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  وجہ سے غيرحاضری: کرونا وائرس کی

کرنے والوں کيلے ايک فوری ہدايت نامہ والدين اور نگہداشت  

ا کريں۔ هآئيے ڈربی کيلئے کچهہ اچ  

 

 کيا کرنا ہے اگر۔۔۔ کاروائی کی ضرورت ہے۔۔۔ سکول کو واپسی
جب بچہ دوباره 

 صحتمند هوجائے۔۔۔
بچہ سکول واپس 

 بشرطيکہ ہے آسکتا
بچے کو واپسی 

 ٨سے پہلے 
گهنٹوں سے بخار 

نہ ہوا ہو، اور بلکل 
تندرست محسوس 

 کر رها ہو۔  

بچے کو سکول سے چهٹی 
چاہيے۔  انیکر  

يا وائرس  نہائبچے کا طبی مع
کرانا چاہيے۔ کی تشخيص  

سب  گهر کے تمام افراد کو  
کر تنہائی ميں سے الگ هو 

۔جانا چاہيے  
کو مطلع  ہ سکول انتظاميفوراً 

 کرنا چاہيے۔۔۔
 

 ميرے بچے ميں
 کووڈ

(کرونا  ١٩
وائرس) کی 

عالمات موجود 
 ہيں۔

جب  ،دس روز بعد
بچہ خود کو 

تندرست محسوس 
 ٨کرے اور 

گهنٹوں سے بخار 
 بهی نہ ہوا ہو

 دس روز بعد وه
ہيں  سکول آ سکتے

چاہے ان کو 

بچے کو سکول نہين آنا 
 چاہيے۔
وائرس کے  ميںبچے 

تشخيص ہونے يا عالمات کے 
تمام  ظهورهونے کے بعد 
)  ١٠افراد سے کم از کم (

دس روزکيليے عليحدگی 
۔اختيار کرنی چاہيے  

ميرے بچے کی 
کی  ١٩کووڈ 

ٹيسٹ يا  تشخيص 
 مثبت آئی ہے۔ 



کهانسی هو يا 
سونگهنے اور 

چکهنے کی 
صالحيت واپس نہ 

وائرس ختم آئی ہو۔ 
ہونے کے بعد بهی 

يہ عالمات کئی 
هفتوں تک موجود 

  هو سکتے ہيں۔ 
 

  

کو وائرس  ہسکول انتظامي 
کے تشخيص ہونے کی 

صورت ميں فوراً اطالع 
 کرنی چاہيے۔ 

بچے ميں وائرس کے 
تشخيص ہونے يا عالمات کے 

گهر  ظهورهونے کے بعد،
 کے تمام افراد

) چوده روزکيلے ١(خود کو 
وران کسی کی ، چاہے اس د
تو بهی ہو، تشخيص منفی  

تنہائی کر سب سے الگ ہو 
  اختيار کرنا چاہيے  

جب گهر کے 
فرد کے ٹيسٹ 
کا نتيجہ منفی 
آئے اور بچے 

 ١٩ميں کووڈ 
کی عالمات 

 موجود نہ ہوں۔ 
 

بچے کو سکول نہيں آنا 
 چاہيے۔ 
ميں کرونا  دجس فر گهر کے

 کی عالمات موجود ہوں اسے
يے۔ ہکرانا چا ٹيسٹ  

گهر کے تمام افراد ٹيسٹ کا 
نتيجہ آنے تک  خود سے 

 عليحدگی اختيار کريں۔ 
ٹيسٹ نتائج سے مطعلق فوراً 

کو مطلع کرنا  ہسکول انتظامي
 چاہيے۔۔۔

ميرے گهر ميں 
کسی فرد کو کووڈ 

(کورونا  ١٩
وائرس) کی 

عالمات موجود 
 ہيں۔

 ١جب بچے نے 
روز کی عليحدگی 

 يا تنہائی مکمل
لی هو، چاہے کر

بچے کو سکول نہيں آنا 
 چاہيے۔ 

گهر کے تمام افراد خود 
) چوده روزکيلے ، ١کو(

 
ميرے گهر ميں 

کسی فرد کا کووڈ 



اس دوران بچے کا 
منفی آيا هو۔ ٹيسٹ   

 

