
RE: ےک انتظامات ‘  نررسی ، استقبالیہ ، سال اول اور سال چھ میں یکم جون ےک ممکنہ ’دوبارہ کھلنے

 پیارے والدین اور نگہداشت رکھنے وال 

 

 ےک خط ےک بعد ، میں اتوار 
چھ مئی کو وزیر اعظم یک تقریر ےک بعد ، نررسی ، استقبالیہ ، سال اول اور سال  10ایم اے ٹی

نے ےک مجوزہ اسٹینےل روڈ پرائمری اسکول ےک منصوبوں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ےک لنی لکھ میں طلبا کو دوبارہ اسکول کھول

 رہا ہوں۔

ے تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے دیا ہے جب ےس ہمیں  مارچ   23سب ےس پہےل ، میں آپ کو اس ناقابل یقیں

معمویل اوقات الوہ اپنے اسکول کو سب ےک لنی بند کرنے کا کہا گیا تھا۔ جب تک کہ ہم غیں کو بچوں ےک ترجییح گروپ ےک ع

 میں 
ے کا صحیح احساس تیار کیا ہے جس نے ایک دورسے کو سپورٹ کرنے  رہیں ، ہم نے معارسر

 برس کرنے
ی
میں زندیک

۔  ہماری مدد یک ہے

 میں ہونے وایل تبدیلیوں یک وضاحت کرنے  نیچے دینی گنی مشورے کو کورونا وائرس ےک پھیلنے ےک دوران عام
ی
اسکول یک زندیک

 ہیں 
ے دہاٹے کرانے یک امید کرنے  والوں کو ان اقدامات یک یقیں

۔ ہم والدین اور ان یک دیکھ بھال کرنے ےک لنی ڈیزائن کیا گیا ہے

۔ آنے وال ہفتوں اور مہینوں م  جارہے ہیں
یں ، حکومت یک نئی رہنماٹی ےک  جو وائرس ےک پھیالؤ کو محدود کرنے ےک لنی اٹھانی

۔   بعد ، اس مشورے کو تبدیل کیا جاسکتا ہے

 

؟ ا بچہ اسکول جانے کا اہل ہے  کیا میر

 

 جو فے الحال سال 
ی
وع کریں ےک ۔ ہم   1، سال  6یکم جون ےس ہم ان بچوں کا استقبال کرنا رسر ، استقبالیہ اور نررسی میں ہیں

 ،  کلیدی مزدور بچوں اور کمزور بچوں یک دیکھ
ی
لیکن رصف اس صورت میں جب اور وہ گھر پر بھال ےک لنی کھےل رہیں ےک

۔ 
ی
 نہیں رہ پائیں ےک

۔ اگر ہم موجود نظاموں ےس خوش ہیں تو ، ہم   1اور سال  6ہمارا مقصد یکم جون کو سال  جون کو  8کو لوٹنے دیکھنا ہے

 اس ےک
ی
مقدم کریں ےک کرنا محفوظ ہو گا۔ بعد نررسی اگر / جب یہ کام   ریسیپشن کا خیں  

 

 

 بہنوں ، بھائیوں اور دورسے بچوں کا کیا ہوگا؟ 
۔ 

ی
ے رنگ ےک سال ےک گروپوں میں رصف بچوں کو اسکول میں واپس جانے یک اجازت ہویک مذکورہ باال ، سی 

میں ہیں ، مطلع ہونے تک انہیں گھر پر یہ رہنا  5-2اہل شاگردوں یک بہنیں اور بھاٹی ، جو اس وقت سال 
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۔  یک اجازت نہیں ہے تو ، توق چاہنی
ع یک جاٹے ہے کہ وہ آن الئن مدد ےک ساتھ گھر ےس اگر آپ ےک بچے کو اسکول واپس جانے

