BALLYHAUNIS COMMUNITY SCHOOL

جائی واپس پر کار طریقہ ےک اسکول
۔ ہی ہوت مبن پر مشورہ ےک صحت عوایم موجودہ کار طریقہ یہ
جب ۔ گا جائ کیا جاری کو پروٹوکولز مزید کہ ہ جات یک توقع یہ اور گا جائ لیا جائزہ کا دستاویز اس
۔ گا جائ کیا مطلع کو آپ تو ہ ہوتا واقع یہ
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تعارف
کیس بیھ سال می اسکول می واپس آنا اپن مشکالت التا ہ لیکن اس سال ہمی کوویڈ  19ےک وبات امراض ےک ذریعہ
جب ہم طلبہ یک واپیس ےک لئ تیاری کرت ہی تو طلباء اور ان ےک اہل خانہ ےک مفادات الحق خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
یہ بہت ضوری ہ کہ ہم اسکول می واپیس ےک لئ مثبت ےک ساتھ ساتھ عمےل یک حفاظت بیھ اہمیت کا حامل ہ۔
سکون کا احساس  ،حفاظت کا  ،امید کا  ،ہماری اسکول یک جماعت ےس وابستہ اور مستقل نقطہ نظر ےس رجوع کریں۔
اور جڑنا اور سب ےس بڑھ کر  ،عملیت پسندی اور عام فہمیت کا احساس  ،سب ےک لئ کالس می موثر واپیس کو یقین
بنائ گا۔
ے
اس دستاویز کا مقصد طلباء اور ان ےک اہل خانہ ےک بارے می واضح رہنمات فراہم کرنا ہ کہ جب ہم دوبارہ کھلی ےک
یقین بنائ ےک طلبہ کا واپس استقبال کرت ےک منتظر ہی اور یہ  studentsہم واقعتا تو ہمارا اسکول کیےس چالئ گا۔
ے
آسات ےس چل سےک۔ کہ تعلییم سال کوشش کریں ےک ممکن ہر لئ
اسکول اور اقدامات یک صورت می اسکول ےک اندر کنڈ ٹاک ہو یہ دستاویز ہم اقدامات ےک ذریےع آپ کو ےل جائ گا
ےک تعارف ےس بچن ےک لئ سب کچھ عمیل  Covid-19پھیلن ےک امکانات کو کم کرت ےک لئ ےل جایا جا سکتا ہ کہ می
اسکول ےس تعارف کرایا جاتا ہ۔  Covid-19کیا کرت کہ
خی
کامیات ےس واپیس کو یقین بنائ ےک لئ ہمارے اسکولوں یک جماعتوں یک فالح و بہبود محکمہ تعلیم ےک
اسکولوں می
ی
منصوت کا ایک بنیادی عنرص ہ۔
مجمویع
ہماری
ذریعہ
ےک
منتقیل
اس
کہ
ہ
میل
ہدایت
ےس
محکمہ
اسکولوں کو
ی
ے
ےک۔ اس کو ترجیح دین رہی واپیس ےک بعد اسکول یک برادری می ہر ایک یک کس طرح مدد یک جائ  ،اور ہم طلباء یک
یہ نوٹ کرنا ضوری ہ کہ کچھ طلباء اسکول می واپیس کو اضاف چیلینج لگ سکئ ہی اور انہی اضاف مدد یک
ے
والدین  /رسپرستوں  ،طلباء اور اساتذہ ےک مابی تعاون طلباء کو نئ اسکول ےک ماحول ےک مطابق بنن ضورت ہویک۔
می مدد دین می بہت حد تک اہم ثابت ہوگا۔

صحت اور حفاظت ےک اقدامات
:ہمارے اسکول یک محفوظ دوڑ دو مخصوص عالقوں پر مرکوز ہ
اور اسکول یک برادری می کوویڈ  19ےک تعارف ےک خطرے کو کم کرنا؛ 1:
اگر متعارف کرایا گیا تو خطرے کا انتظام کرنا۔ 2:
:یہ بہت اہم ہ کہ وائرس ےک ذریعہ اس پر قابو پالیا جائ  hugeاسکول کو مندرجہ باال حصول ےک ل
باقاعدہ ہاتھ حفظان صحت؛ ·
جسمات دوری کو برقرار رکھن؛ ·
اور سانس یک حفظان صحت اور کھانیس آداب یک درخواست؛ ·
ماحولیات حفظان صحت۔ ·

کوویڈ  19یک عالمات جاننا
وہ عالمات درج ذیل ہی۔ اس یک عالمات کو جانئ اور پہچاننا ضوری ہ۔  the ،ےک پھیالؤ کو روکن ےک ل COVID-19
حرارت درجہ اعیل
کھانیس

o
o
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دشواری می لین سانس یا قلت یک سانس
نقصان کا خر یات یک ذائقہ یا ذائقہ یا  ،بو

