پرائمری سکول میں
واپس جانا :والدین
کوکیاجاننےکی ضرورت
ہے

خزاں کی تعلیمی مدت یعنی ٹرم سے،
انگلینڈ میں رہنےوالے تمام بچےکل وقتی
طورپر سکول واپس جائیں گے۔
ہم اس بات کویقینی بنانےکےلیےجوکچھ
کرسکتے ہیں وہ کررہے ہیں کہ آپ کے بچے
سکول میں خوش اورمحفوظ رہیں۔
کیابچ بالغوں یک بنسبت کورونا وائرس (COVID-
ے
ے
کرت ںہی؟
 )19زیادہ منتقل
نہیں۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بچے بالغوں کی
بنسبت وائرس کوزیادہ منتقل کریں۔ حقیقت میں ،مناسب
شہادت موجودہےکہ پرائمری سکول کی عمرکےبچوں
کو بالغوں کی بنسبت انفیکشن کافی حد تک کم ہے،
اگرچہ یہ ابھی تک حتمی نہیں ہے۔
ے ی
سماج
ی
ئ یک کہ وہ
بچ ےس توقع یک جا
ں
کیامیے ے
طورپرسکول ےکاندرفاصلہ رکھے۔
ہمیں علم ہےکہ سماجی فاصلہ رکھنےکاعمل نوجوان
بچوں کےلیےمشکل ہے۔ خطرے کوکم کرنےکےلیے،
ہم فی الحال پرائمری سکولوں کو مشورہ دے رہے ہیں
کہ وہ بچوں کے چھوٹے گروپ ،یا ببلزتشکیل دیں
اورببلزکےدرمیان اختالط نہیں ہو۔ ہمیں احساس ہے کہ
کچھ بہن بھائی ممکن ہے مختلف ببلزمیں ہوں۔ تاہم ،ہم
جانتے ہیں کہ سکول میں جہاں تک ممکن ہو گروپوں
کو علیحدہ رکھنے کےذریعے یہ عمل ابھی تک
خطرےکوکم کرنےمیں مدد دیتاہے۔
می عالمات
یامیےگھرےککیس فرد ں
ےبچ ں
ں
اگرمی ے
تومجھےکیاکرناچاہی؟
ظاہرہوں
ں
یہ ضروری ہے کہ اگرآپ کےبچےکو(یا گھرمیں کسی
کو) کورونا وائرس ( )COVID-19کی عالمات ہوں،
تو وہ تعلیم کےلیے نہ جائیں اورگھرمیں ہی رہیں۔ آپ
کو ان کےلیےانتظام کرناچاہیے

جارہ ںہی؟
بچ سکول واپس کیوں
ے
اب ے
بچوں کےسیکھنےاورمجموعی طورپران کی فالح
کےلیےسکول بہترین جگہ ہے۔ یہ انہیں معموالت
دیتاہے اورانہیں اپنی سماجی مہارتوں کو فروغ
دینےمیں مدد دیتاہے۔ وہ اپنےدوستوں اور اساتذہ سے
بھی ملتے ہیں۔ یہ نہایت اہم ہے کہ تمام بچے موسم
خزاں میں سکول واپس جائیں۔ نئی تعلیمی مدت یعنی
ٹرم کی شروعات میں دوبارہ حاضری الزمی ہوگی۔
کورونا وائرس ( )COVID-19کی موجودگی میں کمی
واقع ہوئی ہے جب سے مارچ میں سکولوں اور کالجوں
نے زیادہ ترطلباء کےلیےاپنےاداروں
کوکھولنےپرپابندی لگائی گئی تھی۔
می واپس جانامحفوظ
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پبلک ہیلتھ انگلینڈ (پی ایچ ای) کاواضح مؤقف ہےکہ
کورونا وائرس ( )COVID-19کےلگنے کاخطرہ کم
ہوجاتاہےاگرسکول وائرس کےپھیالؤکےخطرے کوکم
کرنےکےلیے سخت اقدامات کانظام نافذ کریں۔ اس میں
باقاعدگی سے ہاتھوں کےدھونےاورصفائی
کےاقدامات شامل ہیں۔
ہم سکولوں اوروالدین کومشورہ دےرہے ہیں کہ وہ اس
بات کویقینی بنائیں کہ جس کو عالمات ہوں وہ سکول
میں نہ آئے۔ بچوں کا وائرس سے
شدیدطورپربیمارہونےکاامکان بھی بہت کم ہے۔
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نےکہاہےکہ:

“

ے
یقی ن
والدین کودوبارہ ں ن
کروائ
دہائ
ے
می حفاظت
جاسکب ےہ کہ سکولوں ں
ن
ےکلی ،یئ ایچ ای
کوزیادہ ےس زیادہ کرت ں
یک طرف ےس شدیدنوعیت ےک سسٹم
ٓاف ر
دیاگیاہ اوریہ ڈی
کنیول کامشورہ
ے
کیاگیاہ۔
می شائع
ایف ای گائیڈنس ں
ے
ابیھ تک شہادت اس بات کا اشارہ ے
دیب
ر
می کورونا وائرس
ےہکہ
کمیونب ں
نن
انفیکشیےکپھیالؤ کا بنیادی سبب
نہی ے
لگی ںہی۔
سکول ں
عالمگیطورپربچ اورنوجوان لوگ پاتے
ں
ے
ے
می کوروناوائرس
گی ںہی جن ں
بغیعالمات ےک یا معمویل بیماری ےک
ں
ن ٓ
یاہ۔.
طورپر سامی ا ے

”

ٹیسٹ کوحاصل کرنےکےلیےاورسکول کوٹیسٹ
کےنتائج سےاگاہ کریں۔ یہ چیز این ایچ ایس ٹیسٹ اینڈ
ٹریس کےپروسیس کےضمن میں مدد دے گی۔ اگرآپ
کا نتیجہ مثبت نکلتاہے ،آپ کےگھروالوں کو گھرمیں
رہناچاہیے اورٹیسٹ اینڈ ٹریس سیلف آئسولیشن
گائیڈنس پرعمل کرناچاہیے۔
ے
می وباپھوٹ
ےبچےکسکول یا مقایم عالق ں
ں
اگرمی ے
پڑےتوکیاہوگا؟
اگرسکول میں وباپھوٹ پڑتی ہے تو ،مقامی ہیلتھ
پروٹیکشن ٹیمیں سکول کے ساتھ کام کریں گی تاکہ
جس کاروائی کی ضرورت ہواس ضمن میں اتفاق
کیاجائے۔ عام طورپر ،سکول کو مکمل
طورپربندکرنےکی ضرورت نہیں ہوگی،
مگراگرایسی ضرورت پڑےکہ اسے کچھ بچوں
کےلیےبندکرناپڑے ،تواس کےپاس ہنگامی منصوبہ
موجود ہوگاتاکہ آپ کےبچےکی تعلیم کاعمل جاری
رہے۔ اگرآپ کےمقامی عالقے میں انفیکشن کی شرح
بہت بلند ہوجائے جوکہ مقامی کمیونٹی
کےپھیالؤکےنتیجےمیں ہو ،توحکومت فیصلہ کرے
گی کہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا ایےس بچوں ےکلی ے
کوئ مختلف مشورہ ےہ
ں
جوطب لحاظ ےس شدید طورپرکمزورہوں؟
ی
مورخہ  1اگست کو تمام بچوں اوربالغوں کے
لیےشیلڈنگ ایڈوائس کا سلسلہ رک گیاتھا۔ اس
کامطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ ایسے بچوں کی
تھوڑی سی تعداد جو ایسے مریضوں کی فہرست
پرہوں جن کوزیادہ خطرہ ہو اورجن کے خاندان کے
ایسے ارکان ہوں جن کو زیادہ بیماری
کےلگنےکاخطرہ ہو وہ اپنےسکول واپس لوٹ
سکتےہیں۔

مالحظہ کریں
 www.gov.uk/backtoschoolسکول
میں بحفاظت واپس لوٹنےسے متعلق
مزیدمعلومات کےلیے۔ آپکےبچےکےسکول
کےپاس ان تبدیلیوں کےبارے میں مزیدمعلومات
ہوں گی جو انہوں نے آپ کےبچےکےخزاں کی
تعلیمی مدت میں سکول واپس آنےسےپہلےکی
ہوں گی۔