۔
ی
 سیکھنا جاری رکھیں ےک

؟  کیا تبدیلیوں یک توقع یک جا سکتی ہے

ےک درمیان  3.10-2.30اور سہ پہر ےک وقت  9.30ےس  8.40پنے بچے کو جانے کا وقت اور جگہ صبح ا

۔ ناشتہ اور اسکول کلب ےک بعد کیس بیھ  لڑکھڑا رہے گا ، اس پر منحرص ہے کہ وہ کس گروپ میں ہیں

 تو ہم آپ کو 
ی
طالب علم کو دستیاب نہیں ہوگا۔ . جب ہم اس ہفنے ےک آخر میں آپ ےس بات کریں ےک

۔
ی
 مخصوص وقت ےک بارے میں آپ ےک بچے کو چھوڑنے اور جمع کرنے کا مشورہ دیں ےک

 

خطرہ کم سے کم کرنے کے لئے نصاب میں ردوبدل کیا جائے گا۔ ہم آپ کے بچے کی عمر اور مرحلے 

کے لئے موزوں اور پرجوش سرگرمیوں کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ جمعرات اور جمعہ کو ، ہم آپ 

 کو آن الئن مدد کے ساتھ گھر سے سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

ورت ہے ، لہذا  15ہمیں  زیادہ تر معامالت میں ، کیوں کہ سال ےس کم عمر ےک گروہوں کو رکھنے یک رصے

۔ وہ ممکنہ طور پر اپنے معمول ےک کالس آپ ےک بچے ےک پاس عام طور پر اس 
ی
ےس مختلف استاد ہوں ےک

۔ ممکنہ خطرے کو کم ےس کم کرنے ےک لنی وہ اپنے بچوں یک نصف 
ی
روم ےس مختلف کمرے میں ہوں ےک

۔ یہ بلبل  کالس ‘بلبےل’ ےس باہر 
ی
اپنے سال ےک گروپ میں دورسے بچوں ےک ساتھ اختالط نہیں کریں ےک

۔
ی
 پےل ٹائم اور لنچ ٹائم پر بیھ الگو ہوں ےک

بیھ  suitable بچوں کو ہر دن صاف ستھرا لباس پہننا چاہنی ، جو باہر اور جسماٹے رسگرمیوں ےک ل

ورت نہیں ہے  ۔ بچوں کو اسکول یونیفارم پہننے یک رصے  ، لیکن ہم آپ ےس دعا گو ہیں کہ آپ موزوں ہیں

وں میں بھیجیں تاکہ خطرہ کم ےس کم ہوسےک۔  ی  ہمیں ہر روز تازہ کی 

 

۔  for وقفے اور دوپہر ےک کھانے کا وقت تعجب کا شکار رہے گا۔ اس ےک ل  ایک ناشتا الیا جاسکتا ہے

ےک طور پر اسپنوں ےک ذریعہ فراہم کردہ ےک تمام بچوں ےک پاس یونیورسل کھانوں ےک ایک حےص  1استقبالیہ اور سال 

 دوپہر کا کھانا ہوگا۔ 

 

میں جو بچے مراعات پر مبئے مفت اسکول کھانوں ےک اہل ہیں انہیں مفت پیک لنچ دیا جانی گا۔ 6سال     

۔ اسک 6سال   کا حق نہیں ہے وہ الزیم طور پر ایک دوپہر کا کھانا ےل کر آئیں
ول میں میں جو بچوں کو مفت اسکول ےک کھانے

وری ہے جےس پھینک دیا جانی گا۔ براہ  النے وال کیس ب یھ کھانے ےک کھانے کا سامان کیس پالسٹک یا کاغذ ےک بیگ میں ہونا رصے

۔   کرم لنچ باکس نہ بھیجیں

مزید معلومات ےک  -بچ  ےس پہےل پیڈ ےک لنی بھرے پچھےل کھانے کا بندوبست ایسپینس ےک ذریعہ کیا جاسکتا ہے  9صبح بھر 

