واﻟﺪﯾﻦ اور ﻧﮓﮦداﺷﺖ رکھنے واﻟﻮں کے ﻟﺊے ﮦداﯾﺖ ﻧﺎمﮦ  -ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ CoVID-19ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
...ﺟﺐ اﺳﮑﻮل واﭘﺲ

 ...اﺳﮑﻮل ﮐﯿﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ

ﺟﺐ آپ ﮐﺎ ﺑﭻﮦ ٹﯾﺲٹ ﻣﻨﻔﯽ واﭘﺲ آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
اﺳﮑﻮل ﻣﯽں واﭘﺲ آﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور وﮦ دوﺑﺎرﮦ
بﮦﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮتے ﮦیں

رﮦﻧﺎ پڑﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﺮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﭘﺮ ﺗﺎزﮦ
ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ سے آپ سے  Rﮐﺎری کے ل
ﭼﯿﮑﮑﺮواﺋﯽں

آپ ﮐﺎ ﺑﭻﮦ اﺳﮑﻮل کے ﺑﻌﺪ اﺳﮑﻮل واﭘﺲ
ﻧﺘﯿﺞﮦ  ivﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻢ از ﮐﻢ  10دن کے ﺑﻌﺪ
 ،یﮦاں ﺗﮏ کﮦ اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺴﻠﺴﻞ سے
ﮦوں  ،ﮐﯿﻮں کﮦ یﮦ ﮐﺌﯽ ﮦﻓﺘﻮں ﺗﮏ ﺟﺎری
رﮦ ﺳﮑﺖے ﮦیں

ﮦوﺟﺎئے ﮔﺎ آپ کے ﺑﭻے ﮐﯽ ﮐﻼس ﮐﻮ آﮔﺎﮦ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎئے ﮔﺎ اور  14دن کے ﻟﺊے ﺧﻮد ﮐﻮ اﻟﮓ
تھﻟﮓ رکھنے ﮐﺎ ﻣﺸﻮرﮦ دﯾﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ

ﮐﺮیں ﺟﺐ آپ ﮐﺎ ﺑﭻﮦ دوﺑﺎرﮦ ﺻﺤﺖﮦو ﮔﺎ ﺗﻮ
اﺳﮑﻮل واﭘﺲ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ

ﻣﻌﻤﻮل ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ کے
ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
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 ...ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ

 ...ﻣﻨﻈﺮ

اﯾﺴﺎ نﮦیںاﺳﮑﻮﻻﺳﮑﻮﻵتے
 immediatelyراﺑﻂے
ﮨﮯ ﮐﺮنے کے ﻋﻼﻣﺎت کے ﺳﺎتھ  COVIDاﯾﮏ
ﺑﭻے کے ﻟﺊے ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ 19-ٹﯾﺲٹ
ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺘﯿﺞﮦ واﭘﺲ نﮦیں آﺗﺎ ﺗﺐ ﺗﮏ
ﭘﻮرے گھرانے ﮐﻮ ﺧﻮد سے اﻟﮓ تھﻟﮕﺎپ

●
●
●

اﺳﮑﻮل نﮦیں آﻧﺎاﺳﮑﻮل
ﻓﻮری ﻃﻮر ﭘﺮسے راﺑﻂﮦ ﮐﺮیں اﺳﮑﻮل ﮐﯿﮑﺮیں
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ واﭘﺴﯽ ﮐﺎ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ
ﭘﻮرا گھرانﮦ  14دن کے ﻟﺊے ﺧﻮد سے اﻟﮓ

"ﻋﻼﻣﺎت ﮦیں  CoVID-19آﺟﺎئے"ﻣﯿﺮے ﺑﭻے ﻣﯽں
:ان ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦیں
اﻋﻠﯽ درجﮦ ﺣﺮارت  -ﭘﭻھﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻦے کے ●
ﻟﻤﺲ ﮐﻮ چھو ﺟﺎنے
واﻻ ﻧﯿﺎ اور ﻣﺴﻠﺴﻞ کھاﻧﺴﯽ  -اﯾﮏ گھنﭨﮯ ●
سے زﯾﺎدﮦ کے ﻟﺊے اﯾﮏ بﮦت کھاﻧﺴﻦے
ﯾﺎ  3رکھنے ﯾﺎ اس سے زﯾﺎدﮦ 24گھنﭨﮯ
کےﻣﯽں فٹ ﺑﯽﭨﮫﺗﺎ کھاﻧﺴﻦے
ذاﺋﻖﮦ ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮنے کے ﻟﺊےﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ●
ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎورﺳﻮﻧﮓھ
کے  CoVID-19ﻣﯿﺮے ﺑﭻے نے ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﻟﯿﺎ ﮨﮯ"
" ﻟﺊے

