
 

 

(URDU  اردو ) 

  

 یرہنمائ 19 ڈیکے لئے کوو نیوالد - واپسی  کا عمل  ںیاسکول م

  لفظ شیپ

اور اسکول کے عملے کے  نیاسکولوں کا دوبارہ آغاز ہوگا ، طلباء ، والد یکے بعد جلد ہ یماریب یوبائ 19 ڈیکوو   •

 تجربہ ہوگا۔ مشکل ( ( لنجنگیاور چ این کیلئے ا

 ۔ںیکے لئے مل کر کام کر یاریت ادہیسے ز ادہیکے لئے ز واپسی کے عمل   ابیہے کہ ہم کام یضرور ہی   •

نئے ’جو  ںیکچھ اہم عوامل ہ کنیکے لئے مختلف ہوگا ، ل کیاس بات سے آگاہ ہونا چاہئے کہ تجربہ ہر ا ںیہم   •

 مددگار ثابت ہوں گے۔ ںیسب کے لئے غور کرنے م ںیم یاریت یک‘ معمول

 

 ںیہوئے ہ ںینہ’ بند  ‘اسکول  

 میتعل یگھر سے فاصالت ای ںیرکھے ہوئے ہ یکام کرنا جار ںیتو اسکولوں م ای  تر اساتذہ اور معاون عملہ ادہیز• 

 ۔ںیکررہے ہ ایمہ

اور ممکن ہے  ہے  رکھے ہوئے یطور پر کام جار یقیکے لئے تخل دیتائ یاور فالح و بہبود ک کھنےیس عملہ    •

 ۔امید کی گئی ہو گھنٹے کام کرنے کی   طویل  تیسم التیتعط یاسکول کان سے  کہ 

 

 !ںیہم سب مل کر کام کر رہے ہ کنیل - ںیاسکول سب مختلف ہ   

 مشکالت  مختلفلیے ان کے پاس   اور طلباء کے لئے دوبارہ کھلنے کے انتظام کرنے کے ںیاسکول سب مختلف ہ •

 ۔یحفاظت اور بہبود ہوگ یک نیتمام صارف حی۔ اہم ترجںیاور مطالبات ہ

 یماد یتعداد اور اسکول ک ی، مالزمت پر واپس آنے کے قابل عملے ک ںیم جےیمسائل کے نت یمختلف مقام   •

 -سکیں  ہو نہ  چالنے کے قابلخدمات کو  یسکول پہلے سے چلنے والکی وجہ سے ہو سکتا ہے ا    تیصالح

 گے۔ ںیکرسک شیپ ای۔ آپ کا اسکول آپ کو بتائے گا کہ وہ کرہیوغ کلبکے  ناشتہ کلب / اسکول کے بعد سےیج

 ہیتعداد کو محدود کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب  یک مہمانوں  کو محفوظ رکھنے کے لئے ، اسکولوں کو  کیہر ا   •

 یماریب یوبائ 19 ڈیگے جس طرح انہوں نے کوو ںیہوسک ںیداخل نہ ںیاس طرح اسکولوں م نیہوسکتا ہے کہ والد

کار  قہیطر کے  بچوں کا اسکول میں داخل ہونے اور باہر جانے  ہوگا کہ  یبھ ہیتھا۔ اس کا مطلب  ایسے پہلے ک

 ہے۔ ایگ ایک مرتب  سب کو محفوظ رکھنے کے لئے ہیکے لئے مختلف نظام موجود ہوں گے۔ 

 اسکول کا دن 

  ہے: ایکا تجربہ ک جس   اسکول کا دن اس سے مختلف نظر آئے گا کہ ہم نے پہلے 

 مکمل کر لے گا اس  یمنصوبہ بند یاپن یہ سےی۔ آپ کا اسکول جںیاوقات مختلف ہوسکتے ہ یاور اختتام ا تیشروع

 ۔یگجائے   دی کرمعلومات  فراہم  پر آپ کو تازہ 



 

 کی  ان لوگوں جاسکتا ہے  ایپڑھا   عہیاور بچوں کو مختلف عملے کے ذر یمختلف ہوگ یگروپ بند یبچوں ک     

واپس آنے والے عملے اور شاگردوں  ںیبار جب اسکول م کیجو پہلے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ابہ نسبت 

 ۔سکنے کے قابل ہو گا  معلومات کا اشتراک کر اس کو پتہ چل جائے گا تو اسکول 

 ۔ جاسکتا ہے ایپڑھا ںیآپ کے بچے کو اسکول کے مختلف حصے م 

 ضرورت  یفاصلے پر قائم رہنے ک یمعاشرت ںیہم ونکہیدوپہر کے کھانے اور وقفے کے وقت مختلف ہوں گے ک

 ۔یہوگ

 ۔یہوگ ںینہ یاسمبل   یبڑ یکوئ یبچوں ک 

 

 تیاری ' کے لیے (نیو نارمل )معمول   ' نئے  

 ہیکہ اس کا مطلب  ںیہ یملے جلے جذبات ہوں گے۔ لوگوں کو توقعات ہوسکت ںیاسکول واپس آنے کے بارے م   •

 ہوگا۔ ںینہ سایکرنا ہوگا کہ ا میتسل ہی ںیہم کنی، ل ہونگے   طرح  یہوگا کہ معامالت پہلے ک

 سے  ی وجہ  تجرباتان کے   ، احساسات اور طرز عمل االتیکے دوران لوگوں کے خ یماریب یوبائ 19 ڈیکوو   •

 ۔ںیہ یکے ماحول اور توقعات مختلف ہوسکت کھنےی۔ معموالت ، ڈھانچے ، سبدل گئے ہوں 

موافقت کے لئے  ابیکے کام‘ نئے معمول’ضرورت ہے:  یاپنے اور دوسروں کے ساتھ نرم سلوک کرنے ک ںیہم • •

 ہے۔ یضرور ناید حیکو ترج یتندرست یجذبات

 

 

 مدد کرنا یطلبہ ک

 

اور مہارت حاصل ہے۔ ہم اس علم  ہنر  ںیمدد کرنے م ںیم(  ری  عَمِل تَغ)  شنیٹرانز یپہلے ہ کو  اسکول کے عملے   •

 یطلباء ک ںیکرنے اور اس بے مثال وقت کے بعد اسکول واپس آنے م رمقدمیکا خ کمیونٹی  اسکول  عہیکے ذر

 ۔ںیکرسکتے ہ اریت کی  کرنے  تیحما

 

 معموالت اور توقعات کو دوبارہ قائم کرنا 

 کے  اختالفات اور تجربات  یاور انفراد یہوگ چاہیے  اجازت  یک ی( ریمطابقت پذ)  ڈجسٹمنٹیوقتا فوقتا ا ںیہم

 چاہئے۔سے حساس رہنا حوالے 

 اور تحفظ کا احساس  یگوئ شیطور پر پ کساںیکرنا بچوں اور بڑوں کے لئے  دایمعموالت اور ڈھانچے کا احساس پ

 یکرنے ک اریبنانے کے لئے نئے معموالت اور ڈھانچے ت ینیقیفراہم کرتا ہے۔ اسکول سب کے استحکام کا احساس 

اور شاگردوں سے بات  نیعملے ، والد عہیذر کے نلزیچ یمواصالت یگے۔ ہر اسکول ان کو عموم ںیکوشش کر

 کرے گا۔

 

 سیکھنے کے تجربات میں فرق 

 

 ۔کی  جو انہوں نے اس مشکل وقت کے دوران اپنے بچوں کو فراہم ہیشکر  تعاون کے لئے   کا نیتمام والد •

 

 ہوں گے۔ ہوئے  کے مختلف تجربات کھنےیس گھر میں  مدت کے دوران یبچوں کو الک ڈاؤن ک  •

 

 یک نےیہے۔ اسکولوں کو ان مختلف تجربات کا جواب د ںینہ   سایج کھنےیس ںیاسکول م کھنایگھر سے س   •

مدد  یان ک  گے  ںیمنائ کی خوشی  ہے اس  کھایاور جو کچھ س ںیہ ےیجو بچوں نے حاصل ک یضرورت ہوگ

 ۔شائد بھول گیا ہو   ںیکرتے ہوئے جو انھ

 



 

  تجربات پر سیکھنے  کے   یواپس ںیاسکول م

ضرورت  یک نےیکو کم کرنے پر توجہ د وںیشانیاسکولوں کو دوبارہ تعلقات قائم کرنے اور اسکول واپس آنے سے متعلق پر

 کو اتیخصوص یوجہ سے بچوں نے کس مہارت اور ذات یہوسکتا ہے کہ اسکول سے باہر ہونے ک ہیآغاز  نقطہ  کی۔ ایہوگ

 ۔کتا ہے کےبارے میں  دریافت کیا جا س ہے اپنایا 

 

طرف کام کرنے کے لئے طلبا  یطلباء کے لئے ، مذکورہ باال کے عالوہ ، عملہ مستقبل کے امتحانات ک ںیم 12اور  10سال 

 ۔ پر توجہ دے گا   یاریکو ت

 

 

 یمعمول" ہوگ یکچھ وقت کے لئے "نئ میتعل مخلوط )ملی جلی(  

کے تجربات کو جوڑتا  کھنےیاور آن الئن س ںیہے جو کالس م طریقہ   کیکا ا سیکھنا علم حاصل کرنے   مخلوط  •

 مخصوص طاقتوں کو استعمال کرکے دوسرے کو پورا کرے گا۔ یاپن شنیہے۔ ہر آن الئن اور آف الئن س

 

 زائنیڈ   مضبوط مرکب نقطہ نظر  کیا کا  یپر رہنمائ یترق کے لئے جانب سے سیکھنے    یکونسل کسوانسی   •

سے  ادہیطلباء کے اہم علم ، مہارت اور تجربات کے حصول کو ز کی  ہے تاکہ الک ڈاؤن کے دوران عملے ایگ ایک

 ۔کیے جا سکنے میں مدد کی جا سکے   ادہیز

 

 تعلقات

 ضرورت ہے: یسوچنے ک ںیکے بارے م قوںیتعلقات کو دوبارہ سے قائم کرنے کے طر ںیہم

 نیاساتذہ اور شاگردوں کے ماب 

  نیکے ماب نیوالداسکولوں اور 

 انیتر گروپ کے درم عیشاگردوں اور ان کے دوستوں اور وس 

 انیکے درم وںیاور ساتھ 

دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے  کیاور ا خود کے ساتھ  اور  نےیاپنے آپ کو وقت د ںیہوگا اور ہم ںیراتوں رات نہ ہی

 ضرورت ہے۔ یک

 

  

 کارکنان کے بچے یدیکل

 ’‘ اس بات پر  ںی۔ ہوسکتا ہے کہ انہںیسطح کا سامنا کر سکتے ہ یہوئ یبڑھت یک یشانیکے بچے پر‘کارکنان  یدیکل

۔ کچھ بچوں کے لئے ، ںیڈال رہے ہ ںیہو کہ ان کے کنبہ کے افراد کام پر جا کر خود کو خطرے م یہوئ شیتشو

 ۔میں خلل پیدا ہو گیا ہو  اور معموالت  یزندگ یخاندان یمعمول ک

 

 ایبنا ینیقی ہیگے تاکہ  ںیکے ساتھ مل کر کام کر نیسے آگاہ ہوں گے اور والد وںیشانیاسکول ان خدشات اور پر 

 ہو۔ طریقے سے  مدد  مناسب  یجاسکے کہ بچوں ک

 

 سب کو محفوظ رکھنا

 خطرے  تمام اسکولوں نے واضح  لیے  مدد کے  ںیصحت اور حفاظت م یک نیپر تمام صارف یواپس ںیاسکولوں م

 شامل ہوں گے: ںی۔ ان مںیہ ےیک اری، قواعد اور معموالت ت صیتشخکی 



 

  کے اقدامات یدور یمعاشرت 

  ہاتھ دھونے اور صاف کرنے کے معموالت 

  یسے صفائ یباقاعدگ یوالے عالقوں ک زیادہ ہاتھ لگائے جانے 

 کے آداب نکیاور چھ یکھانس 

 واضح توقعات یدوسروں کے ساتھ برتاؤ ک 

  ںیکا استعمال کر یا یپ یمناسب ہو پجہاں 

 نیان معموالت کو اسکول کے تمام صارف لیے  بنانے کے  ینیقیکے لئے کام کرنے کے محفوظ ماحول کو  کیہر ا 

 ۔یضرورت ہوگ یسے برقرار رکھنے ک یکو سخت

 کا ماحول  سکول 

 ہٹا  چری۔ کچھ فرنیہوں گ میٹر کے فاصلے پر   2  اںیاور کرس زی۔ مسکیں گے   ٹھیب ںینہ بیبچے دوسروں کے قر

 . جگہ بن سکے یک ٹھنےیب   میٹر کے فاصلے پر   2 گے تاکہ طلباء کے لئے  ںیجائ ئےید

 سکول کے آس پاس جاتے  اور  ںیم وںینظام موجود ہوسکتا ہے تاکہ بچوں اور عملے کو راہدار کطرفہی ںیسکول م

محدود ہوسکتے  ںیجاسکے۔ بچے اسکول کے کچھ حصوں م ایکے قابل بناوقت محفوظ فاصلوں کو برقرار رکھنے 

 ۔ںیہ

 ہی ںیہم ونکہیجائے گا ک ایکو ترک کرد زوںیگے اور کچھ چ ںیکرسک ںیطرح وسائل استعمال نہ یبچے پہلے ک 

 صاف ہے۔ زیبنانا ہوگا کہ ہر چ ینیقی

 سے اپنے ہاتھ دھونے کے لئے کہا جائے گا۔ یبچوں سے باقاعدگ 

 گے جو انھوں نے ماحول کو ہر ممکن حد تک محفوظ رکھنے  ںیکرسک ںیحاصل نہ یرسائ یسکول تک وہ نیوالد

 ۔یتھ یمدد ک یہمار ںیم

 

 

 سب کو صحت مند رکھنا

 وائرس کرونا  ہے جن کو  یرکھنا بہت ضرور یان افراد سے کم سے کم رابطے جار  بناتے ہوئے کہ  ینیقی ہی 

(COVID-19) یسکول ک  ںیحالت م یبھ یہے جو کس شخص  سایا یکوئ ںیجن کے گھر م ای،  ںیعالمات ہ یک 

 ہوتا ہے۔ ںیشامل نہ ںیم باتیترت

 چاہئے۔ آنا   ںینہ سکول میں   ںیانہ ہو گئی ہیں ، میں عالمات پیدا  جن  عملہ بچے اور 

 یوائرس ہے وہ سرکار کرونا  جس کو  ںیرہ چکے ہ ںیشخص کے ساتھ رابطے م سےیا یبچے اور عملہ جو کس 

 ۔آئیں  نہ  سکول  اور  ںیمشورے کے مطابق خود کو الگ تھلگ کر

  ایان کو الگ تھلگ کرد ںیظاہر کرتے ہ  کرونا وائرس کے عالمات  ںیعملہ جو اسکول م ای بچے    یبھ کوئی 

جائے گا  ایام شروع ککا ک یصفائ یگہر یطور پر گھر جانے کو کہا جائے گا۔ متاثرہ عالقوں ک یجائے گا اور فور

 اور رابطوں کا سراغ لگانا شروع ہوجائے گا۔

 

 ںیکررہے ہ شیلڈنگ  ) محفوظ رہنے کی کوشش(  اور بچے جو عملہ 

 محفوظ  رہنے   ںیہے کہ انہ یجات یک حتینص ہی ںیانہ ںیہے جس م ںیم یوصول یخط ک یشاگرد کس یاگر کوئ 

 جانا چاہئے۔ ںیاسکول واپس نہ ںیضرورت ہے تو ، انہ یک

 ہی ںیانہ ںیہے جس م ںیم یوصول یخط ک کیشاگرد اپنے کنبے کے ممبر کے ساتھ رہ رہا ہے جو ا یاگر کوئ 

 ہے۔ ںیتوقع نہ یکوئ یضرورت ہے تو ، اس کے اسکول جانے ک یک محفوظ رہنے  ںیہے کہ انہ یجات یک حتینص

 یان کے لئے کوئ بجھواتے ہیں     ںیل نہہے کہ جو خاندان اپنے بچوں کو اسکو ایحکومت نے واضح ک لشیو 

 ہوگا۔ ںیجرمانہ نہ

 

 نقصان کا مقابلہ کرنا



 

  ہوا ہے اور ایکہ کیہ سمجھنے کے لیے   جائے  یمدد ک یاہم ہوگا کہ ان ک ہی   جن بچوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے 

 بات کرنے کا موقع ملے۔ انہیں 

 

 خاص طور پر ان اوقات کے دوران جب  ںیہ تےیسے د قوںیغم کا جواب مختلف طر  طرح ، بچے  یبڑوں ک ،

 الوداع کہنے کا موقع نہ مال ہو۔ ںیانہ

 

 ہو  ںیجنھ کہ  ںیمدد کر سک یہے تاکہ وہ ان بچوں ک ایکا کام شروع ک تیترب دیاہم عملے نے مز ںیاسکولوں م

 ۔ہو پہنچا   نقصان ہے  سکتا 

 

 اضطراب یسماج

 

  والے  دوسروں  خوفناک اور مغلوب ہونے کے پہلو  خود کو  کنیمنتظر ہوں گے لکچھ بچے اسکول واپس آنے کے

 گے۔ کے گرد پائیں 

 

 ہے۔ یبڑھا د ینیکچھ بچوں اور بڑوں کے لئے بے چ ںیم تینے دوسروں کے ساتھ بات چ یدور یمعاشرت 

 

 کنبے تک محدود ہوسکتا ہے۔ یکچھ وقت کے لئے ، دوسرے لوگوں کا ہمارا تجربہ فور 

 

 حساس ہوگا اور جہاں ضرورت ہو وہاں مدد فراہم کرے گا۔ ںیہ اس کے بارے معمل 

 

 ینیبے چ یک یحدگیعل

 عیطور پر کنبہ کے ساتھ توس یبھال کرنے والوں اور فور کھی/ د نیتر بچے الک ڈاؤن کے دوران اپنے والد ادہیز 

 ۔ںیہو چکے ہ یشدہ مدت گزارنے کے عاد

 

 ہوں گے ،  نیکے لئے بے چ کھنےیدوبارہ حاصل کرنے اور اپنے دوستوں کو د یآزاد یاگرچہ بہت سے بچے اپن

 ہوسکتا ہے۔ یبھ عہیممکنہ ذر کیکا ا یشانیان کے لئے پر ہی کنیل

 

 اور کچھ عرصہ بعد ہونگے    حدہیسے عل نیطور پر اپنے والد یجب وہ ابتدائ ںیبچے اس وقت جدوجہد کرسکتے ہ 

خاص طور پر مشکل  یحدگیعل ہیکارکنوں کے بچوں کے لئے  یدی۔ کلںیکا احساس محسوس کر یشانیپر تک 

 ہے۔ یہوسکت

 

 حساسیت  سے   لیے  سے آگاہ ہوگا ، اور شاگردوں کو اپنے تحفظات سے نمٹنے کے  وںیشانیاسکول کا عملہ ان پر 

 ۔گے ںیمدد کر

 

 یںضرورت یک کھنےیس یاضاف



 

 متاثر  ادہیبدلے ہوئے حاالت سے ز ںیم جےیکے نت 19 ڈیکے حامل بچے کوو اتیضرور یک کھنےیس یاضاف

 ۔ںیہوسکتے ہ

 

 ہے۔ یمشکل ہوسکت ادہیز یبھ تیقابل یعمل کو سنبھالنے ک رد یاور مختلف صورتحال سے متعلق جذبات ینئ کیا 

 

 کے قابل بنانے  میں مدد کریں   نظم و نسق  کے  وںیلیپر ان تبد یواپس ںیتمام طلباء اور عملے کو اسکول م  اسکول

 ۔   گے ںیجو وہ محسوس کر گے  

 

 کے  رہیاساتذہ وغ میں مدد کے ماہرین ، برتاؤ  اتیماہر نفس یمیتعل سےیج وںیجنسیا گریور افراد اور د شہیاسکول پ

 ۔ںیکو پورا کرسک اتیضرور یوالے طلبہ ک اتیضرور یک کھنےیس یگے تاکہ اضاف ںیساتھ کام کرتے رہ

 

 

 

 

 ٹرگرز یحس

 

 اضافہ ہوسکتا ہے۔ ںیمشکالت م یوجہ سے حس ی، اسکول جانے ک کے  لیے    کچھ 

 

 ہے۔ یضرورت ہوت یک میتعل یاضاف ںیہے جن مسکتا  کا باعث ہو یشانیخاص طور پر کچھ بچوں کے لئے پر ہی 

 

 کرنے کے  دایپ اںیگے اور سب کے لئے پرسکون مقامات اور سرگرم ںیرہہوشیار    ںیاسکول اس کے بارے م

 گے۔ ںیتالش کرنے کے لئے کام کر قےیطر

 

 واپسی کا عمل(   ( شنیٹرانز

 

 ان اہم نکات کے دوران  ںیم میجاسکے کہ تعل ایبنا ینیقی ہیگے تاکہ  ںیساتھ مل کر کام کر کیاسکول اور کالج ا

 جائے۔ ایسے انتظام ک یآسان واپسی کے عمل کا   یبھ یمدد کے لئے کس یطلباء ک

 

 ۔ یضرورت ہوگ یکواپسی کے عمل  مرحلہ شروع کرنے کے لئے منصوبہ بند  ای بیترت ینئ یک میطلبا کو تعل

 یطرف واپس آنے کے تجربے کا عاد یک میاور تعل بیترت ینئ بچے  گے تاکہ  ںیمل کر کام کر  ن اسکول اور کالج

 ۔ںیہ یکرل یپہلے ہ اںیسرگرم یسبہت  یکواپسی کے عمل   یکچھ اسکولوں نے اپن - ںیرکھ ادی۔ سکیں  بن 

 

 ۔یحکومت کے اعالنات کے بعد آپ کے بچے کے اسکول سے حاصل ہوگ لشیو یرہنمائ دیمز ںیاس بارے م 

 

 تیعملے کے لئے حما

 



 

 نرمی(لچک یکے پاس الک ڈاؤن کے مختلف تجربات ہوں گے جو اسکول واپس آنے پر ان ک کے عملے   اسکول( 

 ایہو ،  ایوقفے کے کام ک ریبغ ساتھ  تناؤ کے یہوں ، اعل  مبتال  ںیم تیفیک ی۔ ہوسکتا ہے کہ وہ غم ک سکتا   پر پڑ

 ہو۔ ایبنا پر کام نہ ک یوجوہات ک یصحت ک

 یمختلف انفراد کمیونٹی  ہے کہ اسکول  یضرور ہیکار پر غور کرتے وقت  قیمدد کرنے کے طر یک عملے 

مرکز   کا یابیکام یاس ک ناینو اور اصالح کے لئے وقت د ریتعم یک کمیونٹی  تجربات کو مدنظر رکھے۔ اسکول 

 ہوگا۔

 

 مدد  یک نیپر اپنے ، عملے ، شاگردوں اور والد یواپس ںیسپورٹ سروسز اسکول م یگورنرز اور لوکل اتھارٹ

 ۔ںیہ یاہم کردار ادا کرت ںیکے لئے مدد فراہم کرنے م موںیٹ نجمنٹیم نئریاور س چرزیٹ ڈیپر ، ہ قوںیکرنے کے طر

 

 بحالی 

 متاثر ہوں گے۔ ادہیکے اثرات سے ز 19۔ ڈینسبت کوو یکچھ لوگ دوسروں ک 

 

 جائے۔ یک بی  ایباز عہیکے اصولوں کے ذر یبحال 

 

 طرف کلک کر  ںیکو دائ ریمددگار وسائل تک تصو ںیالک ڈاؤن کے بعد پرورش کے اصولوں کا اطالق کرنے م

 ہے۔ یجا سکت یحاصل ک یکے ان تک رسائ

 

 

 …ںیہ ںیہم سب مل کر اس م - ںیپرسکون رہ …ںیرکھ ادی

 لنکس دیمز 

 ورچوئل اسکول یسوانس

 کا صفحہ سواالت

 تبادلہ

 بریو منٹ   کروز

 صفحہ کرونا وائرس  کونسل یسوانس

 کا صفحہ کھنےیکونسل س یسوانس

 

تو ، براہ کرم  ںیبات کرنا چاہتے ہ ںیزبان م یدوسر یکے عالوہ کس لشی/ و یزیسے انگر یاگر آپ کس

EMAU@swansea.gov.uk  آپ کو کال کرے  یاور کوئ ںیکر لیم یپر اپنے فون نمبر اور اس زبان کے نام کے ساتھ ا

 گا۔
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