نی اسکول آفس کو ای میل کریں۔ اس دوران کوٹی ’’ گرم ‘‘ ڈنر پیش نہیں کیا جانی گا۔ل  
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۔ یہ ہر سال ےک گروپ ےک ل for سائٹ تک محدود رساٹی ڈراپ آف اور پک اپ اوقات ےک ل
ی
 ہویک

different  ۔
ی
 مختلف ہوگا۔ براہ کرم نقشہ اور اوقات دیکھیں جو ہم الگ ےس بھیجیں ےک

 

؟  ے بچے ےک لئے اسکول محفوظ ہے  آپ یہ کیےس یقیتے بنارہے ہیر کہ میر

۔ زیادہ ےس زیادہ 
ی
۔ 15ہر کالس روم میں معمول ےس کم بچے ہوں ےک

ی
طلباء فے کالس ہوں ےک  

 

ہر ایک دن میں کئی بار اپنے ہاتھ دھونی گا۔ اس میں اسکول میں داخل ہونا ، عمارت ےس باہر نکلنا اور  

 ،کھانے ےس پہےل اور بعد 
ی
۔ ہم اچیھ پریکٹس ےک ماڈل بنائیں ےک میں شامل ہونا شامل ہے  DfE   اور پبلک

 اور کالس روم میں آپ ےک بچوں یک ہینڈ واشنگ یک نگراٹے ہیلتھ انگلینڈ یک رہنماٹی کا استعمال کری
ی
ں ےک

۔
ی
 کریں ےک

 

ت ےس صاف کیا جانی گا اور جتنا ممکن ہو سےک  نگ ےک بچوں ےک وسائل سمیت اسکول کو زیادہ کیر شییی

کم ےس کم کیا جانی گا۔ کام یک جگہوں پر موجود وسائل کو کم ےس کم رکھا جانی گا تاکہ یہ یقیئے  سامان کو  

۔ جہاں بیھ ممکن ہو ، ان وسائل ےس جو آساٹے ےس دھو   بنایا جا سےک کہ ان کا صفایا کیا جاسکتا ہے

 سکنے یا صاف نہیں ہوسکنے ہیں ان کو ختم کردیا جانی گا۔

۔مندر 
ی
جہ ذیل اقدامات بیھ اپئے جگہ پر ہوں ےک  

۔   ہر کالس روم اور ٹوائلٹ میں صابن اور گرم پاٹے

۔
ی
وں وال ڈن  موجود ہوں ےک  ہمارے اسکول ےک سائٹس ےک آس پاس تمام کالس رومز اور دیگر اہم مقامات پر ڈھیں

۔ہر کالس روم میں ’اےس پکڑو ، اےس ڈالو ، اےس مار دو‘ اس ےک نفاذ ےک لنی 
ی
ڈسپوزایبل ٹشوز یک اچیھ فراہیم ہویک  

 یک بوتل اور ان ےک لنچ کو ڈسپوزایبل ریی  میں النے کو کہا 
۔ بچوں ےس رصف پاٹے

ی
وری سامان مہیا کریں ےک ہم تمام رصے

 اور سامان نہیں الیا جاسکتا جب تک کہ سینیی عملہ رضامند نہ ہو۔ج
انی گا۔ کوٹی  

 

 
ی
۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک یہ کمرے میں ہر روز ایک شاگرد ایک 'بلبےل گروپ' میں رہیں ےک

  15یہ استاد ےک ساتھ ، 
ی
۔ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ دن میں ہر  ےس زیادہ افراد ےک گروپ میں ہوں ےک

ے رابےط کو کم کیا جاسےک۔  تاکہ بچوں اور بڑوں ےک مابیں
ی
 وقت اپنے گروپ ےک ساتھ رہیں ےک

مییی دور رکھا جانی ، ہم  2میں بچوں کو ایک دورسے ےس جہاں یہ ممکن ہے کہ ان چھونی گروپوں 

