
 

PUNJABI 

 براہ کرم انگریزی میں اپنی زبان کا نام اور رسم الخط یہاں لکھیں( –مترجم ( 

 کے حوالے سے رہنمائی  19-کووڈوالدین کے لئے  –اسکول واپس منتقلی 

 پیش لفظ 

 والدین اور اسکول کے عملے کے ، یہ طلبہبہت جلد اسکول دوبارہ کھولے جائیں گےکے بعد  19-عالمگیر وبا کووڈ ،

 . اور فیصلہ کن تجربہ ہوگاایک نیا لئے 

  ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیاری کریں. ہوسکےزیادہ ہم جتنا ضروری ہے کہ ایک کامیاب منتقلی کے لئے ، 

 نئے معمول'جوکہ ایسے خاص عوامل ہیں  چند، لیکن ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ تجربہ ہر ایک کے لئے مختلف ہوگا '

 ثابت ہونگے. ہر ایک کے لیے معاون حوالے سے  کر کرنے کےغوروف لئےکی تیاری کے 

 

 'بند' نہیں کیے گئے ہیں  اسکولز

  یا وہ گھر سے فاصالتی رکھا ہوا ہیں یا تو اسکول کے مراکز میں رہ کر کام جاری معاون عملے نے بیشتر اساتذہ اور

 تعلیم کی فراہمی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. 

  انہوں نے اسکول کی چھٹیوں کے امید ہے کہ اور تخلیقی کام جاری رکھا ہوا ہیں عملے نے تعلیم اور بہبود کے لئے

 دوران بھی کئی کئی گھنٹے کام کیا ہوگا. 

 

 مگر ہم سب ایک ساتھ کام کررہے ہیں!  – ہےتمام اسکولوں کا معاملہ مختلف 

  انکو مختلف قسم کے چیلنجز اور طلبہ کے لئے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے اور تمام اسکولوں کا معاملہ مختلف ہے

 کا تحفظ اور بہبود اولین ترجیح ہوگی. تمام صارفین مطالبات کا سامنا ہے. 

 کے لئے  کرنےکام اسکول کی چار دیواری کے اندر حصہ عملے کا کچھ  ،قسم کے مقامی مسائل کے نتیجے میں مختلف

کہ ناشتے کے جیسے  –جوکہ وہ پہلے فراہم کرتے تھے ، اسکولز شاید وہ سروسز فراہم نہ کر پائیں واپس آسکے گا

 بعد کے کلبز وغیرہکلبز / اسکول سے چھٹی کے 

  ،اسکا مطلب یہ ہوگا کہ . آنے والوں کی تعداد کو محدود کرنا پڑے گااسکولوں کو سب کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے

سے  19-ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جیسا کہ وہ عالمگیر وبا کووڈسکول کے احاطے میں داخل اسی طرح ا والدین کو

بچوں کے لیے اسکول میں داخل ہونے اور اسکول سے نکلنے کے . اسکا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ قبل آتے تھے

 رکھنے کے لئے ترتیب دیے گئے ہیں.. یہ سب کو محفوظ لئے مختلف انتظامات ہونگے

 

 اسکول کے ایام

 :ایام ہمارے سابقہ تجربے کے بنسبت مختلف ہونگے اسکول کے 



  معلومات فراہم کردے گا آپکا اسکول آپکو اس حوالے سے تازہ ترین کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں. آغاز اور ابتدا

 جیسے ہی وہ اپنی منصوبہ بندی کی تکمیل کرلیں.

 پڑھائی کے فرائض سرانجام  انہیںعملہ عملے کے بنسبت مختلف ابقہ سشاید اور  بچوں کی جماعت بندی مختلف ہوگی

یہ ، تب وہ کون کون واپس اسکول آئیں گےکو یہ معلوم ہوجائے کہ عملے اور طلبہ میں سے  جب اسکولز والوں. دے گا

 معلومات شئیر کر پائیں گے.

