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 پیارے والدین اور دیکھ بھال کرنے والے 

 مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ نے آرام ده چھڻی کے وقفے سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔

کے   2022جب ہم اگلے ہفتے طلبا کو اپنے اسکول میں واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں تو وکڻورین حکومت نے تمام وکڻورین اسکولوں میں 
 اسکولی سال کے آغاز کے لئے کچھ نئے اقدامات کا اعالن کیا ہے۔ 

 مفت تیز اینڻی جن ڻیسٹ 

 سٹ دستیاب ہوں گے۔ ہفتوں کے لئے مفت ریپڈ اینڻی جن ڻی  4کے پہلے   2022 1ڻرم 

 طلباء اور عملے دونوں کے لئے ہفتے میں دو بار جانچ کی سختی سے سفارش کی جائے گی۔

 آپ کو اپنا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ - محکمہ ہمارے اسکول کو ڻیسٹ فراہم کرے گا 

 ہونے کے بعد میں آپ کو بتادوں گا۔ محکمہ جلد از جلد اسکولوں میں تمام کڻس تقسیم کرے گا۔ ڻیسٹ کڻس جمع کرنے کے لئے دستیاب

 طلباء اور عملہ گھر پر ڻیسٹ کریں گے؛ انہیں صرف اپنے نتائج کی اطالع دینے کی ضرورت ہے اگر یہ کوویڈ مثبت ہو۔ 

 انہیں کوویڈ مثبت نتائج کی اطالع دینی چاہیے:

دن کی  7حمایت کر سکتا ہے، ریکارڈ کر سکتا ہے کہ وه  • اسکول کو فون یا آر اے ڻیسٹ پورڻل کے ذریعے؛ یہ اس لئے ہے کہ اسکول ان کی 
تنہائی میں غیر حاضر رہیں گے، اور اسکول کمیونڻی کے باقی لوگوں کو بتائیں کہ آن سائٹ پر ایک مثبت کیس ہوا ہے اور انہیں عالمات کی 

 نگرانی کرنی چاہئے 

 پر۔  398 675 1800ڻنگ فارم یا کال سینڻر پازیڻو ریپڈ اینڻی جن ڻیسٹ سیلف رپور 19- • محکمہ صحت بذریعہ کوویڈ

 زبانوں میں ترجمہ کی گئی ویڈیو آن الئن دستیاب ہے۔ 33ڻیسٹ کرنے اور آر اے ڻی کے نتائج پڑھنے کے بارے میں معلومات بشمول 

 ویکسینیشن کی ضروریات 

اسکول کی عمارتوں میں داخل ہونے کے لئے ایک جائز ویکسین کی دو خوراکیں ہونی چاہئیں یا   19-والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کو کوویڈ
 طبی استثنٰی (محدود استثنٰی کے ساتھ) ہونا چاہئے۔

 اسکولوں میں کام کرنے والے تمام عملے کو مکمل طور پر ڻیکہ لگانے یا تصدیق شده طبی استثنٰی کی ضرورت ہے۔ 

ں ہے لیکن طلبا کے لئے ویکسینیشن کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ویکسینیشن کی ضرورت نہی  19-طلبا کے لئے اسکول جانے کے لئے کوویڈ
ہے۔ اگر آپ کے بچے نے ابھی تک اپنی پہلی خوراک نہیں لی ہے، تو براه کرم مدت شروع ہونے سے پہلے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ 

عمر کے بچوں کے لئے ویکسینیشن کے بارے میں اہم سال کی  11سے   5ویکسینیشن بک کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، جس میں 
 معلومات شامل ہیں، بچوں اور نوعمر وں کے لئے ویکسینیشن کی معلومات مالحظہ کریں۔ 

 وینڻی لیشن 

ے  ہم اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ کالس رومز کھڑکیاں اور دروازے کھول کر اچھی طرح ہوا دار ہوں، تاکہ انفیکشن کے خطرے کو کم س
 کم کیا جاسکے۔ ہمیں ایئر پیوریفائر موصول ہوئے ہیں، جو اسکول کے ارد گرد ایک اضافی حفاظتی اقدام کے طور پر استعمال کیے جائیں گے۔

 کوویڈ سیف کے اہم اقدامات 

 میں جہاں بھی ممکن ہو جاری رہیں گے۔  1ہاتھ کی حفظان صحت، ماسک پہننا اور سماجی فاصلے ڻرم 

 لہ ہمارے اسکول کا عم

مل جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر   19- میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سواالت ہوں گے کہ اگر آپ کے بچے کے استاد کو کوویڈ
ہ  ہمیں اضافی اساتذه اور دیگر عملے کی ضرورت ہو تو ہم انہیں ال سکیں گے اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے ک

 را اسکول محفوظ اور کھال رہے۔ ہما

 اسکول کے آپریشن کے بارے میں دیگر معلومات

 آپ کو جو بھی خدشات ہو سکتے ہیں اسے واضح کرنے کے لئے ہم سے بال جھجک رابطہ کریں۔ 

 اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اصطالح ہم سب کے لئے چیلنجنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن ہم اسکول کے سال کا آغاز کرنے اور اپنے تمام طلبا کا
 خیرمقدم کرنے کے لئے بھی بہت پرجوش ہیں۔

 آپ کی مسلسل حمایت کے لئے آپ کا شکریہ۔

 مہربان احترام 

 مسز مارگریٹ لیچ

 پرنسپل اسکول 