۔ جہ
ی
اں بیھ ممکن ہو ، ہمارا عملہ بیھ محفوظ فاصےل پر موجود رہے گا۔ تاہم ، ہم ایسا کریں ےک

 طئ  امداد یا دیگر 
 ، ابتداٹی

ی
 ےک فاصےل پر رہ سکیں ےک

اس بات یک ضمانت نہیں دے سکنے کہ عملہ اور بچے ہر وقت دو مییی

  مدد جیےس واقعات میں بیھ۔اقسام یک

 اور اگر وہ   9کمزور اور کلیدی کارکن کارکن )جو پچھےل 
ی
( اپنے یہ "بلبےل گروپ" میں ہوں ےک ہفتوں میں اسکول آرہے ہیں

۔پورے ہفنے رزق یک
ی
ورت ہو تو اپنے سال ےک گروپ ےک ساتھ نہیں ہوں ےک   رصے

 یہ دیکھنے ےک لنی ہم کمزور اور کلیدی کارکن کارکنوں ےک والدین )جو اوپر د
ی
ے رنگوں ےک گروپس( ےس بات کریں ےک ینی گنی سی 

۔   اپنے سال ےک گروپوں میں بچے بننا چاہنے ہیں
 کہ کیا وہ اس یک بجانی



4 

ورت ہو تو انہیں پیں  -اس کا مطلب ہے کہ وہ رصف پیں  ۔ اگر دورسے دن یک رصے یک ہوسکنے ہیں جمعہ   - بدھ میں یہ رسر

ےک ساتھ رہنا ہوگا۔ کو اپنے موجودہ کارکن گروپوں   

 

۔ ہم کالس رومز 
ی
ے زیادہ ےس زیادہ جگہ بنانے ےک لنی کالس روم یک ترتیب میں تبدییل یک جانی یک طلباء ےک مابیں

 جہاں ممکن ہو اور ایسا کرنا محفوظ ہو اور ورزش اور وقفے ےک لنی 
ی
کو اچیھ طرح ےس ہوادار رکھیں ےک

وٹے جگہ کا استعمال کریں۔ ہوسکتا ہے کہ د راز اور کالس روم ےک کچھ حص .ے بچوں ےک لنی قابل بیں

 رساٹی نہ ہوں۔

 

۔ آپ کو ٹیلیفون یا 
ی
اگر کوٹی بچہ یا کنبہ کا کوٹی فرد بیمار ہوجاتا ہے ، تو وہ اسکول نہیں جاسکیں ےک

 ای میل ےک ذریعہ اسکول کو آگاہ کرنا ہوگا۔

۔ والدین  اسکول سائٹ میں داخل ہونے وال لوگوں یک تعداد رصف عمےل او 
ی
ر بچوں تک یہ محدود ہویک

انہیں عمارت میں  کو فون یا ای میل ےک ذریےع بات چیت کرٹے چاہنی کیونکہ انفیکشن کو کم کرنے ےک لنی 

۔
ی
 یک اجازت نہیں ہویک

 داخل ہونے

وری نہیں ہے جب تک کہ وہ  ون پہننا رصے  اور اسی 
 میں کہا گیا ہے کہ عمےل ےک لنی ماسک ، دستانے

اییس  اس رہنماٹی

ورت ہوٹے    سازوسامان )ٹ  ٹ  ای( ےک استعمال یک رصے
رسگرمیاں انجام نہیں دے رہے ہیں جن میں عام طور پر ذاٹے حفاظئے

۔ کورونا وائرس ےک دوران اور ان یک   ہے یا اگر کوٹی بچہ ، نوجوان شخص یا دورسا سیکھنے عالمات ےس عاری ہوجاتا ہے

ورت ہے جب تک کہ وہ گھر واپ ۔نگراٹے یک رصے س نہ آسکیں  

 

؟   اگر اسکول میر کورونویرس کا معاملہ ہو تو کیا ہوتا ہے

 