  جائے. ایک مختلف حصے میں پڑھایاہوسکتا ہے کہ آپکے بچے کو اسکول کے 

  ہمیں سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا پڑے.لنچ اور بریک کے اوقات کار مختلف ہونگے کیونکہ 

 گروپوں والی کوئی اسمبلی نہیں ہوگی.بڑی  بچوں کی 

 

 نئے معمول ' کے لئے تیاری‘

  یہ سابقہ معموالت کی لوگوں کے شاید یہ توقعات ہو کہ . واپس آنے کے حوالے سے ملے جلے جذبات ہونگےاسکول

 کہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا.، لیکن ہمیں ضرور یہ اعتراف کرنا چاہیے واپسی ہوگی طرف

 میں انکے تجربات کی بنا پر تبدیلی رویوں لوگوں کے خیاالت، احساسات اور شاید کے دوران  19-عالمگیر وبا کووڈ

 مختلف ہو سکتے ہیں.  اور توقعاتسیکھنے کے ماحول سٹرکچرز، ، ا. معموالتآگئی ہوگی

  نئے معمول' کے ساتھ کامیاب مطابقت : ہمیں اپنے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے'

 جذباتی بہبود کو ترجیح دینا ضروری ہے.کے لئے 

 

 طلبہ کے ساتھ معاونت

  اس غیر معمولی  اس علم کے بدولت ہمکے عمل میں معاونت کے حوالے سے مہارت رکھتا ہے. اسکول کا عملہ منتقلی

اور طلبہ کی اسکول واپس آنے میں معاونت سکتے ہیں اسکول کی برادری کو خوش آمدید کہہ  دورانیے کے بعد اپنی

 کرسکتے ہیں.

 

 معموالت اور توقعات کی بحالی

  اختالفات اور تجربات کے حوالے سے حساس رہنا اور لوگوں کے ہمیں لوگوں کی تطابق کے لیے وقت دینا پڑے گا

 ہوگا.

  اور یہ بچوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے  قابلیتپیش گوئی کیے جانے کی کے ادراک کی تلقین سے روٹین اور اسٹرکچر

استحکام کے ادراک کو یقینی بنانے کے لیے اسکولز سب کے لئے ساتھ بڑوں کو بھی تحفظ کا احساس فراہم کرتا ہے. 

مواصالت کے وسائط کے ذریعے ہر اپنے عمومی گے. دینے کی کوشش کریں اور اسٹرکچرز تشکیل نئے روٹینز 

 طلبہ سے اس پر گفتگو کرے گا.اسکول عملے، والدین اور 

 

 سیکھنے کے تجربات میں تفاوت

  اپنے بچوں کو معاونت فراہم کیکہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں ان تمام والدین کا بہت شکریہ! 

 

 

 

 



  مختلف تجربات سے گزرے ہونگے.بچے گھر پر تعلیم کے الک ڈاؤن کے عرصے میں 

  بچوں وہ اسکولوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اسکول آکر تعلیم حاصل کرنے کی مانند نہیں ہے. تعلیم رہ کر  میںگھر

جو  جبکہاور بچوں نے جو کچھ سیکھا ہو وہ انکے ساتھ دہرائیں آئیں کے مختلف تجربات کے مطابق انکے ساتھ پیش 

 میں انکے ساتھ معاونت کریں.کچھ وہ بھول گئے ہو، اس 

 

 اسکول واپسی پر تعلیمی تجربات

  اور اسکول واپس آنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کے وہ تعلقات کی بحالی اسکولوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ

اسکول سے غیر وہ یہ معلوم کریں کہ . نقطہ آغاز یہ ہوسکتا ہے کہ میں کمی النے پر توجہ مرکوز کریںاندیشوں 

 حاصل کی ہیں.ذاتی قابلیتیں کون کونسی مہارتیں اور ضری کے دوران بچوں نے حا

  رکھے گا عملہ اس پر بھی توجہ مرکوز ساتھ ساتھ،  ، درجہ باال امور کےاور بارہویں سال میں ہیںایسے طلبہ جو دسویں