بچ  /بچوں کو گھر می رکھی اور
بچ ان عالمات می ےس کیس یک شکایت کرت ہی تو  ،براہ کرم اپن ے
اگر آپ کا بچہ  /ے
بچ پڑھی۔ بغی کیس تاخی ےک اپن یج یت کو کال کریں۔
اگر اییس صورت می جب آپ ےک اسکول می ایک ےس زیادہ ے
/
ی
آپ ےک بچوں می ےس کوت عالمت ظاہر کرتا ہ تو  ،ہم آپ ےس درخواست کر رہ ہی کہ آپ ےک ج یت اور یا
نتیچ می تمام بہن بھات گھر می یہ رہی۔ COVID-19
ےک معائنہ ےک ی
قبل ( 14دن ' غغغ غغغ غغغغغ غغغغغ غغ' کو ایک طالب علم یا عمےل ےک رکن بیون ملک رہا ہ تو
ےک اندر اندر یعن) اسکول واپس آئ ےک لئ ،ہم ےس وہ یقین بنائ ےک کہ وہ اسکول ےس پہےل واپس آ مسلسل  14دنوں ےک
بچ اسکول دوبارہ ررسوع ہوت ےس پہےل بیون ملک رہ چےک ہی تو . ،لئ تنہات می رہ پوچھ رہ ہی
اگر آپ کا بچہ  /ے
ے
ہم اس بارے می آپ یک طرف ےس ایک ای میل یک تعریف کریں ےک۔
ے
ے
طلباء یک حوصلہ افزات یک جائ یک اور توقع یک جائ یک کہ وہ ہاتھوں یک صفات  ،سانس ےک آداب وغیہ ےس متعلق صحت
ےک مشوروں پر عمل کریں۔ اس سلسےل می تقاضوں کو سال ےک آغاز ےس یہ تمام طلباء کو واضح طور پر آگاہ کیا جائ
گا۔
ے
ی
کمیونن کا کوت فرد بیمار ہوت یک صورت می الگ تھلگ کمرے اسکول می دستیاب ہوں ےک۔
یہ بہت ضوری اسکول
 theاگر شبہ ہ تو  ،فورا ہ کہ تمام والدین  /رسپرستوں ئ اسکول ےک ساتھ رابےط یک صحیح تفصیالت درج کروائی۔
 sbibons@ballyhauniscs.ieیا ای میل ای میل پر رابطہ کریں  094 9630235اسکول آفس ےس
ے
باہر  /ی
انیی اوپر اور جم می ،عالقوں بیس تمام می ،اسکول ےک ارد گرد واقع یک جائ یک ڈسپنرس  sanitiserہاتھ
ے
طلباء کو ہر وقت اےس ےل تمام طلبا کو جیب سائز یک سینیٹائزر بوتل بیھ فراہم یک جائ یک۔ .اسکول ےک پوائنٹس نکلی
اس کو بھرت رہنا طالب علم یک ذمہ داری ہ۔ کر چلنا چاہن اور ضورت ےک وقت استعمال کرنا چاہن۔
ی
باقاعدیک ےس ہاتھ یک حفظان صحت
ے
طلباء کو اسکول می واپیس پر صحیح ہاتھ دھوت  /ہاتھ ےس نجات دین واےل پروٹوکول یک یاد دالت جائ یک
ان ےک ہاتھ دھو  /صاف کریں
پہےل ےس چھوڑت گھر
می بعد اور پہےل ےس جائ پر ٹرانسپورٹ پبلک
وقت ےک چھوڑت  /پہنچن کو سائٹوں دیگر  /اسکول
ہو ہوت منتقل رومز کالس جب
می بعد اور پہےل ےس کھائ کھانا
بعد ےک چھینکئ یا کھانیس
بعد ےک کرت استعمال ٹوائلٹ
ہی گندے ہاتھ جہاں










ی
جسمان دوری برقرار رکھنا
صحت عامہ ےک مشورے می بتائ گئ اقدامات دو زمروں می آئ ہی
ے
1.
علیحدیک ہوت بڑھن
2.
چیت بات ساتھ ےک دورسے ایک باہم جب مابی ےک عملہ اور مابی ےک عمےل اور طلباء  ،درمیان ےک طلباء
ہ۔ ہوت کیم می اس تو ہ ہوت

ببببب بببب ببببببب
زیادہ طلباء ےک مابی  1ی
میی یک جسمات فاصلہ برقرار رکھن ےک لئ ہمارے تمام کالس رومز یک تشکیل نو یک گن ہ۔
اسکول می دستیاب تمام جگہوں کو بروت کار الیا گیا ہ  toےس زیادہ جسمات دوری ےک ل
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ےک سال گا۔ جائ کیا تعاقب کا رسات تک کینٹی اسکول  schoolل ےک اجازت یک جگہ زیادہ ےس زیادہ مابی ےک طلباء 

