میں رکھیں۔

 بچوں کے  کپڑےکا ماسک دھونے کے لئے والدین ذمہ دار
ہیں

 غیر میڈیکل ماسک کو محفوظ طریقے سے لگانے اور
 اتارنے کا طریقہ سیکھنے کیلئے اس پر کلک کریں ↓ ۔

https://www.youtube.com/watch?v=9Tv2BVN_WTk
https://www.youtube.com/watch?v=9Tv2BVN_WTk


بیت الخالء

ٹوائلٹ کا وقت ایک مقرره وقت پر گروپس کے ذریعہ کیا جائے گا-

الخال بیت کرده تفویض کے روم کالس اپنے صرف علم طالب ہر
گا۔ کرے استعمال کوہی

تک الخالء بیت دوران کے اوقات دوسرے تو ہو ضرورت طلبہ اگر
ہیں سکتے کر حاصل رسائی

پانی

الئیں تھرموس لئے کے بھرنے پانی دوباره
کی پانی کرده تفویض لئے کے روم کالس اپنی صرف
کریں۔ استعمال کا اسٹیشن والے بھرنے بوتل
لئے کے دھونے بوتلیں کی پانی میں گھر بچےروزانہ
گے۔ جائیں کر لے

کشی جراثیم کی ھاتھوں

●

●

●

وقفہ آدھا

گی۔ ہوں نہیں باہر کالسییں زیاده سے دو میں وقت ہی ایک ہوگا مختلف میں معامالت تر زیاده وقفہ کا کھانے کے دوپہر اور وقفہ نصف

گے۔ رہیں ہی ساتھ کے گروپس اپنے طلباء ہوگا عالقہ نامزد ایک لئے کے کھیلنے کے طلباء پاس کے کالس ہر

پہننا ماسک باہربھی انہیں تو ہے نہیں جیب اگر لیں رکھ میں جیب کر رکھ کو ماسک میں الک زپ اپنے وه تو ہے جیب پاس کے طلباء اگر
گا۔ ہو



ہے ہوجاتا بیمار میں اسکول بچہ اگر

سے سرپرست یا والدین ، تو ہیں کرتے ظاہر آثار کے بیماری وه اگر یا اور ہے ہوجاتا بیمار وقت کے دن علم طالب کوئی اگر
۔ جائیں گھرلے کو بھائی بہن اوراسکے کو بچے اس تاکہ گا جائے کیا رابطہ پر طور فوری

تک وقت اس ساتھ کے نگرانی مناسب ہیں کرسکتے انتظار وه جہاں گا جائے کیا منتقل میں عالقے کمرے، الگ کو علم طالب بیمار
آجاۓ۔ نہ لینے کوئی سے گھر انہیں تک جب

مہیا نوٹ میڈیکل وه یا ہوں نہ پاک سے عالمات تک گھنٹوں کم از کم وه تک جب چاہئے رکھنا میں گھر تک تب کو علم طالب
ہیں۔ جاسکتے واپس اسکول وه کہ ہو ہوتا ظاہر یہ سے جس کرسکیں

گے۔ کریں عمل پر ہدایت کی ہیلتھ پبلک اوٹاوا پرنسپل کے اسکول ، تو ہے ہوتی تشخیص کی کوویڈ کی علم طالب کسی اگر

فاصلہ معاشرتی

فاصلہ محفوظ ایک وقت ہر کو ایک ہر
ہے۔ ضرورت کی رکھنے برقرار

کے مدد کی طلباء راست براه میں اسکول
گی۔ جائیں کی پوسٹ نشانیاں لئے

ایک وقت ہر کو طلبا ، میں روموں کالس
گا۔ ہو بیٹھنا پر ڈیسک نامزد

میں جماعت تیسری اور پہلی کنڈرگارٹن،
لگائے ڈیوائڈرز شفاف پر میزوں کی طلباء

ہیں۔ گئے

گے گزاریں باہر وقت تر زیاده ہم



معمول کا وقفے کے کھانے
یا دھوئیں سے پانی اور صابن کو ہاتھوں اپنے

کریں۔ استعمال سینیٹائزر

ماسک اپنا بیٹھیں۔ پر جگہ اپنی لئے کے کھانے
رکھیں۔ میں بیگ زپلوک اسے اور اتاریں

بانٹنا نہیں کھانا

لے گھر کچرا سارا اپنا تو لیں کھا کھانا آپ جب
جائیں

یا دھوئیں سے پانی اور صابن کو ہاتھوں اپنے
کریں۔ استعمال سینیٹائزر

لیں پہن دوباره ماسک اپنا



برخاستگی

گا۔ جائے کردیا برخاست میں اوقات مختلف قدرے کو طلباء لئے کے کرنے کم کو رابطے بیرونی
کریں۔ استعمال کو عالقوں مقرره وقت کرتے انتظار کا آنے باہر کے بچوں اپنے وه کہ چاہئے کو والدین
ہے۔ جاتی کرائی دہانی یاد کی رکھنے برقرار فاصلہ جسمانی وقت کے انتظار کو والدین

کا والدین
انتظار

کا کرنے
مقام

سے یارڈ کنڈرگارٹن
عالق۔ کا گھاس باہر

عبور کو فرش کرم براه
ایک کا عملے کریں۔ نہ

کو علم طالب ممبر
الئے پاس کے والدین

گا۔

ایریا پلے پرائمری
کے الٹ پارکنگ کے

قریب

عالقہ کا گھاس
سائیڈ ووڈریج

کا گھاس کے پارک
گراؤنڈز جونیئر عالقہ

کرم براه پار۔ سے
نہ عبور کو فرش

کریں

برخاست علم طالب
وقت کا کرنے

معلومات مزید

منصوبہ کا بی ایس ڈی اوسی لئے کے واپسی میں اسکول

لسانی کثیر لئے کے برادریوں مختلف دوران کے کوویڈ
وسائل

سائٹ ویب کوویڈ ہیلتھ پبلک اوٹاوا

https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/multilingual-resources.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx

