Current as at 8 September 2020

COVID-19 updated advice
 NSWڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن

 COVID-19تازہ معلومات

 NSW Healthنے  14اگست  2020کو سکولوں کے لیے  COVID-19سے متلعق نئی معلومات جاری کیں۔ اس سے ہمارے

سکولوں کے کام کا طریقہ بدل گیا ہے۔

1۔	جو بچے فلو جیسی عالمات کے ساتھ بیمار ہوں ،انہیں گھر میں رہنا چاہیے چاہے عالمات ہلکی ہوں۔ سکول میں

بیمار ہو جانے والے بچوں کو  sick bayمیں رکھا جائے گا اور یہ انتظام کیا جائے گا کہ کوئی آ کر انہیں لے جائے۔
• NSWہیلتھ نے درخواست کی ہے کہ سکول ایسے سب لوگوں کو اپنے مقامی ڈاکٹر یا کسی

( COVID-19 Clinicsکلینک) سے اپنا ٹیسٹ کروانے کی ترغیب دیں جو بیمار ہوں یا جنہیں فلو جیسی بالکل

ہلکی سی بھی عالمات پیش ہوں۔

•فلو جیسی عالمات رکھنے والے طالبعلموں اور عملے کے ارکان کو اپنے  COVID-19کے ٹیسٹ کے منفی نتیجے
کی کاپی دینا ہو گی اور اس کے بعد ہی انہیں سکول واپس آنے کی اجازت ملے گی۔

2۔	جہاں ممکن ہو ،طالبعلم اپنے سکول کے اندر تمام تعلیمی سرگرمیوں کے لیے اپنے گروپ (یعنی کالس ،ایئر گروپ یا
سٹیج) میں ہی رہیں گے تاکہ قریبی واسطوں کو محدود رکھا جائے۔

3۔	لوگوں کو انتہائی ضروری مقصد کے عالوہ سکول میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سکول میں کسی استاد یا

عملے کے رکن سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکول کو فون کر کے اپائنٹمنٹ لینی چاہیے۔ یہ اپائنٹمنٹ فون پر
یا وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہو گی۔

4۔	سکولوں کے مابین سرگرمیوں کا مقامی کمیونٹی یا زون کے اندر ہونا ضروری ہے۔ زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے والے
سپورٹس کارنیوال یا ایسی دوسری سرگرمیوں کی اس صورت میں اجازت نہیں ہے کہ دو سے زیادہ سکول شریک
ہوں۔

5۔	گروپ کی شکل میں گانے (کوائر) اور/یا دوسری نعروں یا ترانوں جیسی تمام سرگرمیوں ،اور اسی طرح گروپ کی
صورت میں پھونک سے بجائے جانے والے سازوں کے استعمال کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہائر سکول سرٹیفکیٹ
( )HSCکے طالبعلموں کے لیے خاص انتظامات مہیا ہیں۔

6۔	 Year 11اور  2Year 12کے جو طالبعلم ( )HSCمضامین مکمل کر رہے ہیں ،وہ اپنے مضامین سے تعلق رکھنے والی
ان کالسوں/سرگرمیوں میں حاضری جاری رکھ سکتے ہیں جو صرف دوسرے کیمپسوں میں دستیاب ہیں۔ Year 11

کے طالبعلموں سمیت دوسرے تمام طالبعلم جو  HSCکے مضامین مکمل نہیں کر رہے ہیں ،انہیں باقی  Term 3کے

لیے دوسرے کیمپسوں میں حاضری کی اجازت نہیں ہے۔  TAFEاور دوسرے  VETپروگرام جاری رہ سکتے ہیں۔

اگرچہ  2021کے لیے کنڈرگارٹن کی تعارفی مالقاتوں کو ملتوی کر دیا گيا ہے( department’s website ،ڈیپارٹمنٹ کی

ویب سائیٹ) سے مفید تجاویز دستیاب ہیں۔ ان تجاویز سے کنڈرگارٹن کے آغاز کے لیے طالبعلموں کا شوق اور لگاؤ
برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔

تبدیلیوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اپنے سکول سے اپائنٹمنٹ لیں۔

ٹیلیفون انٹرپریٹر سروس

اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو اپنے سکول کے پرنسپل کو فون کریں۔ اگر آپ کو بات کرنے کے لیے

انٹرپریٹر (زبانی مترجم) کی مدد درکار ہے تو براہ مہربانی 131 450پر ٹیلیفون انٹرپریٹر سروس کو فون کریں اور اپنی

زبان کا انٹرپریٹر مانگیں۔ آپ سے اس سروس کا معاوضہ نہیں لیا جاۓ گا۔
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