دن ےک لنی خود ےس الگ  7اگر عمےل ےک کیس فرد یا طالب علم کو کورونا وائرس یک عالمات ہیں تو ، عالمات وال شخص کو 

ےک بعد انہیں ایک کورونا وائرس   دن میں اسکول واپس جانا ہوگا۔ اس 14رہنا ہوگا اور اپنے گروپ ےک بافے حصوں ےک ساتھ 

۔ یہ  ۔ 111کا امتحان لینا چاہنی
ی
ےک ذریےع دستیاب ہوں ےک  

 

۔ 14وہ افراد جن ےک ساتھ وہ شخص رہتا ہے ، اےس الزیم طور پر  دن ےک لنی الگ تھلگ رہنا چاہنی  
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دن ےک لنی خود ےس الگ رہنا  14 اگر ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے تو ، پورا گروپ ، جس ےک ساتھ بچہ کام کر رہا ہے ، کو 

 ہوگا

 ہیں تو ، 
اگر ، اس معلومات کو پڑھنے ےک بعد ، آپ اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجنے کا فیصلہ کرنے

حکومت نے واضح کردیا ہے کہ آپ کو جرمانہ نہیں مےل گا۔ گھر میں موجود بچوں کو گھر سیکھنے ےک 

ے  ۔  کاموں کا تعیں
ی
کرنا جاری رکھیں ےک  

؟  اگر مجھے اسکول دوبارہ کھولنے یک فکر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہنے

 سواالت ہیں تو ، براہ کرم اسکول آفس کو کال کریں یا ای 
اگر آپ کو اس معلومات ےک بارے میں کوٹی

۔ 
ی
میل کریں اور سینیی لیڈرشپ ٹیم ےک ایک ممی  کو آپ ےک سواالت ےک جوابات دینے پر خوشر ہویک

۔آخر آپ کو فیصلہ کرن ا ہے . 

اگر آپ نے جواب دیا ہے کہ آپ چاہنے ہیں کہ آپ کا بچہ یکم جون کو اسکول واپس آنی تو ، ہم اس ہفنے فون ےس آپ ےس 

 کہ الک ڈاؤن ےک دوران ہونے وایل کیس بیھ بات پر تبادلہ خیال کریں جس ےک بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ 
ی
رابطہ کریں ےک

ورت ہے )جیےس ب کت نہیں ہمیں آگاہ ہونے یک رصے (۔ بچے اس گفتگو ےک بغیں رسر  حاالت میں
یماری ، غمزدہ ، تبدییل( خانداٹے

وع اور اختتایم اوقات۔  ، بشمول آپ ےک بچے ےک رسر
ی
۔ ہم اس دن ےک انتظامات یک بیھ تصدیق کریں ےک

ی
 کرسکیں ےک

 

وری ہے کہ اسکول جانے وال لوگوں یک تعداد کو کم کرنے اور کورونا وائر  س ےک پھیالؤ ےک یہ نوٹ کرنا رصے

۔
ی
 خطرے کو کم کرنے ےک لنی ، مخترص مدت میں روبرو مالقاتیں دستیاب نہیں ہوں یک

آپ یک مسلسل حمایت ےک لئے بہت بہت شکریہ. ہم انفرادی سال ےک گروپوں ےک لئے کالسے ، اساتذہ ،  

۔ڈراپ آفس اور پک اپس ےک اپنے مخصوص انتظامات ےک سلسےل میر مزید معلومات ےک 
ے

ساتھ رابےط میر رہیر ےک  

 

NB:   ۔ ہم 28 متے کو وزیر اعظم ےک اس اعالن یہ سب کچھ ممکنہ طور پر کھولنے ےک لئے عارضے منصوبہ بندی ہے

۔ ہم اس پورے عرےص    بڑھئی ہیر یا نہیر
ے

ےک منتظر ہیر کہ آیا یہ دیکھنے ےک لئے کہ اسکولوں ےک افتتایح مشورے آگ

 
ے

 میر رابےط میر رہیر ےک