گا جائ کیا تفویض ٹائم لنچ اور بریک انگی حیت کو گروپوں
ہ گن یک ترمیم می ٹیبل ٹائم لئ ےک کرت کم ےس کم کو حرکت و نقل یک طلبا 
گا جائ رکھا می نگرات اور باقاعدہ کو حرکت و نقل یک طلبہ پر راہداریوں 
ہ گن یک نو تشکیل یک کالسوں کچھ لئ ےک کرت کم تعداد 
ے
ےک ان کو طلبا دوران ےک انڈکشن گا۔ جائ رکھا محدود تک اوقات مقررہ انھی لیکن ےک رہی دستیاب کو طلباء الکرز 
گا۔ جائ دیا مشورہ می بارے

:تمام طلبہ
جائی۔ بیٹھ ضور پر نشست کردہ مقرر یک ان 
کہ ہ ضوری یہ ہی۔ نشانات ےک فرش می رومز کالس تمام اب چاہن۔ کرنا منتقل نہی ڈیسک می روموں کالس 

رہی۔ پر مقام مخصوص اپن ڈیسک
رکھنا یاد یہ دوران ےک اوقات ےک وقف رکھی۔ برقرار فاصلہ جسمات یک ی
میی  2ےس لوگوں دورسے ہو ممکن بیھ جب 
ہوگا اہم پر طور خاص
چاہن کرنا استعمال یہ می اوقات کردہ نامزد ضف اور تک حد ممکن ہر کو الکر ےک ان 
چاہن۔ کرنا نہی دیر می عالق ےک الکر 
چاہن ہونا باہر می ہوا تازہ تو ہو ممکن اگر دوران ےک اوقات ےک وقف اور آئ اسکول 

ببب ببب ببب ببب
تاہم طلباء ےک مابی جو حدود حاصل یک جاسکن ہی اس کو پہچانئ ےک لئ ایک عام فہم نقطہ نظر یک ضورت ہ۔
ہم سب کو بات چیت کو کم ےس کم کرت ےک لئ اپن پوری کوشش کرت چاہن۔ ،
یت طالب علموں کو ان ےک تفویض بیس کالس روم می رہ گا اور اساتذہ ان می منتقل کرے آر ےک  PAسب ےس زیادہ
ے
طلباء پورے دن اپن متعدد مضامی ےک لئ کالس رومز منتقل کریں ےک جن می عمیل  /سائنس  /آت یت کالرس شامل .گا
ے
اس تحریک یک نگرات یک جائ یک اور اےس کم ےس کم رکھا جائ گا۔ ہی۔
تمام طلبہ
جلدی تو ہو جائ می کالس دورسے ےس روم کالس ایک جب اور ہو جائ می کالس بعد ےک وقف یا وقت ےک صبح جب 

کریں ےس
ے
سیوائزرز ان 
ہ کرنا کم ےس کم کو چیت بات یک طلبا مقصد کا جن ےک ہوں پر راہداریوں ان جو کریں تعاون ساتھ ےک ی
چاہن کرنا نہی دورہ کا عالقوں واےل الکر درمیان ےک کالسوں 
ے
رکھی محدود کو تعامل پر روانگ اور آمد می عالقوں مشیکہ دورسے اور داالن 
کریں استعمال کا کینٹی می اوقات ےک لنچ  /بریک نامزد اپن ضف 
ہالنا ہاتھ  ،ملنا گےل جیےس کریں گریز ےس رابطہ جسمات 
کریں۔ گریز ےس کرت اشیاک کا اشیاء ذات جیےس وغیہ کتابی  ،کیلک ی
ولیی  ،قلم 
ی
کرنا صاف یس یت می بعد اور پہےل ےس مسحوں کردہ فراہم کو آپ  ،ہی کئ استعمال آالت
الیکیانک ئ آپ جہاں 
چاہن

سانس یک حفظان صحت اور کھانیس ےک آداب
تمام طلباء
کریں گریز ےس چھوت کو منہ اور ناک  ،آنکھوں  ،چہرے 
ڈھانپی ےس ٹشو یا کہن ہوت مڑی کو چھینک یا کھانیس 
لگائی ٹھکائ کو ؤتکوں واےل ہوت استعمال می ٹوڑوں 

