
 سواالت والے جانے پوچھے اکثر سے حوالے کے جانچ میں کالجوں اور اسکولوں کی وائرس عالمتی بغیر
 حکومت ڻیسڻوں کے لئے یہ الئحہ عمل کیوں الگو کر رہی ہے؟

 تعلیمی اداروں میں حکومت کی بغیر عالمتی وائرس کی جانچ کی حکمت عملی کے کیا مقاصد ہیں؟
وائرس کی جانچ کرنے سے ہمیں کرونا وائرس کے پھیالؤ کے سلسلے کو روکنے میں مدد ملے گی۔  سیکنڈری اسکولوں اور 

کالجوں میں جانچ کے تیز عمل سےمثبت بغیر عالمتی متاثره افراد کی نشان دہی میں مدد ملے گی۔ ایسے افراد جن کا ڻیسٹ 
 وسرے طلباء اور شاگردوں کو روبرو تعلیم جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔ مثبت آیا ہو انہیں الگ کردیا جائے گا جس سے د

 آپ جنوری کے شروعات میں یہ ایک ہی بار میں ڻیسٹ کیوں کروا رہے ہیں؟
یہ ڻیسٹ کا عمل زیاده سے زیاده سیکنڈری اسکولوں اور کالجوں میں وائرس سے متاثره بغیر عالمتی افراد میں وائرس کی 

 لئے تیار کیا گیا ہے جب وه جنوری میں تعلیم دوباره شروع کریں۔ نشان دہی کرنے کے 
جانچ کے تیز عمل اورمثبت افراد کی علیحدگی سے ایسے افراد، جو وائرس سے متاثره ہیں اور بغیر جانے اس کو ممکنہ 

جاری کرده کرونا طور پر تعلیمی اداروں اور معاشرے میں پھیال رہے ہوں، سے بچا جاسکے گا۔  یہ  حکومت کی جانب سے 
 وائرس کی جانچ کے عمل کے مؤثر ہونے میں بھی معاونت فراہم کرے گا۔ 

 وائرس سے متاثره بغیر عالمتی افراد میں جانچ کے تیز عمل کو اب کیوں متعارف کروایا جا رہا ہے؟
یں ہوتی، جو کہ بغیر وائرس سے متاثره افراد میں ہر تین میں سے ایک شخص میں وائرس ہوتا ہے جس کی عالمات ظاہر نہ

جانے بیماری کو پھیال رہے ہو سکتے ہیں۔  جانچ کے تیز عمل کے لیے ڻیکنالوجی ہمیں قابل بنائے گی جس کا مطلب ہے کہ 
ہم وائرس سے متاثره بغیر عالمتی طلباء اور عملے کی بنیادی جانچ متعارف کرواۓ گے، اور پھر ایسے طلباء اور عملہ جن 

کی تشخیص ہوئی ہے ان کی روزانہ جانچ کی جاۓ۔ ایسے افراد جن کے قریبی تعلقات میں وائرس کی  کے تعلقات میں وائرس
تشخیص ہوئی ہے ان کی جانچ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علیحده کرنے کی ضرورت نہیں اور وه رو برو تعلیم حاصل کر 

 سکتے ہیں۔
شاندہی، پھیالؤ کے سلسلے کو روکنے اور اس کوفت کو جو یہ نمایاں بہتری ہے جو، وائرس سے متاثره افراد کی تیزی سے ن

کہ اسکول، کالج اور طلباء کئ مہینوں سے سامنہ کر رہے تھے کو کم کرنے، میں مدد فراہم کرے گی۔ اسکول اور کالج 
 وائرس کے پھیالؤ کے خطرے کو کم کنے کے لیے بہت سی احتیاطی تدابیر الگو کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گےاور

 ہفتہ وار عملے کی جانچ ان کے کم کرنے کی جگہ میں اعتماد کو بڑھاۓ گی۔ 
بچے اور کم عمر افراد جو کہ طبعی طور پر بہت زیاده کمزور ہیں وه، حد سے زیاده کمزور افراد کو بچانے اور حفاظت کی 

 ہدایات پر عمل کرنا جاری رکھیں گے۔
 واپسی کی طلباء میں جنوری

 الجوں میں طلباء کی واپسی کو ملتوی کیوں کی گئی؟سکینڈری اسکول اور ک
بالغ عمر کے طلباء میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مرض منتقلی کی وجہ، یہ ضروری تھا کہ تعلیم کو فوقیت دیتے 

سے  ہوئے ہر وه قدم اڻھایا جاۓ جس سے اس رجحان میں کمی الئی جاسکے۔ زیاده پیمانے پر کی جانے والی جانچ، وائرس
جنوری تک طلباء  18متاثره غیر عالماتی زیاده افراد کی شناخت کرنے اور اس کی منتقلی کو روکنے کے قابل بنائے گی۔ 

اور شاگردوں کی روبرو تعلیم کے لیے اداروں میں واپسی کو زیاده ملتوی کرنے سے اسکولوں اور کالجوں کو بڑے پیمانے 
 ہونے کے لیے وقت مل جاۓگا۔  پر جانچ کے عمل کو الگو کرنے کےلیے تیار

 جنوری میں طلباء کی واپسی کےلئے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟
 پرائمری تعلیمی ادارے

ملک کے ایسے عالقے جہاں وائرس کی منتقلی اور وائرس ہونے کے زیاده خدشات ہیں، وہاں حکومت نے  کونڻنجنسی فریم 
س کی رو کچھ پرائمری اسکول زیاده تر بچوں کے اسکول واپسی کو دو ورک فور ایجوکیشن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے  ج

 ہفتوں کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں۔ 
ایسے عالقے جہاں کونڻنجنسی فریم ورک نافذ نہیں کیا گیا پرائمری اسکول کے بچے معمول کے مطابق تعلیمی سال کے آغاز 

ے والے ادارے (ڈےکئیر سنڻر)میں بچے تعلیمی سال کے آغاز میں ہی واپس آسکے گے اور بچوں کو تمام سہولیات فراہم کرن
 میں واپس آسکتے ہیں۔

 مخصوص ضروریات والے اور دوسرے طریقوں سے تعلیم دینے والے ادارے
خاص اسکول اور مختلف طریقوں سے تعلیم دینے والے ادارے، معزور بچوں کو تعلیم دینے والے اداروں میں روبرو تعلیم 

اور کم عمر افراد واپس آسکتے ہیں، لیکن ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر مناسب ہو تو ان کے والدین کے لیے تمام بچے 
کو بچوں کو گھر میں رکھنے پر آماده کریں۔ مزید معلومات یہاں سے حاصل کی جاسکتی ہیں: خاص تعلیمی اداروں میں بڑے 

 kwww.gov.u (حکومِت برطانیہ( -پیمانے پر بغیر عالمتی وائرس کی جانچ 
 سیکنڈری اسکول اور تکنیکی تعلیم کے کالج
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جنوری کو مکمل واپسی سے پہلے، اسکولوں اور کالجوں کو طلباء کی تعلیم کے لیے واپسی کو سست کرنا چاہیے، بالغ  18
طلباء اور شاگردوں میں وائرس سے متاثره بغیر عالمتی افراد میں کی نشاندہی اور منتقلی کے سلسلے کو روکنے کے لیے 