 انکو تیاری کروائیں. آنے والے امتحانات کے لئے کہ انہیں 

 

 نیا معمول" ہوگاکچھ عرصے کے لیے " (Blended Learningمخلوط تعلیم )

  اس کے جوکہ کالس میں رہ کر اور آن الئن تعلیمی تجربات کا مجموعہ ہے. ایک تعلیمی نقطہ نظر ہے مخلوط تعلیم

 سیشن ایک دوسرے کی تکمیل کریں گے.آنالئن اور آف الئن ہر مخصوص خوبیوں کو استعمال میں الکر 

  اپنا ہدایت نامہ اس طور پر ترتیب دیا ایک مضبوط مخلوط تعلیمی نقطہ نظر تشکیل دینے کے لئے سوانزی کاؤنسل نے

کے مہارتوں اور تجربات طلبہ کے اہم علوم، الک ڈاؤن کے دوران اس سے عملے کو معاونت ملے گی کہ وہ ہے کہ 

 کریں.حصول میں بڑھوتری 

 

 تعلقات

 چاہئے :مختلف طریقوں پر غوروفکر کرنی ہمیں درج ذیل تعلقات کی بحالی کے لئے 

  کے مابین طلبہاساتذہ اور 

 اسکولوں اور والدین کے مابین 

  ہم جھولیوں کے وسیع گروپ کے مابیناور انکے ساتھیوں اور طلبہ 

 اور ہم منصبوں کے مابین 

ے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا اور اپنے آپ اور ایک دوسرے کیہ سب راتوں رات نہیں ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو وقت دینا ہوگا 

 ہوگا.

 

 ( کے بچےاہم کارکنوںکی ورکرز )

  انکے الحق رہا ہو کہ انہیں شاید یہ خدشہ بچوں کو شاید بہت زیادہ اندیشہ اور پریشانی الحق ہوگی. 'اہم کارکنوں' کے

گھریلو زندگی اور معموالت ہیں. کچھ بچوں کی نارمل کام پر جاکر اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے فیملی ممبرز 

 . خلل آیا ہوگامیں 

  بنانے کیلئے بچوں کو مناسب معاونت مل رہی ہے، اور یہ بات یقینی اسکولز ان خدشات اور اندیشوں سے واقف ہونگے

 وہ والدین کے ساتھ کام کریں گے.

 

 



 کو محفوظ رکھناسب 

  واضح لئے تمام اسکولوں کی جانب سے قائم رکھنے کے کی صحت اور تحفظ کو تمام صارفین اسکول واپسی پر

 ہیں :اس میں درج ذیل امور شامل تشخیصات، قواعد اور معموالت مرتب کیے گئے ہیں.  خطرے کی
 سماجی فاصلے کے حدود 
  اور معموالت کو سینیٹائیز کرناہاتھوں کو دھونا 
  صفائی جن کو بکثرت مس کیا جاتا ہو.ایسی جگہوں کی باقاعدہ 
 نسنے اور چھینکنے کے آدابکھا 
 دوسروں کے ساتھ رویوں کے واضح توقعات 
 PPE .کا استعمال جہاں مناسب ہو 

  تاکہ سب کے لیے ایک محفوظ کام صارفین کو چاہیے کہ وہ سختی کے ساتھ ان معموالت پر کاربند رہیں تمام اسکول

 .کرنے کا ماحول یقینی بن جائے

 

 اسکول کا ماحول

  .کو ہٹا کچھ فرنیچر ٹیبلز اور کرسیاں دو میٹر کے فاصلے پر ہونگی. بچے ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھ سکیں گے

 دیا گیا ہوگا تاکہ طلبہ کے لیے دو میٹر کے فاصلے پر بیٹھنے کے لئے جگہ بن جائے.

  تاکہ بچے اور عملہ محفوظ ون وے کے انتظامات ہونگے شاید  لیےچلنے کے اسکول کے ارد گرد کوریڈورز میں اور

 جائے.بچوں کو شاید اسکول کے مخصوص حصوں تک محدود رکھا رکھ سکیں. فاصلوں کو برقرار 

  اور کچھ اشیاء کو دور رکھا جائے گا بچے مختلف ذرائع کا استعمال ایسا نہیں کرسکیں گے جیسا کہ وہ پہلے کرتے تھے

 .ہویز صاف ستھری کیونکہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر چ

  اپنے ہاتھوں کو دھوئیں.بچوں سے کہا جائے گا کہ وہ باقاعدگی سے 

  تاکہ ہم ماحول کو جتنا ہوسکے، محفوظ اسکول تک رسائی حاصل نہیں ہوگی سابقہ معمول کی طرح بالکل والدین کو

 بنائیں.

 

 سب کو صحت مند رکھنا

  یہ اس بات کو یقینی بنانے سے ہوگا کہ سے کم رابطہ رکھیں ہم علیل افراد کے ساتھ کمیہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ،

یا ایسے لوگ جن کے گھر میں ایسا کوئی ہو جسکو یہ ، ہوالحق ( کی عالمات 19-کورونا وائرس )کووڈ جنہیںوہ لوگ 

 .کسی بھی صورت میں اسکول میں حاضر نہیں ہونگے، عالمات الحق ہو

  اسکول میں حاضر نہیں ہونا چاہیے. ،عالمات الحق ہون کو ج، کو اور عملے کے ارکان بچوںایسے 

 حکومت کے الحق ہو، ہو جسکو کورونا وائرس کو، جو کسی ایسے شخص سے ملے  ایسے بچوں اور عملے کے ارکان

 علیحدگی اختیار کرنی چاہئے اور اسکول میں حاضر نہیں ہونا چاہیے.ہدایت کے مطابق 

  کو علیحدہ کیا جائے ، جس سے کورونا وائرس کی عالمات ظاہر ہو، رکن کایا عملے  بچہبھی کوئی  موجوداسکول میں

اور روابط کی کھوج شروع طرح صفائی ہوگی . متاثرہ جگہوں کی اچھی گا اور اسے فوراً گھر جانے کا کہا جائے گا

 ہوگی.

 

 

 

 

 



 بچاؤ کررہے ہیںجو عملہ اور بچے ایسا 

  تو انہیں جس میں انہیں اپنا بچاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہولیٹر موصول ہوا ہو ایسا کوئی کسی طالب علم کو اگر ،

 اسکول واپس نہیں آنا چاہیے.

  کو کوئی ایسا لیٹر موصول ہوا ہو جس میں انہیں اپنا بچاؤ کرنے جس کسی فیملی ممبر کے ساتھ رہ رہا ہو علم اگر طالب

 کوئی توقعات نہیں ہیں. تو ان سے اسکول واپس آنے کیکی ہدایت کی گئی ہو، 

 جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں.کہ ان فیملیز پر کوئی تعزیر نہیں ہوگی ہے واضح کیا نے  ویلش گورنمنٹ 

 

 خسارے سے نمٹنا

  اور انہیں کہ اس وقوعے کو سمجھنے میں ضروری ہوگا یہ ، جن کو خسارے کا سامنا ہوا ہےکے لیے  بچوںایسے

 .انکی معاونت کی جائےع فراہم کرنے میں گفتگو کے لیے مواق

  ،بالخصوص اس عرصے کے دوران ردعمل دیتے ہیں اور مصیبت پرغم بچے مختلف طریقوں سے بڑوں کی طرح ،

 رہا ہوگا.انکے پاس الوداع کہنے کا کوئی موقع بھی نہیں جبکہ 

  کی معاونت کرسکیں خسارہ اٹھانے والے بچوں جسکی وجہ وہ مزید تربیت حاصل کی ہیں اسکولوں کے اہم عملے نے

 گے.