ماسک  /چہرے ےک پردے
ے
پہنئ واال شخص کھانیس  ،چھینک  ،باتی کرتا ہ یا آواز جب ڑ
کیا طلباء کو چہرے ےک احاےط پہنئ یک ضورت ہویک۔
ڑ
ی
رکاوٹ ہوت ہ جو سانس یک بوندوں کو ہوا می اور دورسے لوگوں می سفر کیے کا چہرہ ڈھانپن ےس اٹھاتا ہ تو
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ہ (جو یہ نہی جانئ ہی کہ کو روکنا پہنئ واےل ےس وائرس یک منتقیل لہذا ی ی
کیا چہرہ ڈھکئ کا مقصد کرت ےس روکتا ہ۔
قرین رابےط می ہی۔
وہ انفکشنڈ ہی) جن ےک ساتھ وہ ی
کہ اساتذہ  ،عملہ اور پوسٹ پرائمری اسکولوں می پڑھئ واےل طلباء جب دورسے عمےل یا طلباء یہ یضورت ہ لہذا
ےس  2ی
میی کا جسمات فاصلہ برقرار نہی رکھ پات تو چہرہ ڈھانپی۔
پوسٹ پرائمری ٹرانسپورٹ اسکیم ےک تمام طلبا کو چہرے کا احاطہ کرنا چاہن جب تک کہ ایسا نہ کرت یک کوت
تمام طلباء کو انڈکشن می چہرہ ڈھانپن ےک ساتھ جاری کیا جائ گا۔ اچیھ وجہ نہ ہو۔
ڑ
ے
ی
چاہن۔
ڈھانپن کو مندرجہ ذیل گروپوں می ےس کیس کو نہی پہننا
کیے ےک چہرے کو





ہ پڑتا کرنا سامنا کا دشواری می لین سانس کو شخص بیھ کیس
ہو نااہل یا ہو ہوش یئ جو شخص بیھ کوت
ہ قاض ےس ڈھکئ کو چہرے بغی ےک مدد جو شخص بیھ کوت
چی یئ یہ بہت یا پریشان پر ڈھانپن کو چہرے وہ اور ہو ضورت خصویص یک جس شخص بیھ کوت
یا خدشات حیس  ،حالتوں یک صحت ذہن  ،افراد واےل معذوری ترقیات یا دانشورانہ پر طور ےک مثال  ،کرے محسوس
سیش
حساسیت۔ ی

:تمام طلبہ
ےس ڈھانپن کو چہرے اور چاہن لگنا نہی ہاتھ ےس ڈھانپن کو چہرے کو علموں طالب واےل ڈھانپن کو چہرے جب 

۔ چاہن کرنا صاف یا دھوت ہاتھ اپن پہےل ےس ڈھانپن کو چہرے اور پہےل
ہوت نہ استعمال جو چاہن رکھنا می جگہ مخصوص  designل ےک علم طالب اس ہر سامان واےل ڈھکئ کو چہرے 
)می تھیےل واےل لیبل جیےس( ہو الگ ےس دورسوں پر جائ نہ پہنا پر
ے
ےک ی ی
کیے تو ہو ہوت گندیک پر طور صاف اگر یا  ،پہےل ےس ہوت استعمال دوبارہ یا  /اور بعد ےک استعمال ےک دن ہر 
چاہن۔ ڈھانپنا کو چہرے
ہوسکن دشواری می لین سانس ےس ڈھانپن چہرہ کا ی ی
کیے گیےل چاہن۔ نہی ڈھانپنا کو چہرے تو ہی گیےل وہ اگر 
ہ۔
ہ۔ کرتا نہی انکار ےس ضورت یک رہن می گھر تو ہو عالمت عالمن اگر ےس پہنئ ماسک یا ڈھانپن کو چہرے 

ی
ماحولیان حفظان صحت
نفاذ عمل نافذ مزید باقاعدہ اور ضمن می صفات ےک ہمارے اسکول می  ،صحت عامہ ےک مشورے ےک عی مطابق
ے
ہمارے صفات عمےل کو ایک مخصوص کوویڈ  19تربین پروگرام مہیا کیا گیا ہ جو صفات پر مرکوز ہ کئ جائی ےک۔
اور اسکول کو صفات ےک بڑھئ ہوت اخراجات ےک لئ اضاف مایل اعانت میل۔ ،
ہر اسکول یک ترتیب ےک مطابق دن می ایک بار کم از کم صاف کیا جائ گا ●
ی
الیکیانک اور کھیلوں کا سامان اشیاک کردہ سامان یک صفات نہی اضافہ کیا ●
جیےس اوزار آرٹ ےک سازوسامان،
جائ گا
ےک ایک ، Covid-19تعلیم ےک سیکشن پروٹوکول صفات سمیت واضح پروٹوکول ،ےک ساتھ ہم ےس فراہم یک ہ ●
ے
مشتبہ یا تصدیق یک صورت ہو تو اسکول یک پیوی کریں ےک کہ
:تمام طلبہ
کہ تک جب ہوگا بیٹھنا  sitل ےک جماعت ہر پر می اس انہی گا۔ جائ کیا مختص ڈیسک می روم کالس بیس ےک ان 