 لیے۔  جاننچ کو مکمل کرنے کے لئے زیاده وقت دینے کے
جنوری سے، سیکنڈری سکول اور کالج بڑی جماعت کے طلباء کو آن الئن تعلیم فراہم کریں گے جس طرح کہ وه جماعت  4 

 میں حاصل کرتے ہیں، اور نہایت ضروری کارکنوں کے بچوں اور کمزور افراد کو روبرو تعلیم فراہم کرے گے۔ 
سکتے ہیں، کسی بھی دوسری جماعت کے طلباء کو دور دراز سے تعلیم ان کے لئے ایسا کرنا ضروری نہیں، البتہ وه ایسا کر

 دے سکتے ہیں۔
جنوری کو شروع ہورہا ہے،سیکنڈری اسکول اور کالج تمام طلباء کو دور  11تعلیمی سال کے دوسرے ہفتے میں ،جو کہ 

عملے اور اسکول اور کالج دراز سے وہی تعلیم دیں گے جو وه جماعت میں حاصل کرتے تھے، اور بڑی جماعت کے طلباء، 
میں موجود طلباء کو فوقیت دیتے ہوۓ، زیاده سے زیاده بچوں کی جانچ پر توجہ دیں گے۔  وه تعلیم کے لیے طلباء کی واپسی 

 کو آہستہ آہستہ، بڑی جماعت کے طلباء سے شروع کریں گے۔ 
 واپس آنے چاہیے۔ جنوری کو روبرو تعلیم کے لیے سکول 18اسکولوں اور کالجوں کے تمام طلباء 

اسکولوں اور کالجوں میں وائرس سے متاثره غیر عالماتی افراد کی طلباء شاگردوں اور عملے میں جانچ کے لیے سامان کی 
 فراہمی کب تک متوقع ہے؟

تعلیمی اداروں میں بڑے پیمانے پر وائرس کی جانچ کے عمل کو مکمل کرنے کے لئے اور، لیڻرل فلو ڈیوائس کی کڻیں اور 
جنوری سے کھلے ہونگے۔ اسکول اور کالج کمزور  04اتی حفاظت کے ساز و سامان کی کھیپیں وصول کرنے کے لئے ذ

جنوری سے دستیاب ہوں گے۔ پہلے ہفتے  04چھوڻی عمر کے افراد اور نہایت ضروری کارکنوں کے بچوں کے لیے بھی 
ا ہی پہلے دو ہفتوں میں بالغ طلباء جو اسکول یا کالج کے دوران تعلیمی ادارے کے کارکنوں کی جانچ شروع کرنی چاہیے جیس

آئیں ان کی جانچ کرنی چاہیے۔ محکمہ تعلیم توقع کرتا ہے کہ اسکول اور کالج زیاده کمزور شاگردوں اور طلباء، بشمول 
 اضافی ضروریات والے طلباء (معزور)کی جانچ کو ترجیح دے۔

جنوری کے ہفتے سے تمام سیکنڈری اسکول عمر کے (بالغ)طلباء اور شاگردوں کی جانچ شروع کرنا ہوگی۔ یہ مشتمل  11
جنوری کو روبرو تعلیم کے  18ہوگا، تعلیمی اداروں میں تین سے پانچ دنوں کے وقفے سے دو لیڻرل فلو ڈیوائس ڻیسٹ پر، 

 لیے مکمل واپسی سے پہلے۔
فتہ وار جانچ کی جاۓ گی۔ طلباء، شاگرد اور عملے کے وه افراد جن کی تعلیمی ادارے میں وائرس ادارے کے کارکنوں کی ہ

سے متاثره شخص کے قریبی تعلق کے طور پر شناخت کی گئی، روزانہ جانچ کروائیں گے۔ روزانہ ڻیسٹ منفی آنے پر ان کو 
 تعلیمی ادارے میں آنے کی اجازت ہوگی۔

 جانچ پر پیمانے بڑے 
 ی تعلیمی اداروں میں غیر عالمتی وائرس کی جانچ کی کیا حکمِت عملی ہے؟حکومت ک

وائرس سے متاثره ہر تین میں سے ایک شخص کو بغیر عالمتی وائرس ہوتا ہے جسے وه انجانے میں پھیال رہا ہو سکتا ہے 
وائرس سے متاثره افراد کی ہے۔ اس لیے وائرس سے متاثره غیر عالمتی افراد کی جانچ  تعلیمی اداروں کو بچا سکتی ہے۔ 

 نشاندہی منتقلی کے سلسلہ کو روکنے میں مدد دے سکتی ہے۔ 
یہ جانچ کا عمل، سکینڈری اسکول اور تکنیکی کالج کے شاگردوں اور طلباء کے ابتدائی طور پر دو لیڻرل فلو ڈیوائس ڻیسٹ  

 پر مشتمل ہوگا۔
 ل ہوگا  اور یہ کب ہورہا ہے؟اسکولوں اور کالجوں میں یک بار جانچ کا عمل کب تک مکم

جنوری کو شروع ہونے والے ہفتے کو بڑے پیمانے پر جانچ کے واسطے  04یہ متوقع ہے کہ سکینڈری اسکول اور کالج 
جنوری سے تمام طلباء کے لئے وائرس سے متاثره غیر عالمتی افراد کی نشاندہی  11تیار ہونے کے لیے استعمال کریں گے۔ 

دستیاب ہونگے۔ وائرس سے متاثره اور غیر عالمتی افراد کی جلد نشاندہی،انجانے میں وائرس سے کے لیے دو تیز ڻیسٹ 
متاثر ہونے اور مقامی معاشرے میں ممکنہ پھیالؤ سے بچاۓ گی۔ یہ حکومت کی طرف سے الگو کرده بڑے پیمانے پر کرونا 

 وائرس کی تشخیص کے عمل کے مؤثر ہونے میں بھی معاونت کرے گا۔
 ڻیسٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ یک بار

جنوری سے سکینڈری اسکول اور تکنیکی تعلیم کے کالجوں کے تمام طلباء اور شاگردوں کو لیڻرل فلو ڻیسٹ پہش کیا  11
لیڻرل فلو  2دن کے وقفے سے  5سے  3جائے گا۔ سکینڈری اسکول اور تکنیکی تعلیم کے کالجوں کے طلباء اور شاگرد 

  ڈیوائس ڻیسٹ کرواسکے گے۔
ڻیسٹ مثبت آنے والے افراد کو خود کو الگ کرنے کی ضرورت ہوگی، کرونا وائرس سے متاثره ممکنہ یا مصدق افراد کے 
گھر پر رہنے کی ہدایات کی روشنی میں۔  طلباء، شاگردوں اور عملے کے ارکان کو مثبت نتیجہ کی توثیق کے لیے تصدیقی 

تیز رسائی کی معاونت کے لیے،مزید پی سی آر ڻیسٹ سکولوں اور  پی سی آر ڻیسٹ کروانا چاہیے۔  تصدیقی ڻیسٹ تک
 کالجوں کو بھجوائے جائیں گے، کسی بھی شخص کے مثبت نتیجہ آنے پر جاری کرنے کے لیے۔



جانچ الزم نہیں ہے، اور کوئی بھی طالب علم اور شاگرد جو لیڻرل فلو ڈیوائس ڻیسٹ سپرنگ ڻرم کی شروعات میں، نہیں 
جنوری کو روبرو  18انہیں منفی نتیجہ کے لیے جانچ کروانے اور جانچ کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کروانا چاہتا 