 

 سماجی پریشانیاں

  دوسرے لوگوں کے پاس جانے سے انہیں خوف اور دباؤ لیکن کچھ بچے اسکول واپس جانے کے لئے منتظر ہونگے

 .محسوس ہوگا

  اضطراب کا دوسروں کے ساتھ تعامل کے حوالے سے کچھ بچوں اور بڑوں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی وجہ سے

 میں اضافہ ہوگیا ہوگا.

  ،قریبی فیملی تک محدود ہوگیا ہوگا.ہمارا دیگر لوگوں کے ساتھ تجربہ شاید کچھ عرصے کے لیے 

 .عملہ اس حوالے سے حساس ہوگا اور بوقت ضرورت معاونت فراہم کرے گا 

 

 پریشانیاںعلیحدگی کی 

  کے ساتھ بیشتر وقت گزارنے کے عادی ور قریبی فیملی نگہداشت کنندگان ابچے اپنے والدین/ اکثرالک ڈاؤن کے دوران

 ہوگئے ہیں.

  یہ انکے ، لیکن اپنی آزادی حاصل کرنے اور اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہونگے دوبارہکئی بچے اگرچہ

 لئے تشویش کا ایک مخفی ذریعہ ہوسکتا ہے.

  اور کچھ عرصے بعد انہیں جب انہیں اپنے والدین سے علیحدہ کیا جائے ابتدا میں بچوں کو جدوجہد کرنی پڑے گی

  اہم کارکنان کے بچوں کے لیے مشکل ثابت ہوسکتی ہے.یہ علیحدگی بالخصوص پریشانی کا احساس ہوسکتا ہے. 

 

 

 

 

 



  کہ وہ اپنے تااحساس کے ساتھ طلبہ کو معاونت فراہم کریں گے اور وہ اسکول کا عملہ ان پریشانیوں سے واقف ہوگا

 خدشات سے نمٹیں.

 

 اضافی تعلیمی ضروریات

 اضافی تعلیمی جن کو طلبہ زیادہ متاثر ہوئے ہونگے تبدیل شدہ احوال کی وجہ سے ایسے کے نتیجے میں  19-کووڈ

  ضروریات درکار ہو.

  ہوگی.شاید مزید مشکل ہوگئی سے نمٹنے کی صالحیت جذباتی ضروریات اور مختلف صورتحال سے متعلقہ ایک نئے 

  ان تبدیلیوں سے نمٹیں جسکا انہیں اسکول واپسی پر تمام طلبہ اور عملے کے ساتھ معاونت کریں گے تاکہ وہ اسکولز

 .سامنا ہوگا

  کے ساتھ وغیرہ سپورٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز ، بیہوئیر ایجوکیشنل سائیکولوجسٹسایجنسیوں جیسے اسکولز ماہرین اور دیگر

 اضافی تعلیمی ضروریات درکار ہو.کام جاری رکھیں گے تاکہ ان طلبہ کی ضروریات کو پورا کریں جنہیں 

 

 حسی رکاوٹیں

  ،اسکول واپسی سے بہت زیادہ حسی مسائل پیدا ہوسکتے ہیں.کچھ لوگوں کے لئے 

  جنہیں اضافی تعلیمی  بن سکتا ہے بشمول ان بچوں کےیہ خصوصی طور پر کچھ بچوں کے لیے مسائل کا باعث

 ضروریات درکار ہو.