ے
یک۔ مےل مدد بیھ می لگائ پتہ کا رابےط ےس اس  ،تو ہو ضورت اگر کہی۔ نہ کو ہوت منتقل انھی استاد
بنائی یقین النا ساتھ اپن سامان ذات تمام وقت نکلئ باہر ےس روم کالس 
چاہن چھوڑنا نہی مواد دیگر یا کتابی  ،بیگ اسکول ساتھ ساتھ ےک راہداریوں 
کو اسکرین اور بورڈ یک پہےل ےس استعمال ہی۔ دار ذمہ ےک کرت صاف اےس ہی کرت استعمال کا کمپیوٹر بیھ جس وہ 
ے
یک۔ جائی یک فراہم مسح لئ ےک مقصد اس چاہن۔ کرنا صاف ےس احتیاط
ے
چھوڑیں۔ نہ صاف اور گندیک کو خود بعد ےک ٹائم لنچ اور وقف کہ ہوگا بنانا یقین کو رہن محتاط اضاف 

یکساں
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ہم طلباء کو مشورہ دین ہی اس می ضف سیاہ جوت شامل ہی۔ مکمل اسکول یونیفارم ہر وقت پہنا جانا چاہن۔
ہوڈیز اور کیونکہ سارا دن اسکول می ہوادار رہتا ہ۔  asل ہ تو اےس پہنئ ےک اسکول یک جیکٹ اگر ان ےک پاس کہ
دیگر جیکٹس یک اجازت نہی ہ۔
ے
طلباء کو پن کالس ےک بدلئ واےل کمروں تک رسات حاصل ہویک۔ بدلئ واےل کمروں کو نشان زد کیا گیا ہ تاکہ یہ یقین
سےک بنایا جاسےک کہ طلباء  1ی
میی یک دوری برقرار رکھ
ے
بچ یک وردی کہ آپ ےک ےک کریں اگر ممکن ہو تو  ،ہم آپ یک حوصلہ افزات
اس ےک لئ آپ ےک لئ دھویا جائ جتن بار ے
یہ ایک مشورے یک سفارش ہ۔ ممکن ہ۔

اسکول یومیہ معمول

ڑ
سکول  ROMایف اے اور ن آ رہا ہ
رسکاری ضوابط ےک مطابق  ،اسکول ےک ٹرانسپورٹ پر سفر کرت واےل تمام طلبا کو فیس ماسک پہنئ  ،بہن بھائیوں ےک
ے
منظم انداز می بس ایک طلبا کو ساتھ بیٹھن یا باف مدت ےک لئ ایک یہ فرد ےک ساتھ بیٹھے رہن یک ضورت ہویک۔
۔ کو کہا جاتا ہ اترت کر ےک ایک
:صبح
ے
جب وہ واپس آئی ےک تو پورے سال ےک گروپوں طلبا کو ایک دورسے ےک قریب گروپوں می جمع نہی ہونا چاہن۔
ے
عقن حےص می مرکزی داخیل راستہ کو تفویض کردہ داخےل اور ی
خارج راسئ دین جائی ےک۔
جونیی طلباء عمارت ےک ی
ے
ے
سینی طلباء دستک روڈ ےک سامئ واےل داخیل راسئ کا استعمال کریں ےک۔ استعمال کریں ےک۔
طلبا ےس اسکول یک عمارت می داخل ہوت ےک وقت صبح ےک وقت قطار مینجمنٹ پروٹوکول پر عمل کرت کو کہا جائ
گا۔
:کو الزیم طور پر طالب علموں داخےل ےک اسکول می
کرو صاف کو ہاتھوں اپن 
 ،پہنی ماسک کا چہرے اپن می عمارت یک اسکول وقت ہر 
آپ جب ۔ دیں ترتیب مواد اور کتابی اپن لئ ےک کالسوں اپن تک وقت ےک کھائ ےک دوپہر اور جائی پر الکر اپن 

ر
معارست
کریں۔ استعمال کا الکر اپن یہ تب ہو سکئ رہ قائم پر فاصےل
وہ پر طور مت رکھی۔ پر ڈیسک کردہ تفویض اپن اےس اور  andجا ےل می روم کالس بیگ اسکول کردہ تیار اپنا 
چھو کو کریس یا می دورسے کیس پاک ےس جراثیم  /ہ گیا دیا کر صاف
ہوگا۔ جانا باہر ےس اسکول اور چھوڑنا کو ایم رو می حالت مناسب یک موسم کو آپ بعد ےک اس 
ی
گھنن جب 
می روم کالس اپن سیدےھ ہوت کرت استعمال کا راسئ داخیل ترین قریب ےک کمرے  ،ہ بجن
ی
ے
ہون ی
ہون داخل می عمارت کہ بنائی ی
یقین کو بات اس جائی۔
پہن ماسک چہرہ اپنا آپ پہےل ےس
ہی