 تعلیم کے لیے واپسی کے لیے۔ البتہ جانچ کروانا بھرپور سراہا گیا ہے۔ 
 

 لیڻرل فلو ڻیسٹ کس حد تک کارآمد ہے؟
کم افراد جن کو کرونا وائرس نہیں ہوتا ان کا مثبت نتیجہ لیڻر فلو ڻیسٹ بہت حد تک کارآمد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت 

 آتا ہے(غلط نتیجہ)۔
اگر آپ کا لیڻرل فلو ڻیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے تو اس کا قوی امکان ہے کہ اس وقت وائرس سے متاثره ہیں۔  لیڻرل فلو ڻیسٹ 

رس کے پھیالؤ کا سبب بن سکتے ہیں، ہم ان کے، استعمال سے ایسے افراد جو کے وائرس سے بہت زیاده متاثر ہیں اور وائ
 کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔ 

لیڻرل فل ڈیوائس ڻیسٹ کا نتیجہ منفی آنے والے افراد بھی سماجی دوری کی ہدایات، چہره ڈھکنے، اور جب مناسب ہو 
 باقاعدگی سے ہاتھ دھونے، پر عمل کریں گے۔ 

 
 پرائمری جماعت کے طلباء کی جانچ کرنی چاہیے؟میرا سکول تمام جماعتوں کے لئے ہے۔ کیا مجھے 

نہیں، بڑے پیمانے پر جانچ میں اسکولوں اور کالجوں کے سکینڈری جماعتوں کے طلباء اور شاگردوں کی جانچ کو ترجیح دی 
کی گئی ہے، ذاتی حفاظت کا سامان اور ڻیسٹ کڻیں اسی بنیاد پر فراہم کی جاۓ گی۔ مناسب وقت میں دوسری عمر کے طلباء 

 جانچ کے لیے مزید ہدایات جاری کی جائیں گی۔
 اسکولوں اور کالجوں میں جانچ کون کرے گا؟

زیاده تر، شاگرد جانچ کے لیے نمونے فراہم کرنے کے لئے خود رطوبت نکالیں گے۔ ہماری شائع کرده ہدایات میں جانچ کے 
کے عملے کی جانچ کے عمل میں معاونت کی ضرورت عمل میں بہت سے متعلقہ ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ اسکول اور کالج 

ہوگی۔ باقی جانچ کا عملہ، رضاکاروں اور ایجنسی کے عملہ پر مشتمل ہوسکتا ہے۔ اگر اسکول اور کالج کو جانچ کے لیے 
انتظامات کرنے میں مشکالت پیش آرہی ہیں تو استثنائی حاالت میں منصوبہ بندی اور رسائی کی مشکالت دور کرنے کے 

ے مزید معاونت کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کو اس ترسیل کی ضمانت نہیں  تعلیمی اداروں کا لی
کیسوں کی بنیاد پر تعین کیا جائے گا۔ تمام سیکنڈری اسکول، کالج اور خاص تعلیمی ادارے ارکان کی معاونت کے لیے مزید 

 ر منحصر اسکول نااہل ہیں۔ رقم فراہمی کے لیے اہل ہوں گے۔ تمام دوسرے غی
 اسکولوں اور کالجوں کو کتنی ڻیسٹ کڻیں فراہم کی جاۓ گی اور مزید کڻیں کتنی بار مہیاء کی جائیں گی؟

ڻیسٹ کڻوں کی تعداد جو کہ ہر سکول حاصل کرے گا ، اس کا اندازه اساتذه اور طلبہ کی تعداد اور پھیالؤ کی بنیاد پر متوقع 
کے شروع میں حاصل کرے گے۔ پہلی  2021پر لگایا گیا ہے۔ اسکول اور کالج دو کھیپیں جنوری  روزانہ جانچ، کی بنیاد

ترسیل رائل میل کے ذریعے حاصل ہوگی۔ یہ کڻیں اور ذاتی حفاظت کا سامان ابتدائی جانچ کے عمل کے لیے ہوگا۔ دوسری 
جانچ کے لیے ڻیسٹ کڻیں اور ذاتی حفاظت کا   ترسیل میں اسکول اور کالج عملے اور تعلقات کی روزانہ ایک ہفتہ کے لیے

 سامان حاصل کریں گے۔ 
جانچ کے عرصے میں ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت مزید ڻیسٹ کڻیں اور ذاتی حفاظت کا سامان مانگ سکےگیں, اور 

 سامان دوباره حاصل کرنے کے بارے معلومات جلد ہی مہیاء کی جائیں گی۔ 
 حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں ڻیسٹ کڻوں کی ترسیل 

کم کرنے کی ہدایات کے طور پر ڈی ایچ ایس سی قوائد و ضوابط کے ساتھ ایک ایک قانونی معاہده طے کرے گا کہ اسکول 
اور کالج صرف جانچ کے عمل میں شرکت کے انتخاب کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ڻیسٹ کڻوں کی پہلی ترسیل حاصل کنے 

نے کے مخصوص مرحلے نہیں ہیں۔ ان سامان کے دوباره حصول کے لیے مزید معلومات فراہم کی جائیں کے لیے معاہده کر
 گی۔ 

 
 اگر اسکول/کالج مختلف جگہوں پر کام کرنے واال ہوگا تو کیا ہوگا؟

منحصر ہے کہ وه اہک ہی جگہ پر جانچ کرتے ہیں یا  کام کی ہر جگہ پر بھی جانچ کی سہولت فراہم یہ اسکولوں/کالجوں پر  
 کرے گے۔ ہم اسرار کرتے ہیں کہ طلباء/شاگردوں کی جانچ کو آسان بنانے کے لیے ہر کام کی جگہ پر انتظام کریں۔ 

 
 کروانا جانچ

 کیا پہلے سے موجود جانچ کی سہولت بھی میسر رہے گی؟
رس سے متاثره عالمات ظاہر کرنے والے افراد کی کے لیے حکومت کی جانچ کی عام سہولت دستیاب رہے گی۔ یہ ہمارے وائ

جانچ کے الئحہ عمل کی بنیاد ہے۔ یہ جاننے کے لیے مؤثر طریقہ ہے کہ آپ وائرس سے متاثره ہیں اور خود کو الگ کرنے 
 119) سروس سے یا 19و آپ کو این ایچ ایس کرونا وائرس (کووڈ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میں عالمات ظاہر ہورہی ہیں ت



پر اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں کال کر کے ڻیسٹ بک کروا  03033032713پر انگلینڈ اور ویلز میں کال کر کے یا 
 سکتے ہیں۔ 

ہ داروں کے سامنے بے حرمتی اجانچ میں حصہ نہ لینے والوں اور جن کا سکول/کالج میں نتیجہ مثبت آیا ہوں ان کی رشت
 سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟

 جہاں ممکن ہو وہاں طلباء، شاگردوں اور عملے کو نتائج اکیلے میں بتائیں جائیں۔
 کیا میرا خاندان بھی جانچ کروا سکتا ہے؟

تعلیم کے لیے کھال نہیں، یہ ڻیسٹ اسکول اور کالج کے طلباء/شاگردوں اور عملے کے لیے اسکولوں اور کالجوں کو روبرو 
رکھنے کے مقصد کے تحت مختص کیا گیا ہے۔ حصہ لینے والے طلباء/شاگردوں اور عملے کے گھر کے افراد اہل نہیں۔ اگر 