چاہے اس دوران کسی کی 
تشخيص يا ٹيسٹ منفی ہو، تو 

بهی سب سے الگ ہوکر 
 تنہائی اختيار کرنا چاہيے   

(کورونا  ١٩
وائرس) کا ٹيسٹ 

 مثبت آيا ہے۔۔

 ١جب بچے نے 
روز کی عليحدگی 

يا تنہائی مکمل 
کرلی هو، چاہے 

اس دوران بچے کا 
 ٹيسٹ منفی آيا هو۔ 

 
 

بچے کو سکول نہيں آنا 
 چاہيے۔ 

) چوده ١( خود کو ےبچ
اين ايچ ايس ٹيسٹ روزکيلے (

اينڈ ٹريس کے مشورے 
سب سے الگ  کےمطابق)

ہوکر تنہائی اختيار کرنا 
س ا چاہے اس دوران چاہيے،

منفی ہو  يا ٹيسٹ کی تشخيص
۔ تو بهی  

گهر کے باقی افراد 
کودوسروں سے الگ ہوکر 

تنہائی اختيار کرنے کی 
اگر وه خود ضرورت نہيں، 

قريبی رابطہ ميں نہ آيا بهی 
 ہو۔ 

اين ايچ ايس  
ٹيسٹ اينڈ ٹريس 
نے ميرے بچے 

 ١٩کو کووڈ 
(کرونا وائرس) 
کے يقينی 

ض کے مري
ساتهہ قريبی 
رابطہ ميں رہنے 
کی نشاندهی کی 
 ہے۔۔ 
 

روز  ١جب  
قرنطينہ کی مدت 
مکمل کرلی هو، 
چاہے اس دوران 

سب کا ٹيسٹ منفی 
 آيا هو۔

 
 

ٹرم کے دوران بغير  
اجازت چهٹی نہيں کرنی 

 ہے۔ 
سفر شروع کرتے وقت 
ايف سی او کی هدايات 

قرنطينہ کی اور 
ضرورت کو مد 

ہم، ميرے بچے 
نے سفر کيا ہے 
اس ليے قرنطينہ 

کی مدت پوری 
کرنے کيلئے 

ائی اختيار ہتن
 کرنی ہے۔۔ 



ررکهيں۔۔نظ  
حاضری پاليسی کيمطابق 
سکول کو معلومات فراہم 

 کريں۔۔  

منزل سے واپسی پر جہاں 
 قرنطينہ کی ضرورت ہو:

بچے کو سکول نہيں آنا 
 چاہيے۔

گهر کے تمام افراد خود 
) چوده روزکيلے ، ١کو(

چاہے اس دوران کسی کی 
تشخيص يا ٹيسٹ منفی ہو، تو 

بهی سب سے الگ ہوکر 
يے   تنہائی اختيار کرنا چاہ  

 

جب سکول يا کوئی 
اداره آپ کو آگاهی 
دے کہ پابندياں ختم 
کردی گئيں اور آپ 
کا بچہ سکول آسکتا 

 ہے۔
 

بچے کو سکول نہيں آنا 
 چاہيے۔ 

حاضری افسر يا پيسٹورل ٹيم 
مشورے کيمطابق سکول کے 

 سے رابطہ کريں۔۔
بچہ حفاظت يا نگہداشت ميں 

رہے تاوقت آپ کو اطالع دی 
جائے کہ پابندياں ختم کردی 

حفاظتی اقدامات ميں گئيں يا 
 وقفہ آجائے۔۔

ہميں طبی يا 
سرکاری ذرائع  

سے بچے کو 
دوباره حفاظت 

کرنے کا هدايت 
نامہ يا مشوره 
موصول هوا 

 ہے۔۔ 
 
 

کے حاالت جب آپ 
کيمطابق اوپری 

 شرائط پوری ہوں۔۔

ٹيسٹ  صرف وه شخص
جس ميں عالمات  کرائے

 موجود ہوں، ۔

مجهے سمجهہ 
نہيں آ رہا کسے 



جس شخص ميں عالمات  
موجود نہ ہوں، بہتر ہے کے 
وه ٹيسٹ نہ کرائے، چاہے وه 
مريض سے قريبی تعلق ميں 

 آيا ہو۔

(کرونا  ١٩کووڈ 
وائرس) کا ٹيسٹ 

چاہيےکرانا   
 

 

 If anyone in your household has symptoms*, 
book a free COVID-19 test at nhs.uk/coronavirus 

or call 119 

For further information visit gov.uk/backtoschool 
 