 :پیدل سفر یا سائیکلنگ
والدین  /رسپرستوں تمام اسکول طلباء کو پیدل چلئ یا سائیکل چالئ یک ترغیب دے رہ ہی اگر وہ ایسا کرسکئ ہی۔
ر
معارست فاصالت پروٹوکول کا مشاہدہ اور ان کا احیام کرت یک
کو اسکول ےس کیس بیھ رابےط ےک سلسےل می تمام
اس می اسکول ےس اپن بچوں کو چھوڑت یا جمع کرت اور اسکول ےس کوت رابطہ کرت پر دورسے ضورت ہ۔
کنبوں ےک لئ دو ی
میی یک دوری برقرار رکھنا شامل ہ۔
 :کالس می تبدییل
ہر طالب علم ےک پاس اپن بیس کالس روم می ایک تمام طبقات گروپوں کو بیس کالس روم می تفویض کیا گیا ہ۔
دن می ایک محدود تعداد می طلبہ کالس روموں کو اپن عمیل  /سائنس  /آت یت مختص کریس  /ڈیسک ہوگا۔
:کالسوں می جائ ےک لئ منتقل کرسکئ ہی۔ مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائ جائی
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رکھی می بیگ ےک اسکول اپن سامان اور کتابی تمام
کریں استعمال کا پاتھ فٹ ڈور آؤٹ پر طور ےک متبادل ےک چلئ می راہداری وہاں ہو ممکن جہاں
سیوائزر موجود پر راہداریوں
کریں۔ عمل پر ہدایات یک ی
سخن ےس جا ی
ی
ی
ن درمیان ےک کالسوں درمیان ےک الکر اپن آپ
ہی رہ کر منع ےس
جائی پر ڈیسک  /نشست تفویض اپن سیدےھ تو پہنچی می کمرے اپن آپ جب
.ہوت کرت استعمال مسح کش جراثیم فراہم ےس کریس اور ڈیسک ےک آپ ر
کیس جراثیم
۔ رکھی می بن کو مسح شدہ استعمال









:وقفہ کا وقت
ر
معارست دوری یک سہولت ےک ل
آپ کو اسکول ےک عمارت ےس باہر وقتا .فوقتا .تعزیر کیا گیا ہ۔  Breakطلباء ےک لئ
اپن وقف کا وقت گزارت یک ترغیب دی جات ہ۔
بیگ ےک آپ چاہن کو آپ تو ہ آزاد کمرے تو ،ہی رہ جا می روم کالس مختلف ایک بعد ےک وقف ےک آپ کو آپ 

.پر می کردہ مقرر اپن کمرے کہ دیا ڈال می
 IDE.می عالق کینٹی یا یک اسکول اوٹ جاؤ اور دو چھوڑ کمرہ 
ے
ے
عمل پر نظاموں لگ می قطار گئ دین ترتیب کرم براہ ہویک۔ دستیاب سہولت یک کینٹی لئ ےک خریدئ کھانا کو طلبا 
ے
اپنا وہ کہ ہی کرت افزات حوصلہ کو طلبا ہم یک۔ ہوں دستیاب نشستی می تعداد محدود می عالق اسمبیل کریں۔
جائی۔ باہر جلد ےس جلد اور کھائی ناشتہ
ی
گھنن جب 
روم کالس اپن سیدےھ ہوت کرت استعمال کا راسئ داخیل ترین قریب ےک کمرے  ،ہ بجن
ی
ے
ہون ی
ہون داخل می عمارت کہ بنائی ی
یقین کو بات اس ۔ جائی می
پہن ماسک چہرہ اپنا آپ پہےل ےس
ہی
جائی پر ڈیسک  /نشست تفویض اپن سیدےھ تو پہنچی می کمرے اپن آپ جب 
.ہوت کرت استعمال مسح کش جراثیم فراہم ےس کریس اور ڈیسک ےک آپ ر
کیس جراثیم 
۔ رکھی می بن کو مسح شدہ استعمال 

:وقت لنچ کا
ر
معارست دوری یک سہولت ےک ل
آپ کو کھانا کھائ کا دوپہر ےک کھائ کا وقت لڑکھڑا گیا ہ۔  Lطالب علموں ےک لئ
وقت اسکول یک عمارت ےس باہر گزارت یک ترغیب دی جات ہ۔
رکھی می بیگ ےک اسکول اپن سامان اور کتابی تمام 
ر
معارست آپ جب ۔ دیں ترتیب مواد اور کتابی اپن لئ ےک کالسوں یک دوپہر اور جائی پر الکر اپن 
رہ قائم پر فاصےل