کی عالمات ظاہر ہو تو انہیں حکومت کی معیاری ہدایات پر عمل کرنا چاہیے بشمول فوراً خود  19خاندان کے افراد میں کووڈ 
 کو الگ کر کے اور 

 پر انگلینڈ اور ویلز میں کال کر کے ڻیسٹ بک کروا کر۔  119) سروس سے یا 19ایچ ایس کرونا وائرس (کووڈ  این
مجھے (شاگرد/طالب علم/ عملے کا رکن کو) جانچ کیوں کروانی چاہیے اگر مجھے (شاگرد/طالب علم/ عملے کا رکن کو) 

 کوئی عالمات ظاہر نہ ہوں؟ 
ائرس کی تشخیص کے لئے ہے جن میں کوئی عالمات ظاہر نہیں ہوتیں اور وه پھر بھی وائرس لیڻرل فلو ڻیسٹ ان افراد میں و

سے متاثره ہوتے ہیں اور وائرس کو منتقل کر سکتے ہیں۔ جانچ کرنے سے آپ دوسرے لوگوں کو محفوظ، وائرس کے پھیالؤ 
 کو روک سکتے ہیں اور جانوں کا بچا کرسکتے ہیں۔ 

ے کے رکن کو) جانچ کیوں کروانی چاہیے؟ اگر نتیجہ مثبت آیا تو مجھے خود کو الگ کرنا مجھے (شاگرد/طالب علم /عمل
 ہوگا۔ مجھے یہ خطره کیوں مول لینا چاہیے؟

لیڻرل فلو ڻیسٹ ان افراد میں وائرس کی تشخیص کے لئے ہے جن میں کوئی عالمات ظاہر نہیں ہوتیں اور وه پھر بھی وائرس 
س کو منتقل کر سکتے ہیں۔ جانچ کرنے سے آپ دوسرے لوگوں کو محفوظ، وائرس کے پھیالؤ سے متاثره ہوتے ہیں اور وائر

کو روک سکتے ہیں اور جانوں کا بچا کرسکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ عملہ کام پر آ سکتا ہے اور اسکول اور کالج  
م کو اپنے دوستوں کے ساتھ جاری رکھ عملہ کی غیر ضروری کمی سے بچ سکتے ہیں اور طلباء اور شاگرد روبرو تعلی

 سکتے ہیں۔ 
 رضامندی

 اگر اسکول رضامندی حاصل نہ کر سکے اور بچہ اسکول واپس آجاۓ تو کیا ہوگا؟
پروگرام میں شرکت کرنے والے سے جانچ کروانے والے سے یا سولہ سال سے کم عمر ہونے کی صورت میں والدین یا 

کوئی بھی عملے کا رکن، شاگرد یا طالب علم جانب میں حصہ لینا چاہتا وه پھر  قانونی سرپرست سے رضامندی ضروری ہے۔
بھی اسکول آ سکتا ہے جب تک کہ ان میں عالمات ظاہر نہیں ہوتی یا پھر ان کی مثبت نتیجہ آنے والے کے قریبی تعلق کے 

شخص کے تعلق کی کی جاتی ہے، نہیں طور پر شناخت نہ ہو۔ وه لوگ، جو سلسلہ وار/روزانہ ہونے والی جانچ جو کہ متاثره 
 کروانا چاہتے وه عام عوامی ہدایات پر عمل کریں گے اور خود کو دس دن کے لیے الگ رکھنا ہوگا.

 کیا آپ کو جانچ کے لیے ذاتی کوائف کے استعمال کے لئے رضامندی لینا ہوگی؟
ے استعمال کی قانونی وجوہات موجود ہیں۔ تعلیمی اسکولوں اور کالجوں کو یہ مطمئن کرنا ہوگا کہ ان کے پاس ذاتی کوائف ک

کے قوانین میں سکینڈری اسکولوں اور تکنیکی تعلیم کے اداروں کی یہ زمہ داریوں تجویز کی گئی ہیں کہ وه حفاظت کی 
ضروریات، شاگردوں کو فروغ دینے اور طلباء کی فالح و بہبود کے لیے منصوبہ بندی کے لیے رضامندی پر انحصار کیے 

غیر کافی قانونی وجوہات مہیاء کریں۔ اسکول اور کالج عملے، شاگردوں اور والدین کو رازداری اطالع نامہ فراہم کریں گے ب
 جس میں یہ وضاحت ہوگی کہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے کونسے ذاتی کوائف چاہیے ہونگے۔ 

  عملہ کا کام
 

 رضا کاروں کا ڈی بی ایس چیک ضروری ہوگا؟
ر کالجوں کوجانچ میں معاونت کے لیے ایجنسی عملہ، کنڻریکڻرز اور رضاکاروں کو استعمال کرتے ہوئےاپنی اسکولوں او

قانونی زمہ داریاں تقرری سے پہلے جانچ کے حوالے سے پورا کرنا ہونگی۔  بالعموم جب آپ جانچ کے عمل میں شامل ہوں یا 
 ا ڈی بی ایس چیک ضروری ہوگا۔ کسی بھی وقت طلباء کے ساتھ بغیر نگرانی کے ہوں تو آپ ک

اگر آپ رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہوں لیکن رطوبت نکالنے میں مدد نہ کر رہے ہوں  ( مثال کےطور پر آپ کو 
چھوڻے بچے جو کہ خود نہیں کر سکتے ان کی معاونت کے لیے تربیت فراہم کی گئی ہو )اور آپ کی بچوں/ چھوڻی عمر 

ی وقت نگرانی میں کام کر رہے ہوں تو آپ کا ڈی بی ایس چیک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کے افراد کے ساتھ کسی بھ
ضروری ہے کہ ایجنسی عملہ، کنڻریکڻرز اور رضاکاروں کو مناسب معاونت کی جاۓ اور مناسب زمہ داریاں سونپی جائیں۔  



اتھ میل جول کم کروانا چاہیے اور وه اسکولوں اور کالجوں کو رضاکاروں، کنڻریکڻرز اور ایجنسی عملہ کا گروپوں کے س
 شاگردوں اور عملے سے جہاں ممکن ہو دو میڻر کے فاصلے پر رہیں۔ 

 آپ اس بارے میں مزید کیا کہہ سکتے ہیں کہ کون سی سی فوجی معاونت موجود ہوگی اور وه کس طرح مدد کریں گے؟
فوجی جوان سکولوں اور کالجوں کی  1,500گی، معاونت ہر سکول کی سکول اور کالج کی کی ضروریات بات پر منحصر ہو

معاونت کے لیے تعینات کردیئے گئے ہیں.وه کام پر موجود رہیں گے، آن الئن تربیت دینے اور جانچ کے کے عمل کو تیار 
 کرنے کے لیے مشوره دیں گے۔ ڻیموں کے ساتھ انفرادی معاونت کے لیے تیار ہونگے اگر اسکول اور کالجوں طلب کریں۔ 

ول اور کالج یہ اضافی مدد ڈی ایف ای کی ہیلپ الئن کے ذریعے طلب کر سکتے ہیں۔ کچھ فوجی جوان سکولوں اور اسک
کالجوں کو الئحہ عمل کی منصوبہ بندی، بڑے پیمانے پر جانچ کی ترسیل کے لیے عملی اقدامات میں مدد کے لیے دور دراز 