●
●
●

ﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪی ﻣﻤﮑﻦ ﮦو اﺳﮑﻮل ﮐﻮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺘﺎﺋﺞ سے آﮔﺎﮦ ﮐﺮیں
 ،اور ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮیں کﮦ آپ ﮐﺎ ﺑﭻﮦ ﮐﺐ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﮑﻮل
ﻣﯽں واﭘﺴﯽ

ﻣﯿﺮے ﺑﭻے ﮐﻮ ﮐﻮڈ  19ﻋﻼﻣﺎت تﮬﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ اس نے"
"ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺠﺮبﮦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ

 ...اﺳﮑﻮل واﭘﺴﺠﺐ

اﺳﮑﻮل ﮐﯿﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ...آﺟﺎئے ﮔﺎ

 ...ﻣﻨﺪﻣﻨﻈﺮ ﻧﺎمﮦ

 ...ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ

آپ ﮐﺎ ﺑﭻﮨہو ﺗﻮ اﺳﮑﻮل واﭘﺲ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ
 48گھنٹوں کے ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﯽں
ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﺎ اسﮦال

ﻣﻌﻤﻮل ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ کے
ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮیں اﮔﺮ

اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ کے ﻃﺮﯾﻖﮦ
ﮐﺎر ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮیں  -ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ کے ﮦر دن ﮐﯽ اﻧﮕﻮٹی
اور ﺗﺎزﮦ ﮐﺎری

سے واﺑﺴﺖﮦ  ، CoVID-19ﻣﯿﺮا ﺑﭻﮦ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﮯ"
ﻋﻼﻣﺎت کے ﺳﺎتھ "دوﺑﺎرﮦ ﺻﺤﺖ ﯾﺎب

اﮦل ﺧﺎنﮦ ﻣﻤﺒﺮان کے ٹﯾﺲٹ کے ﻟﺊے آﺗﯽ
ﮨﮯ ﺗﻮ واﭘﺲ ﻣﻨﻔﯽ آپ ﮐﺎ ﺑﭻﮦ اﺳﮑﻮل ﻣﯽں
واﭘﺲ آ ﺳﮑﺖے ﮦیں

ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮل آپ ﺗﺮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرت ﺣﺎﻟﭙﺮ اپ
ڈیٹ رکھنے کے ﺳﺎتھ ﻣﯽں ﭼﯿﮏ

اﯾﺴﺎ نﮦیںاﺳﮑﻮﻻﺳﮑﻮﻵتے ﮦیں

ﻣﯿﺮے ﺑﭻے کے ﻋﻼوﮦ ﮐﺴﯽ اور ﻣﯿﺮے گھر ﻣﯽں"
"ﻋﻼﻣﺎت ﮦیں ، COVID 19ﮐﻮﺋﯽ

آپ ﮐﺎ ﺑﭻﮦ اﺳﮑﻮل ﻣﯽں واﭘﺲ آ ﺳﮑﺖے
ﮦیںاﯾﮏ ﺑﺎر وﮦﮔﺊے ﮦیں ﺧﻮد ﺗﻦﮦاﺋﯽ کے
 14دن ﻣﮑﻤﻞ ﮦواور ﮐﺴﯽ بھی ﻋﻼﻣﺎت ﺗﯿﺎر
نﮦیں ﮨﮯ

ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﭘﺮ اپ ڈیٹ
رکھنے اور اﺳﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﮑﯽ واﭘﺴﯽ ﮐﺎ
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے آپ کے ﺳﺎتھ ﻣﯽں
ﭼﯿﮏ