کریں۔ استعمال کا الکر اپن یہ تب ہو سکئ
می چاہن کو آپ تو ہ آزاد کمرے ہی رہ جا می روم کالس مختلف ایک بعد ےک وقف ےک کھائ ےک آپ ،آپ اگر 
.کمرے پر می کردہ مقرر اپن کہ ڈال می بیگ اپن
ے
ے
عمل پر نظاموں لگ می قطار گئ دین ترتیب کرم براہ ہویک۔ دستیاب سہولت یک کینٹی لئ ےک خریدئ کھانا کو طلبا 
ے
جلد اور کھائ کھائ ےک دوپہر ےک ان کو طلبا ہم یک۔ ہوں دستیاب نشستی می تعداد محدود می عالق اسمبیل کریں۔
ہی۔ دین ترغیب یک جائ باہر جلد ےس
ر
نیچ ےس شہر کو طلباء بزرگ 
معارست اپن طلبا  -ہ استحقاق کا طلباء سینی کہ جیسا  ،ہ اجازت یک جائ ے
ر
معارست ساتھ ےک طلباء اگر ۔ ہی دار ذمہ ےک رکھن برقرار دوری
کرت جمع باہر ےک دکانوں اور رکھن نہ برقرار فاصلہ
ہ پڑسکن ضورت یک کرت منسوخ کو مراعات اس تو ہوجائ پیدا مسئلہ کوت ساتھ ےک افراد واےل
ی
گھنن جب 
اس جائی می روم کالس اپن سیدےھ ہوت کرت استعمال کا راسئ داخیل ترین قریب ےک کمرے  ،ہ بجن
ی
ے
پہن ماسک کا چہرے ی
ہون ی
ی
اپن پہےل ےس ہون داخل می عمارت آپ کہ بنائی یقین کو بات
ہی۔
جائی پر ڈیسک  /نشست تفویض اپن سیدےھ تو پہنچی می کمرے اپن آپ جب 
.ہوت کرت استعمال مسح کش جراثیم فراہم ےس کریس اور ڈیسک ےک آپ ر
کیس جراثیم 
۔ رکھی می بن کو مسح شدہ استعمال 

:یوم اسکول کا اختتام
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ے
ی
سماج دور سہولت ےک لئ
دورسے تمام .می کالس چھوڑ دیں ےک  3.50pmطلباء  TYاور ویں  2 ND ، 5الکرس ،اوپر
ے
بچ ختم ہوں ےک۔
طلباء شام  4ی
ی
بچ
:جب مناسب گھنن ی







کریں صاف کو ہاتھوں اپن پہےل ےس جائ باہر ےس کمرے
کریں منظم بیگ اور کتابی اپن اور جائی پر الکر اپن
کریں صاف کو ہاتھوں اپن تو ہوجائی ختم پر الکر اپن آپ جب
قرین پر طور فوری کو عمارت یک اسکول
نکلی۔ باہر ےس راسئ ی
جائی ضور می بورڈ اور بس اپن وہ تو ہو اجازت یک ڈرائیور جب کو طلباء واےل کرت سفر می بس اسکول
چاہن۔ جانا گھر کر چھوڑ اسکول کو طلبا تمام دورسے

عمیل کالسوں ےک انتظامات
ہم ہوم اکنامکس اور سائنس جیےس مخصوص مضامی ےس متعلق اسکول یک رسگرمیوں ےک بارے می مزید تفصییل
عبوری طور پر مندرجہ ذیل مشورے الگو ہوت ہی رہنمات ےک منتظر ہی۔
رہنمات کا حوالہ دے دیا جائ  HSPCاسپورٹ رسگرمیاں :ہم کھیل ےس واپیس پر ●
 https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sportگا /کھیل اور صحت guidance-for-outdoor-
فن :جہاں ممکن ہو طلباء کو انفرادی فن یک فراہیم یک ترغیب دی جائ ●
جہاں گانا یا ہوا ےک آےل استعمال موسیق :زیادہ ےس زیادہ حد تک طلباء ےک مابی آالت کا اشیاک نہی ہونا چاہن۔ ●
ہوت ہی کمرے کو اچیھ طرح ےس ہوادار ہونا چاہن اور ر
معارست فاصلہ برقرار رکھنا چاہن
بہت زیادہ خطرہ طلبہ
اسکول ان مثالوں می والدین  /رسپرستوں ےس مشورہ کرے گا جہاں طلبا صحت یک وجوہات یک بناء پر اسکول نہی
ے
 appropriateہم اس بات کو یقین بنائ ےک لئ کام کریں ےک کہ ان طلبا کو سیکھن می مشغول ہوت ےک ل جاسکئ ہی۔
مناسب مدد مےل  ،اور وہ ہماری اسکول یک جماعت ےس وابستہ رہی۔
اسکول  /تقرریوں می آ ی
ن واےل
اسکول ےک اہلکاروں کو اس تعلییم سال ےک دوران کیس ایک یک بنیاد پر ایک ایک پر والدین ےس ملئ یک پوزیشن می نہی
اس .اور ضف پہےل تقرری یک طرف ےس ( ntialجب تک یہ ہونا ہ ،جوالت  2020ے ہو گا (رہنما اصول ےک مطابق
ےک ذریےع یا ای  094 9630235طرح یک تمام درخواستی اور مالقاتی اسکول آفس
ی
ہون چاہئی۔ ذریےع ےک  s.gibbons@ballyhauniscs.ieمیل
اسکول می آئ واےل تمام مہمانوں ےس کہا جائ گا کہ وہ مرکزی دفی پر چہرے ےک احاےط اور مکمل رابےط یک ٹریکنگ
ریکارڈنگ شیٹس پہنی۔
ی
کرن ےک ےلئ اہم نکات
نوٹ
ی