  ماحول اور سب کے لیے پرسکون  اور ایسے طریقے دریافت کریں گے کہ گےاسکولز اس حوالے سے چوکس رہیں

 کریں.تخلیق سرگرمیاں 

 

 تغیرات

  تمام تر تغیرات یقینی بنانے کے لیے کہ اس بات کو کریں گے کام مل کر  ساتھاسکولز اور کالجز ایک دوسرے کے

طلبہ کے ساتھ انکے تعلیم کے سلسلے میں اہم عرصے میں تاکہ اس  مقدور بھر شائستگی سے نمٹا جارہا ہیںسے 

 .جائےمعاونت کی 

  تعلیمی مرحلے یا ترتیب میں داخل ہورہے نئے  تغیر کی ضرورت ہوگی جو ایککو ایک سوچے سمجھے ایسے طلبہ

تعلیم کی طرف واپس آنے کے بچوں کو وہ تاکہ اسکولز اور کالجز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے  ہیں.

تغیرات متعدد اپنی پہلے سے ہی شاید کچھ اسکولوں نے  –واضح رہے کہ . سے مانوس کروائیںتجربے اور نئی ترتیب 

 کو سرانجام دیا ہیں.کی سرگرمیوں 

  کے اعالنات کے بعد آپکے بچے کے اسکول کی جانب سے دستیاب گورنمنٹ ویلش اس حوالے سے مزید رہنمائی آپکو

 ہوگی.

 

 عملے کے ساتھ معاونت

  انکی اسکول واپسی پر اثرانداز ہوسکتا جوکہ مختلف تجربات سے گزرا ہوگا  عملہ کاکے حوالے سے اسکول الک ڈاؤن

یا توقف کے بہت زیادہ دباؤ کے تحت کام کیا ہوں  کسیبغیر ، ہوں جھیال نے کا غم انہوں نے شاید کسی کے کھوجاہے. 

  نہیں کر پائے ہوں.صحت کے مسائل کی بنا پر کوئی کام ہی 

 

 

 



  مختلف معاونت کے طریقہ کار پر غوروفکر کرتے وقت  کیکہ وہ عملے اسکول کمیونٹی کے لئے یہ ضروری ہے

اسکی اسکول کمیونٹی کو از سر نو تعمیر اور اصالح کے لیے وقت دینا بحث الئیں.  بھی زیر  افراد کے تجربات کو 

 کامیابی کا بنیادی عنصر ہوگا.

  اپنا معاونت فراہم کرنے میں کو ٹیموں ہیڈ ٹیچرز اور سینئر مینجمنٹ  نےکے سپورٹ سروسز گورنرز اور مقامی حکام

 کو معاونت فراہم کریں.اسکول واپسی پر اپنے آپ کو، عملے، طلبہ اور والدین کہ وہ کس طرح کردار ادا کیا ہے 

 

 بحالی

 کے اثرات سے زیادہ متاثر ہونگے. 19-کچھ لوگ دیگر لوگوں کے بنسبت کووڈ 

 .بحالی فطرت کے اصولوں کے سہارے ہونی چاہئے 

  کلک کرنے پر ویر کے دائیں جانب تصمفید ذریعہ تک رسائی  کی تطبیق پر ایکالک ڈاؤن کے بعد فطرت کے اصولوں

 حاصل کی جاسکتی ہے.

 

 اس معاملے میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں... –رہے کہ... پرسکون رہنا ہے یاد 

 

 مزید لنکس

Swansea virtual school 

FAQ page 

Exchange 

Cruise bereavement 

Swansea council coronavirus page 

Swansea council learning page 

 

 

 

پر  EMAU@swansea.gov.uk تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں دوسری زبان میں کسی اگر آپ انگریزی/ویلزی زبان کے عالوہ 

 اور آپکو کال کی جائے گی.اس زبان کا نام بھیجیے اپنا فون نمبر اور 

 

 

 

 

 

 

https://swanseavirtualschool.org/
https://www.swansea.gov.uk/returntoschoolFAQs
https://www.exchange-counselling.com/
https://www.cruse.org.uk/get-help/local-services/wales/morgannwg
https://www.swansea.gov.uk/coronavirusadvice
https://www.swansea.gov.uk/schoolsandlearning
mailto:EMAU@swansea.gov.uk
mailto:EMAU@swansea.gov.uk


 

 

 

 

 