ﮦ ﺟﺐﮦوﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ اﺳﮑﻮل onceآپ ﮐﺎ ﺑﭻ
واﭘﺲ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﺧﻮد سے اﻟﮓ تھﻟﮓ
رﮦنے کے  14دن ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ اور ﮐﺴﯽ
ﻋﻼﻣﺖ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ نﮦیں ﭘﯿﺪا

ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ کے ﺣﺎﻻت ﮐﻮ اپ ڈیٹ ﮐﺮنے کے
ﻟﺊے اﭘﻦے ﺳﺎتھ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ سے ﺟﺎﻧﭻ پڑﺗﺎل
ﮐﺮیں اور اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ واﭘﺴﯽ ﮐﺎ
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ
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 immediatelyراﺑﻂے
ﻋﻼﻣﺎت کے ﺳﺎتھ ﺷﺨﺺ کے ﻟﺊے ﺑﻨﺪوﺑﺴﺘﺎﯾﮏ
ٹﯾﺲﭨﮩﮯ ﮐﺮﻧﺎ COVID-19
اﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﮑﻤﮑﻤﻞ گھرﯾﻠﻮ ﺿﺮوری ﺧﻮد ﮐﻮ اﻟﮓ
تھﻟﮕﻨﺘﯿﺞﮦ واﭘﺲ آﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ  14کے ﻟﺊے دﻧﻮں

●
●
●

نﮦ ﮐﺮنے آتےاﺳﮑﻮل
 immediatelyسے راﺑﻂﮦ اﺳﮑﻮل
دﻧﻮں کے ﻟﺊےﭘﻮرے گھرانے ﻻزﻣﯽ ﺧﻮد ﮐﻮ 14
اﻟﮓ تھﻟﮓ
اﺳﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯽ واﭘﺴﯽ ﮐﺎ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ 14 -دن ﮐﯽ ﮐﻢ
از ﮐﻢ

●
●
●

اﯾﺴﺎ نﮦیں اﺳﮑﻮﻻﺳﮑﻮﻵتے ﮦیں
 immediatelyسے راﺑﻂﮦ
ﮐﻮﺋﯽ بھی ﺷﺨﺼﺠﻮ راﺑﻂﮦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ 14
دن کے ﻟﺊے اﻟﮓ تھﻟﮓ رکھﻧﺎ ﮦوﮔﺎ
اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ واﭘﺴﯽ ﮐﺎ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﺮﻧﺎ  -ﮐﻢ
سے ﮐﻢ  14دن

ﻣﯿﺮے ﺑﭻے کے ﻋﻼوﮦ ﮐﺴﯽ اور ﻣﯿﺮے گھر ﻣﯽں"
"ٹﯾﺲٹ ﻣﺜﺒﺖ ﮨﮯ  COVID-19ﮐﻮﺋﯽ ،کے ﻟﺊے

●
●
●

 COVID-19اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ٹﯾﺲٹ اور ٹرﯾﺲ کے"
اﯾﮏ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯽ ﺻﻮرت کے ﺳﺎتھ ﻗﺮﯾﺒﯽ
راﺑﻂے ﻣﯽں ﮦونے کے ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﯿﺮے ﺑﭻے ﮐﯽ
"ﻧﺸﺎﻧﺪﮦی ﮐﯽ ﮨﮯ

...ﺟﺐ اﺳﮑﻮل واﭘﺲ

اﺳﮑﻮل ﮐﯿﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ...آﺟﺎئے ﮔﺎ

 ...ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ

ﮐﺎ ﺑﭻﮦﮐﺮنے کے ﺑﻌﺪ اور اﺳﮑﻮل ﻣﯽں واﭘﺲ
آﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ  14دن ﮐﯽ ﻗﺮﻧﻄﺎﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﮑﻤﻼور
اس ﻣﯽں ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﯿﺪا نﮦیں ﮦوﺋﯽ

ﺑﻌﺪ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ کے ﺣﺎﻻت ﮐﻮ اپ ڈیٹ ﮐﺮنے اور
اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽں واﭘﺴﯽ ﮐﺎ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ
ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ سے اﭘﻦے ﺳﺎتھ
ﭼﯿﮏ ان ﮐﺮیں ﺟﺐ آپ