 سے معاونت فراہم کریں گے۔
اس معاونت میں بڑے اسکولوں میں بڑے پیمانے پر جانچ کو الگو کرنے اور چالنے کے لیے سواالت کے جوابات کے طور 

پر ہو سکتی ہے۔  دوسرے حاالت میں محکمہ موقعہ پر اسکولوں کالجوں کو فوجی معاونت فراہم کرے گا جانچ کے لیے 
کا عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسکول اور کالج یہ اضافی مدد ڈی ایف جگہوں کی تیاری میں مدد کے لیے جہاں اس کے بغیر جانچ 

 ای کی ہیلپ الئن کے ذریعے طلب کر سکتے ہیں۔
 

 میرے اسکول اور کالج میں کام والے عملے کی مزید کیا معاونت ہو سکتی ہے؟
می کے ساتھ ساتھ اسکولوں اور کالجوں کے لیے جانچ کے عملے کی معاونت کے لیے فوجی معاونت اور عملے کی فراہ

 دوسرے انتخابات بھی موجود ہیں 
ایسے شاگرد جو خود رطوبت نہیں نکال سکتے ان کے لیے ان کے لیے معاونت ہماری ڈی ایف ای کی ہیلپ الئن  ●

سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے بچے اور چھوڻی عمر کے افراد جن کی جسمانی صحت ان کی جانچ کرنے 
یا اسکول کا پہلے سے موجود عملہ مدد نہیں کر سکتا ان کے لیے طبی معاونت  سے روکتی ہے اور جہاں والدین

 فراہم کی جاۓ گی۔  
 افسران باال کی معاونت آف سڻڈ کے ایچ ایم آئی یا اسکولوں کے ہم منصبوں سے فراہم کی جۓ گی۔ ●
کے طریقوں  کمرشل طریقے بیرونی عارضی بھرتیوں اور غیر طبعی طریقوں کو  پہلے سے موجود مختلف کام ●

سے رسائی کی جا سکتی ہے۔ ان کام کے طریقوں کے خریدنے سے متعلق مزید معلومات ڈی ایف ای کی پورڻل پر 
 شائع کی جائیں گی۔ 

رضاکاروں کی مدد۔ اسکول اور کالج پہلے سے موجود رضاکاروں کا استعمال کرسکتے ہیں (رضاکار والدین،  ●
یا  Do.it.orgج کی دوسری جگہ پر) یا پھر ملکی نیڻورکوں جیسا کہ سکول گورنر، اور وه رضاکار جو اسکول/کال

ریچ وولنڻرنگ کے ذریعے رضاکاروں کو شامل کرسکتے ہیں۔ رضاکار تنظیموں کو بھی رضا کاروں کو شامل 
کرنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسکول اور کالج اپنی مقامی تنظیموں کو نیشنل سنڻر 

 ولنڑی آرگنائزیشن کی ویبسائٹ سے ڈاک کے پتہ کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں۔آف و
 

 کیا میرے اسکول اور کالج کو معاوضہ ادا کیا جائے گا؟
اسکول اور کالج جانچ پر آنے والے خرچ کی معاونت کے لیے رقم وصول کریں گے۔ ہم نے بڑے پیمانے پر جانچ کے عمل 

ملین پاؤنڈ فراہم کئے ہیں۔ یہ حاالت کو مد نظر  78ئے اسکولوں اور کالجوں کوکے ابتدائی مرحلے کو مکمل کرنے کے ل
رکھتے ہوئے خرچ کی جائے گی۔ رقم کی فراہمی سکول یا کالج کے تعداد پر منحصر ہوگی جیسا کہ یہ کہ جانچ کرنے کے 

اء کیا ہے جو کہ عملے کی لیے اضافی عملے کی تعداد پر اثر کرے گی۔  ہم نے ایک عملے کی منصوبہ بندی کا ڻول مہی
شرائط اور ملحکہ فنگد کی تفصیالت فراہم کرے گا۔ یہ ڻول ایک سکول کتنی رقم حاصل کر سکتا ہے کا اندازه لگاۓ گا۔ آپ 

کے لیے  2021اور  2020کی اسکولوں کی مردم شماری کے نتائج اور  2020کو فراہم کی جانے والی اصل رقم خزاں 
کے نتائج کے اعدادوشمار پر منحصر ہوگی۔ ایجوکیشن اور اسکل فنڈنگ ایجنسی خودبخود  R04انڈویجوالزڈ لرنر ریکارڈ 

ایسے ادارے جو کہ بڑے پیمانے پر تیز جانچ کے عمل کی ابتدائی مرحلے کو مکمل کرنے کی ترسیل شروع کردی ہے ان 
 کو رقم مہیا کرے گی۔

 رقم کن چیزوں پر خرچ ہوگی؟
بنیادی رقم اضافی عملے کے اخراجات کے لیے خرچ ہوگی لیکن اسکولوں اور کالجوں کو  محکمہ تعلیم توقع کرتا ہے کہ

جانچ کے دیگر مناسب اخراجات کو پورا کرنے کے لئے خرچ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔  اضافی متعلقہ اخراجات میں 
 شامل ہے:

 ت ، ڻشو اور واپس وغیره؛ اورمعمولی اخراجات جیسا کہ پرنڻنگ، پیپر / سڻیشنری، صفائی کا سامان / آال ●



فضلہ کو ضائع کرنے کے اضافی اخراجات جس کی وجہ سے ضائع ہونے والے فضلہ کی مقدار میں اضافے کا  ●
امکان ڻجانچ کے لیے استعمال ہونے والے سامان  (مثال کے طور پر لیڻرل فلو ڈیوائس ڻیسٹ کٹ، ڈسپوزیبل ذاتی 

 یدا ہوتا ہے  حفاظت کا سامان، ڻشس، کاغذ دان وغیره) پ
 

کیا بیمہ کمپنیوں نے، جو کہ اسکولوں اور کالجوں کے ساتھ کام کرتی ہیں بشمول رسک پروڻیکشن ارینجمنٹ سکیم نے یہ 
 تصدیق کردی ہے کہ وه بڑے پیمانے پر جانچ کے پروگرام کے تمام اخراجات پورا کریں گے؟

الے دعوے کا آر پی اے رکن کو معاوضہ ادا کرے گی۔  تھرڈ پارڻی (بشمول شاگرد) یا مالزم کی طرف سے کیے جانے و 
 چونکہ اسکول یا کالج تیزی سے جانچ کر رہے ہیں تو یہ چوٹ، موت اور تھرڈ پارڻی کے نقصان کا ازالہ کرے گی۔ 

یہ صالح دی گئی ہے کہ یہ ادارے اور دوسرے تمام اسکول اور کالج جوکہ آر پی اے کے ارکان نہیں ہیں، وه ازالے کی 
 مل تفصیالت کے لئے اپنی اپنی کمرشل بیمہ کمپنیوں سے رابطہ کریں۔مک

آر پی اے کی طرف سے دیا جانے واال معاوضہ  آر پی اے کے ممبران کے لیے عام قوانین، قواعد و ضوابط اور پابندیوں 
وکہ رکن دعوٰی کرنے کے تحت دیا جائے گا۔ اس میں شامل ہوگا حفاظت  اور کسی بھی نقصان / ازالے  پر آنے واال خرچ ج

پر قانونی طور پر کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بھی دوسری پارڻی قانونی زمہ داری اپنے سر لیتی ہے تو آر پی اے کسی بھی پارڻی 
 (جیسا کہ مشینیں بنانے والے) کو معاوضہ ادا نہیں کرے گی۔ 

کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی ساز وسامان کو  یہ ضروری ہے کہ تعین شده نقصان کے لیے منصوبہ بندی، ریکارڈ اور اس پر کام
نقصان یا خراب ہونے کی صورت میں جو کہ رکن کی ملکیت ہو یا زمہ داری ہو (ادھار یا اقساط کے معاہدے پر ) جانچ کے 

عمل میں استعمال کے لیے تو آر پی اے رکن کو سامان کو بدلنے یا ڻھیک کروانے کے لیے معاوضہ ادا کرے گی۔  یہ 
 ر پی اے کے ممبران کے لئے قوانین (بشمول تمام پابندیاں، شرائط اور استثناء) کے تحت ادا کیا جائے گا۔ معاوضہ آ

 اسکول اور کالج بڑے پیمانے پر جانچ کرنے کے ساتھ ساتھ دوردراز سے کس طرح تعلیم دیں گے؟ 
نے پر جانچ کے عمل کی ترسیل مؤثر سکینڈری اسکول اور کالج مرحلہ وار طلباء کی واپسی کروائیں گے جو کہ بڑے پیما

سال 11بنانے اور اعلٰی معیاری دوردراز سے(آن الئن) تعلیم دینے میں معاون ہوگا۔  آن الئن تعلیم امتحان دینے والے طلباء (
جنوری سے دی جاۓ گی۔ آن  11جنوری سے دی جاۓ گی۔ اور دوسرے تمام طلباء اور شاگردوں کو  04سال) کو  13اور 

م کے حوالے سے ہدایات اور حوالہ جات یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؛                                                  الئن تعلی
Get Help with Remote Education-GOV.UK ۔ ایسے شاگرد طالبہ جو کہ کہ کمزور لوگوں میں شمار کئے گئے
کے شروع سے روبرو تعلیم کے لیے اسکول یا کالج آسکتے ہیں جس  ہیں یا جن کے  والدین انتہائی اہم کارکن ہے وه بھی سال

طرح کے پرائمری جماعتوں کے طلباء اور معذور افراد کو تعلیم دینے والے اسکول اور کالجوں میں۔ مطلوبہ پیمانے پر جانچ 
 نا ہوگا۔کرنے کے لیے سکولوں اور کالجوں کو اس پروگرام کی معاونت کے لیے عملہ کے ممبران کو فراہم کر

یہ معاونت جانچ کے لیے ان سات ذمہ داریوں کو پورا کرے گی جو کہ اسکولوں اور کالجوں کی حوالہ کتاب میں درج کی 
گئی ہیں۔  محکمہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اساتذه کی ترجیحات تعلیم دینا ہوگی اور یہ تصدیق کی ہے کہ جانچ کے لیے تعلیمی 

وگا۔ جانچ کرنے کا عملہ رضاکاروں، ایجنسی سڻاف، یا کالج کی طرف سے نامزد کیے عملہ کوشامل کرنا ضروری نہیں ہ
جانے والے نہ پڑھانے والے عملے یا امتحانی نگرانوں پر مشتمل ہوسکتا ہے۔ ریاست کی مالی اعانت سے چلنے والے 

والے عملے پر آنے والے  اسکولوں اور کالجوں کو اور غیر منحصر خاص تعلیم دینے والے اسکولوں کو محکم کام کرنے
خرچ کا معاوضہ ادا کرے گا۔ محکمہ یہ جانتا ہے کہ اسکول اور کالج کے سربراہان جانچ کے لیے وسائل کو حاصل کرنے 
کے لئے لیے بہترین حالت میں ہیں؛ جو کہ ان کے اپنے اسکول یا مقامی تنظیموں سے ہو سکتے ہیں۔ محکمہ جانتا ہے کچھ 

ے لیے ساتھ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورت کے لئے کافی عملہ / رضاکار ڈھونڈنے اسکول اور کالج جانچ ک
کے قابل نہیں ہوگا۔ ایسے حاالت میں سکول / کالج کو اسکولز ہیلپ الئن پر رابطہ کرنا چاہیے اور اپنا مسئلہ حل کروانا 

گا۔ جہاں مزید معاونت کی ضرورت ہوگی وہاں چاہیے۔ محکمہ سکول اور کالج کی مخصوص ضروریات کا کا اندازه لگائے 
محکمہ کیس بہ کیس بنیادوں پر مزید کون سے امداد فراہم کی جا سکتی ہےرضامندی کرے گا۔ یہ ایسے اسکولوں اور کالجوں 

 کو جن کو اس کی اشد ضرورت ہوگی ان کے لیے وسائل کو بچائے گا۔
  تربیت

ایک اسکول یا کالج کو جانچ کا عالقہ کی منصوبہ بندی، عالقہ تیار کرنے اور  اپنے عملے کی تربیت کرنے کے لیے کتنا 
 وقت درکار ہوگا؟

اسکول اور کالج عملے کی تعداد، تعین کرده وقت اور جگہ کا بغیر عالمتی وائرس کی جانچ کے الگ جگہ، اور تربیت کے 
اسکولوں اور کالجوں  اوراور کالجوں میں بغیر عالمتیں وائرس کی جانچ کے لیے ہدایات نامہ سکولوں لئے تفصیلی معلومات 

ڻیسٹ  13سے  11سے حاصل کرسکتے ہیں۔ ایک ہدایت کے مطابق ایک اسکول یا کالج ایک گھنڻے میں کی حوالہ کتاب 
ہ عملے کی شرائط اور ملحکہ فنگد کی مکمل کر سکتا ہے۔  "ہم نے ایک عملے کی منصوبہ بندی کا ڻول مہیاء کیا ہے جو ک

 تفصیالت فراہم کرے گا۔" 



 عمل کا جانچ
لیڻرل فلو ڈیوائس ڻیسٹ کے بعد نتائج تیار کرنے میں ایک گھنڻے تک کا وقت لگتا ہے۔ نتائج آنے تک کیا ہمیں طلباء اور 

   شاگردوں کو رکھنا ہوگا یا پھر وه کالس میں واپس جا سکیں گے؟
مطابق ہفتہ وار یا بڑے پیمانے پر جانچ کا حصہ ہوگی تو بچے معمول کی اسکول یا کالج کی سرگرمیاں  جب جانچ معمول کے

دوباره شروع کر سکتے ہیں۔ تاہم کوئی بھی شخص جو کہ روزانہ/سلسلہ وار جانچ کروارہے ہوں ان کو کسی جگہ انتظار 
کہ ڻیسٹ کا نتیجہ منفی نہیں آتا۔ قریبی تعلق والے کرنا ہوگا اسکول/کالج کی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے جب تک 

 افراد کی انتظار گاہوں کو ہر گروه کے لئے الگ رکھیں اور جیسے ہی لوگ باہر نکلیں ان کی صفائی کریں۔ 
 کسی شاگرد،طالب علم، یا عملے کے رکن کا لیڻرل فلو ڻیسٹ کا نتیجہ مثبت آنے پر کیا ہوگا؟ 

کا نتیجہ مثبت آیا ہو ہو وه فوراً خود کو الگ کر لیں اور اور تصدیقی پی سی آر ڻیسٹ کروائیں۔  وه لوگ جن کا لیڻرل فلو ڻیسٹ
اگر پی سی آر ڻیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے تو وه شخص خود کو الگ ہی رکھے اور این ایچ ایس ڻیسٹ اینڈ ڻریس کی ہدایات 