جائ کیا فراہم سینیٹائرس ہینڈ ریفلیبل ایک ے
لئ ےک جان ےل کو علم طالب ہر ہ آتا اسکول گروپ سال ہر چونکہ 
کا اس زیادہ ےس زیادہ کو طلبا  studentsل ےک بچن ےس قطار پر اسٹیشنوں ستھرات صفات پاس آس ےک اسکول ہم ۔ گا
پوائنٹس ریفل ہ۔ داری ذمہ یک علم طالب بھرنا دوبارہ کو بوتل اس مطابق ےک ضورت ۔ ہی دین ترغیب یک کرت استعمال
ے
ےک۔ ہوں دستیاب پاس آس ےک اسکول
ی
ے
مشورہ یہ ہم عالوہ ےک اس چاہن۔ دھونا شام ہر اےس ۔ گا جائ کیا فراہم بیھ احاطہ کا چہرے ہون دھون کو طلباء 
اپن کو چہرے اسپیی ہوت رکھے می بیگ الک زپ واےل لیبل ہوت رکھے می بیگ ےک اسکول اپن طلبا کہ ہی رہ دے بیھ
رکھی۔ ساتھ
۔ ہی جاسکئ پاس ےک الکروں اپن ضف می اوقات ذیل مندرجہ طلباء 

اسکول می آمد پر
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طویل دوپہر ےک کھائ ےک وقف ےک دوران
گھر جائ ےس پہےل
ر
معارست فاصےل پر قائم رہ سکئ ہو
ضف اس صورت می جب آپ
)بچ  4شام( بعد ےک ہوت ختم دن کا اسکول 
کیونکہ ہ نہی اجازت یک ہوت داخل می عمارت یک اسکول کو طلبا ی

ہ۔ ضوری کرنا صاف اےس
جوات  19کوویڈ می اسکول 
ہ دستیاب پر  http://ballyhauniscs.ieسائٹ ویب ہماری یہ ہ۔ موجود منصوبہ
ی
ے
ہویک۔ کریل مکمل تربیت یک انڈکشن 19۔ کوویڈ ئ عمےل تمام ےک اسکول پر کھلئ دوبارہ ےک اسکول 
 Covid-19علموں طالب اور عمےل پہلو اہم ایک کا کردار ےک ان ہ۔ گیا کیا مقرر کو )آر ڈبلیو ایل( نمائندوں ورک لیڈ 
ساتھ ےک انتظامیہ اسکول پر اقدامات ےک ی
کنیول ضوری لئ ےک کرت کم کو خطرے ےک ہ رہا جا کیا نقاب یئ لئ ےک
ی
.گا جائ کیا ڈیٹ اپ پر طور پڑی ضورت اور نگرات مسلسل پروٹوکول اور اقدامات  heseت  -ہ لئ ےک کرت مشورہ
یک صحت حفظان یک سانس اور ہاتھ ے handاچھ اور ہوت کرت پیش خاکہ کا عالمات اور عالمات ےک  19کوویڈ 
ہی جائ دکھائ اشارے اہم می اسکول پورے  ،لئ ےک کرت حمایت
ہ گیا دیا روک کو سفر ضوری غی تمام لئ ےک رسگرمیوں یک اسکول 
الگ کو علم طالب ہی۔ موجود پروٹوکول واضح تو ہوں عالمات یک  19کوویڈ می علم طالب کیس می اسکول اگر 
گا جائ کیا رابطہ ےس رسپرستوں  /والدین پر طور فوری اور گا جائ کردیا تھلگ
ہ۔ پڑسکن ضورت لئ ےک لگائ رساغ کا رابےط ےس جس  ،ہی رکھن برقرار کو الگ رابطہ ایک ہم 

:رابطہ یک تفصیالت
@ballyhauniscs.ieپرنسپل :پرنسپل
 o.macken@ballyhauniscs.ieڑ
:ڈپن پرنسپل
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