ﺑﮑﻨﮕﺴﻔﺮﺟﺐ ﺳﻨﮕﺮودھ ﺿﺮورﯾﺎت اور وزارت ﺧﺎرجﮦ کے"
ﻣﺸﻮرے ٹرم کے دوران ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز چﮬﭧی ﻟﯿﻦے اور ﻏﻮر
نﮦ ﮐﺮیں
نﮦیں ﮐﺮوں اﺳﮑﻮﻻﺳﮑﻮﻵتے ﮦیں

مﮦﯾﺎ ﮐﺮیں ﺗﺎکﮦ آپ ﮐﺎ ﺑﭻﮦ اﺳﮑﻮل واﭘﺲ
ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ آپ ﮐﻮ اﻃﻼع ﻣﻞ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ کﮦ
ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎں ﺧﺘﻢ ﮐﺮدی ﮔﺌﯽ ﮦیں اور ﺑﭻھوﻧﺎ
دوﺑﺎرﮦ رک ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ

ﮨﮯ ﺗﺎکﮦ آپ ﺗﺮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﭘﺮ ﺗﺎزﮦ ﺗﺮﯾﻦ
رﮦیں اور ﻣﻌﺎوﻧﺖ اور گھر ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﮐﺮیں۔ اﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﺐ اﺳﮑﻮل آپ سے راﺑﻂﮦ
ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ یﮦ اﺳﮑﻮل ﻣﻄﻠﻌﮑﻼس دوﺑﺎرﮦ
کھل کﮦ  14دن کے ﺑﻌﺪﮔﺌﯽ ﮨﮯ

ﺗﺎکﮦ ﺗﺮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﻮ اپ ڈیٹ ﮐﺮتے
رﮦیں اور ﻣﺪد اور گھر ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ مﮦﯾﺎ

 immediatelyراﺑﻂے
ﭘﻮرے گھرگے کﮦ ﻣﻠﮏ کے ﻟﯽے ﻗﺮﻧﻄﯿﻦﮦ
ﻣﺸﻮرﮦ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ
اﺳﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯽ واﭘﺴﯽ ﮐﺎ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﺮیں -ﮐﻢ از
ﮐﻢ وﻃﻦ واﭘﺴﯽ سے  14دن
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...

●
●
●

اﯾﺴﺎ نﮦیں اﺳﮑﻮﻻﺳﮑﻮﻵتے
 "immediatelyسے راﺑﻂﮦ
آپ کے ﺑﭻے آپ ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ کﮦ
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﻮ  shieldiﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮں ﮐﻮ اﭨﮫا ﻟﯿﺎ اور
ﺑﭽﺎنے ﺿﺮوری ﮨﮯ اﯾﻦ ﺟﯽ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺑﺎر پھر
ﻣﻮﻗﻮف ﮐﺮدﯾﺎ ﮔﯿﺎ

ﮨﮯ۔ ﻃﺒﯽ ﻣﺸﻮرﮦ ﮨﮯ کﮦ ﻣﯿﺮے ﺑﭻے ﮐﻮ ﺑﭽﺎنے دوﺑﺎرﮦ
ﺷﺮوع ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﻣﻮﺻﻮل

●
●

نﮦ آﻧﺎ
گھر ﺗﮏ ﺳﯿﮏھنے ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ
اﺳﮑﻮل مﮦﯾﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
آپ کے ﺑﭻے ﮐﻮکے ﻟﺊے ﺧﻮد سے اﻟﮓ تھﻟﮓ
ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦئے  14دن

ﻣﯿﺮے گھر والے ﺳﻔﺮ ﮐﺮ ﭼﮏے ﮦیں ﺑﯿﺮون ﻣﻠﮏ"
اور ﺳﻨﮕﺮودھ ﭼﺎﮦئے

●
●

ﻣﯿﺮے ﺑﭻے ﮐﯽ ﮐﻼس ﺑﻨﺪ ﮐﺮدی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اﺳﮑﻮل ﻣﯽں"
کے ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞے ﻣﯽں "اﺳﮑﻮل COVID-19