نے کے بارے میں اطالع دینی چاہیے۔  تصدیقی پی سی آر ڻیسٹ پر عمل کرے۔ انہیں اپنے اسکول یا کالج کو اپنا نتیجہ مثبت آ
بہت ضروری ہے جیسا کہ یہ تعلقات کی جانچ کرنے کو متحرک کرتا ہے جو بیماری کے پھیالؤ کو کم کرتا ہے۔ اگر کوئی 

کو بھی پبلک  شخص تصدیقی پی سی آر ڻیسٹ نہیں کرواتا تو انہیں دس دن کے لیے خود کو الگ رکھنا ہوگا اور اپنے تعلقات
 ہیلتھ ایڈوائس کے تحت خود کو الگ کرنے کے لیے اطالع کرنا ہوگی۔  

  اسکول میں کرنے کی بجائے عملہ اور طلباء یہ جانچ گھر پر خود کیوں نہیں کر سکتے؟
جان چھڻی لئے مزید انتخابات تیار کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے بشمول لیڻرل فلو ڈیوائس کا طلباء اور عملے کے لیے گھر 

 پر استعمال۔  
کیا سیکنڈری سکولوں اور کالجوں کو جن کا لیڻرل فلو ڻیسٹ مثبت آیا ہے ان کے لیے پی سی آر ڻیسٹ کڻوں کی کھیپ فراہم 

 کی جائے گی؟
سٹ کڻیں سکینڈری اسکولوں اور کالجوں کو فراہم کی جائیں گی۔ کوئی بھی شخص جس کا لیڻرل فلو ڈیوائس پر پی سی آر ڻی

نتیجہ مثبت آتا ہے اس کو تصدیقی پی سی آر ڻیسٹ کٹ کو گھر پر کرنے کے لئے فراہم کیا جائے گا۔ وه پی سی آر ڻیسٹ کو 
 و الگ کرنے کے لئے گھرواپس جانا چاہیے۔ سکول / کالج میں نہیں کر سکیں گے اور اور فوراً خود ک

  عالقہ کا جانچ
 اگر کسی اسکول یا کالج کے پاس جانچ کرنے کے لئے مناسب جگہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ 

ملین پاؤنڈ کی فراہمی کی گئی ہے۔  78اسکول اور کالج جانچ پر آنے والے خرچ کی معاونت کے لیے رقم وصول کریں گے۔  
تا ہے کہ بنیادی رقم اضافی عملے کے اخراجات کے لیے خرچ ہوگی۔ تاہم وه جانچ کے لیے متعلقہ محکمہ تعلیم توقع کر

اضافی اخراجات پر رقم خرچ کر سکتے ہیں (مثال کے طور پر شیشے، صفائی میں آسانی کے لیے قالینوں پر سخت کور کے 
 لیے، اضافی صفائی اور کچرا اُڻھانا). 

  ڈی این ای ایس
ڈی ڈی کے اداروں میں بھی بڑے پیمانے پر جانچ کی جائے گی اور اس صورت میں ان سکولوں کے لئے  یا  کیا ایس ای این

جہاں خاص ضروریات یا معذور بچوں اور شاگردوں کی زیاده تعداد ہو گی ان کے لیے کونسے اضافی وسائل اور معاونت 
 حاصل ہوگی؟ 

 کرنے کے لئے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں  محکمہ تعلیم نے ایسے اداروں میں بڑے پیمانے پر جانچ
ایس آی این ڈی طلباء اور شاگردوں یا وه لوگ جو حرکت کے متعلق مسائل رکھنے کی وجہ سے سامنہ نہیں کرسکیں گے ان 

  کے کیا لوازمات ہوں گے۔ کیا ان کی جانچ کیلئے ڻیسٹ اسسڻنٹ موجود ہوں گے؟
گردوں کی صحت کی ضروریات سے نمڻنے کے لیے مختلف قسم کا عملہ اسپیشل اسکول اور سپیشل کالج طلباء اور شا

رکھتے ہیں۔ یہاں عملہ صحت کی ضروریات کی معاونت کے لیے پہلے ہی بہت سی تربیتیں حاصل کر چکا ہے، اور وه جو 
نہیں خود نہیں کر سکتے ان کے لیے لئے رطوبت حاصل کرنے میں معاونت کر سکتے ہیں۔" ایسے شاگرد جو خود رطوبت 
نکال سکتے ان کے لیے ان کے لیے معاونت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے بچے اور چھوڻی عمر کے افراد جن کی 

جسمانی صحت ان کی جانچ کرنے سے روکتی ہے اور جہاں والدین اور/ یا اسکول کا پہلے سے موجود عملہ مدد نہیں کر 
 سکتا ان کے لیے طبی معاونت فراہم کی جاۓ گی"۔

 ر طلباء جو عام بڑے سکولوں میں ہیں اور خود رطوبت نہیں نکال سکتے ان کا کیا ہوگا؟ایسے معذو
ایسے شاگرد جو خود رطوبت نہیں نکال سکتے ان کے لیےاور جانچ کرنے کے لئے کوئی مناسب عملہ نہ ہوتو ان کے لیے 

ت ان کی جانچ کرنے سے معاونت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے بچے اور چھوڻی عمر کے افراد جن کی جسمانی صح
روکتی ہے اور جہاں والدین یا اسکول کا پہلے سے موجود عملہ مدد نہیں کر سکتا ان کے لیے طبی معاونت فراہم کی جاۓ 

 گی۔



کچھ معامالت میں بچہ خود رطوبت نکالنے کی نگرانی کے لیے ادارے میں سے کوئی قابل اعتماد بڑے کو پاس رکھنے کی 
ه یہ خواہش کر سکتا ہے کہ کچھ اثتثنائی حاالت میں راضی ہونے کے کہ والدین بچے کی رطوبت خواہش کرسکتا ہے۔ادار

نکالنے یا بچے کے خود رطوبت نکالنے میں معاونت کے لیے ادارے میں آسکتے ہیں۔  یہ بچوں یا مثال کے طور پر چھوڻی 
 عمر کے معذور افراد کی جانچ کے لیے مناسب فیصلہ ہوسکتا ہے۔ 

 ای این ڈی شاگردوں اور طلباء کے لئے کوئی ترجیحی جانچ ہوگی؟ کیا ایس 
بغیر عالمتی وائرس کی جانچ کا عمل تعلیمی اداروں کو کھال رکھنےمیں مدد کرے گا اور اس بات کو یقینی بنانے کہ زیاده 

ں مدد کرے گا۔ محکمہ سے زیاده شاگرد اعلٰی معیاری روبرو تعلیم حاصل کرسکینوائرس کے پھیالؤ کے سلسلے کو توڑتے می
توقع کرتا ہے کہ اسکول اور کالج کمزور طلباء اور شاگردوں کی جانچ کو ترجیح دے بشمول وه جو کے اضافی ضروریات 

 والے طالب علم ہیں۔ 
 اسپیشل سکولوں میں عملہ کس طرح تشکیل دیا گیا ہوگا؟

اور کالج دوسرے عملےجیسا کہ طبعی ماہرین، تھراپسٹ تعلیمی عملہ اسکول / کالج میں موجود عملہ پر مشتمل ہوگا۔ اسکول  
اور دوسرے معاون عملے کو بھی جانچ فراہم کرے گا۔ کچھ عملہ (بالخصوص وه جو این ایچ ایس کی طرف سے مالزم 

