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 وکٹوریا کا سکول کو واپیس کا پالن

سکولوں میں  وں یکاور سینیئر سیکنڈری ےک طالبعلم P-2: 1 الزیم اقدامات
 تعلیم ےک لیں واپیس 

وں یک ۔ دو ہفیے بعد تمام طالبعلم2
 سکولوں میں تعلیم ےک لیں واپیس

صحت ےک مشوروں ےک مطابق سکول  
 یک عام رسگرمیوں یک بحایل

 صفائر  •

ےک لیے سکولوں کو مدد  ےک اقدامات زیادہ صفائ  
 جس میے غسلخانوں اور دروازوں گ 

ی
دی جائ  گ

دستیوں جییس زیادہ چھوئ  جائے وایل سطحوں گ 
 ۔دن بھر صفائ  شامل ہ  

 فاصلہ  جسمائ   •

ےک عمےل کو جسمائے فاصلہ رکھنے ےک لیے سکولوں 
 لیکن سکول ےک ماحول میے 

ی
مدد دی جائ  گ

وری  طالبعلموں ےک درمیان جسمائے فاصلہ ضے
 نہیے سمجھا جاتا۔

 ن صحت اظفح •

عمےل اور طالبعلموں کو اکثر ہاتھ دھوتے رہنے گ 
 اور جہاں صابن اور پائے 

ی
ترغیب دی جائ  گ

دستیاب نہ ہو، الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر 
 استعمال کیا جائ  گا۔

 صحت  •

عمےل، والدین اور طالبعلموں سمیت، ہر اس 
نہیے آنا چاہنے جس گ طبیعت  سکولشخص کو 
 خراب ہو۔

 ےک طالبعلم(  12اور   11ئر سیکنڈری )ایئر  ی ( اور سین2  –)پریپ 

ےک طالبعلم  12اور  11تک ےک طالبعلم اور ایث   2ےس ےل کر گریڈ  پریپپہےل 
۔ 

ی
فاصالئے تعلیم کا حالیہ پروگرام ان سکولوں میے تعلیم ےک لیے واپس آئیے ےک

 درجوں ےک لیے جاری نہیے رہ  گا۔

  ےک طالبعلم 10ایئر  – 3گریڈ 

سکیے ہوں، انہیے تک ےک جو طالبعلم گھر ےس تعلیم حاصل کر  10ےس ایث   3گریڈ 
 
ی

طالبعلموں کو فاصالئے تعلیم ےک لیے ان ےک ان  ۔گھر ےس تعلیم جاری رکھنے ہو گ
۔

ی
 سکول ےس مدد ملنے رہ  گ

، وہ  اپنے سکول میے نگرائے ےک جو طالبعلم گھر ےس تعلیم حاصل نہیے کر سکیے
۔ یک ہونا جاری رکھ سکیے ہیے  تحت پروگرام میے شر

 کا عملہ   سکولوں

عمےل ےس توقع گ جائے ہ  کہ وہ سکول میے  تمام سکولوں ےکےک دوران  1سٹیج 
 حاضے ہوں۔

وں گ مدد( عمےل کو ان ےک سکولوں اور ایمپالئ  اسسٹنس پروگرام ےک ذریےع  )اجثے
۔

ی
 اپنے فالح برقرار رکھنے میے مدد مےل گ

 والدین

والدین کو اپنے سکول گ ہدایات پر  طریق کار ےک لیے بچوں کو چھوڑتے اور لینے ےک 
۔  عمل کرنا چاہنے

تمام طالبعلم سکولوں میں تعلیم ےک لیں  
 ہیں واپس آ رہے 

تمام درجوں ےک طالبعلم سکولوں میے واپس آ  
 
ی
 ۔جائیے ےک

حالیہ سفری پابندیاں ختم ہوتے تک کیمپ، 
آ کر پروگرام تفرییح دوروں اور سکولوں میے 

۔کرتے 
ی

 جییس شگرمیاں پیش نہیے گ جائیے گ

فاصالئے تعلییم پروگرام پیش نہیے  سکولاب 
۔
ی
 کریں ےک

 کا عملہ   سکولوں

عمےل کو ان ےک سکولوں اور ایمپالئ  اسسٹنس 
ار رکھنے میے مدد پروگرام ےک ذریےع اپنے فالح برقر 

۔
ی

 مےل گ

 والدین

بچوں کو چھوڑتے اور لینے ےک طریق کار ےک لیے 
والدین کو اپنے سکول گ ہدایات پر عمل کرنا 

۔  چاہنے

سفری پابندیاں ختم ہوتے ےک ساتھ ساتھ 
کھیلوں، کیمپ اور تفرییح دوروں جییس سکول 

۔
ی

 گ عام شگرمیاں بحال ہو جائیے گ

 