 ہیں)باقاعده جانچ کے لیے علیحده انتظامات کرسکتا ہے۔ 
  وسامان ساز

  وسائل کو مہیاء کرنے کی ضرورت ہوگی؟ ایک سکینڈری اسکول اور کالج کو کونسے سامان اور
سلمان کی تفصیلی معلومات جو کہ اسکولوں اور کالجوں کو بغیر عالمتیں جانچ کے لیے جگہ کی معاونت کے لیے حاصل 

اور  سکولوں اور کالجوں میں بغیر عالمتیں وائرس کی جانچ کے لیے ہدایات نامہکرنے اور ترتیب دینے کی ضرورت ہوگی، 
 میں مہیاء کی گئی ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کی حوالہ کتاب 

کیسے ذاتی حفاظت کا سازوسامان اور ڻیسٹ کڻیں مہیا کی جائیں گی، کیا مہیا کیا جائے گا اور اسڻاک کس طرح دوباره حاصل 
 کیا جائے گا؟ 

ں وصول کریں گے۔ پہلی کھیپ چار اسکول اور کالج ابتدائی طور پر ڻیسٹ کڻوں اور ذاتی حفاظت کے سامان کی دو کھیپی
جنوری کو رائل میل کے ذریعے موصول ہوگئی۔ یہ ڻیسٹ کڻیں اور ذاتی حفاظت کا سازوسامان بڑے پیمانے پر جانچ کے 

پروگرام کے لئے ہے۔ دوسری کھیپ میں اسکول اور کالج عملے کی ہفتہ وار جانچ اور تعلقات کی روزانہ / سلسلہ وار جانچ 
یں اور ذاتی حفاظت کا سامان وصول کریں گے۔ آپ اضافی ڻیسٹ کڻیں اور ذاتی حفاظت کا سازوسامان جانچ کے لیے ڻیسٹ کڻ

کے عرصہ میں کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے متعلق محکمہ تعلیم مزید ہدایات جلد جاری کرے گا۔ آپ 
حفاظت کا سامان وصول کرنا چاہیے۔ ہر اسکول کو  کو کم از کم دو ہفتہ کے لیے مناسب تعداد میں ڻیسٹ کڻیں اور ذاتی

وصول ہونے والی ڻسٹ کڻوں کی تعداد کا اندازه طلباء اور اساتذه کی تعداد اور جنوری سے ہونے والی روزانہ / سلسلہ وار 
 جانچ پر منحصر ہوگی۔ یہ اعدادوشمار وائرس کے مقامی معاشرے میں پھیالؤ کا بھی تعین کرے گا۔ 

 ے کون سے مخصوص حفاظت(اسڻور کرنے کے) کے انتظامات ضروری ہیں؟ ڻیسٹ کڻوں لئ
ڈگری سیلسیس  30ڈگری سیلسیس اور  2لیڻرل فلو ڈیوائس اور کیمیائی تعامل کے مادوں کو اسڻور کرنے کا درجہ حرارت 

ڈگری  30سے  15کے درمیان ہے۔ استعمال کے دوران لیڻرل فلو ڈیوائس اور کیمیائی تعامل کے مادوں کا درجہ حرارت 
 سیلسیس ہونا چاہیے۔ 

 عملے کے لیے ذاتی حفاظت کا سامان کی کیا شرائط ہیں؟ 
گانا وے حملے کے لئے ذاتی حفاظت کا سامان کی شرائط ذمہ داری پر منحصر ہے۔ تمام عملے کو فلوئیڈ ریزسڻنٹ سرجیکل 

بعد بدلنا ہوگا)، تلف پزیر پالسڻک کا باال پوش  مسک پہننا ہوگا۔ کام کرنے والوں کو تلف پزیر دستانے (جن کو ہر سیشن کے
اور آنکھوں کی حفاظت کا سامان(چشمے یا وائزر کا)استعمال کرنا ہوگا۔ ڻیسٹ اسسڻنٹ اور نتائج ریکارڈ کرنے والے دونوں 

ڑا دان کو بھی تلف پزیر دستانوں کی ضرورت ہوگی۔  صفائی کرنے والوں کو تلف پزیر دستانے، تلف پزیر باال پوش(ہر کو
کی صفائی کرنے کے لئے بدلنے کے لیے) اور آنکھوں کی حفاظت کے سامان(چشمے یا وائزر کا)کی ضرورت ہوگی۔ ذاتی 

حفاظت کا سامان  سامان بدلنا چاہیے جب بھی کوئی عملے کا رکن جانچ کے عالقے کو چھوڑ کر جائے یا دوباره داخل ہو 
 ن گنده ہوجاۓ یا ڻوٹ / پھٹ جاۓ۔(بشمول سیشن کے دوران) یا پھر حفاظت کا ساما

  ڻرانسپورٹ
/  اگر وه روزانہ -اگر کسی طالب علم یا عملے کے رکن کو اسکول کال یا کالج کا سفر پبلک ڻرانسپورٹ پر کرنا ہو تو کیا ہوگا

   سلسلہ وار جانچ کروارہے ہوں تو پھر بھی اسکول یا کالج آنے کی ضرورت ہوگی؟
تعلیمی ادارے میں کسی وائرس سے متاثره مثبت شخص کے قریبی تعلق کے طور پر شناخت کے بعد جو شخص روزانہ / 

ں پر عمل کرنے یا سفری سلسلہ وار جانچ کروا رہا ہوگا اس کو ضرورت نہیں ہوگی خود کے الگ ہونے، سماجی پابندیو
انتظامات، ان قوانین اور ہدایات سے آگے بڑھنے جوکہ اس درجہ جس میں وه ره رہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس عرصے میں 



جانچ نہ کرواسکے تو، جیسا کہ ہفتے کے آخر کے دن یا چھڻیاں، انہیں خود کو الگ کرنا ہوگا۔ اگر سات دن کا عرصہ ہفتے 
 سے پورا ہوجاۓ تو اس شخص کو آئنده سوموار کو مزید لیڻرل فلو ڈیوائس ڻیسٹ کروانا ہوگا۔ کے آخری دنوں کی وجہ 

نتیجہ مثبت آنے  استثنائی حاالت میں اگر کوئی والدین اپنے بچے جس کا نتیجہ مثبت آیا ہو اس کو نا لے جا سکیں تو کیا ہوگا؟ 
جانے کے لیے جلد از جلد انتظام کرنا ہوگا۔ تعلیمی اداروں  کی صورت میں والدین یا نگہداشت کرنے والوں کو اپنا بچہ لے

میں منتخب کرده انتظار گاہوں میں طالب علم یا شاگر کو چہره ڈھانپنا چاہیے اور اور دوسروں سے مناسب فاصلہ رکھنا 
ا نتیجہ مثبت آیا ہو چاہیے۔  اگر ممکن ہو تو بچہ گھر ، پیدل چل کے، سائکل یا اسکوٹ چال کر جائے۔ شاگرد اور طلباء جن ک

انہیں پبلک ڻرانسپورٹ میں گھر کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اثتثنائی طور پہ مقامی اتھارڻی مناسب گاڑی کا جو کہ مناسب 
 حفاظت فراہم کرے اس کا انتظام کر کے دے سکتے ہیں۔ 


