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 والدین اور نگرانوں ےک نام

ن اور مچل شائر مٹں والدین اور نگرانوں ےک نام پیغام ن میلٹر وپولیٹر  میٹر

 
ات  ن و حضن م خواتٹں  محٹر

 
، وکٹوریا یک حکومت نن ٹرم 

ے
۔  مٹں مٹں وکٹوریا  3جیسا کہ آپ جانتر ہوں ےک  سکولوں ےک انتظامات ےک حواےل ےس کچھ اہم اعالنات کتں ہٹں

ن اور مچل شائر مٹں وکٹوریا ےک گورنمنٹ سکولوں مٹں ٹرم  یوکٹوریا ےک چیف ہیلتھ آف ن میلٹر وپولیٹر ےک   3رس یک ہدایات یک بنیاد پر میٹر
۔ پھر ہفتہ   1ہفتہ    جن کا ذکر نیچے ہے

ے
تک ےک طالبعلموں   10ےک آغاز ےس سکول پریپ ےس ےل کر ایٹر   2مٹں خاص انتظامات کتں جائٹں ےک

۔  ا طریقہ اختیار کر لٹں ےک لتں فاصالتر اور اور لچکدار تعلیم ک
ے

  ےک

۔ وکٹوریا ےک  سک  یہ ہے کہ  وکٹوریا ےک چیف ہیلتھ آفیرس یک ہدایتیہ ذہن مٹں رکھنا بہت اہم ہے کہ   ول اپنا کام جاری رکھ سکتر ہٹں
، اور ہم ان پر   ان چیف ہیلتھ آفیرس نن صحت ےک  اقدامات ےک بارے مٹں بیھ ہدایات دی ہٹں جو عمےل اور طالبعلموں کو کرنن چاہیٹر

۔ 
ے

 عمل کریں ےک

ن اور مچل    - اور ان ےک والدین اور رسپرستوں   –ان بدےل ہونر انتظامات کا مقصد ان طالبعلموں   ن میلٹر وپولیٹر یک تعداد کم کرنا ہے جو میٹر
۔   (COVID-19)شائر مٹں آنر جانر ہٹں تاکہ کرونا وائرس   کا پھیالؤ کم کیا جانر

۔ اس مٹں ایٹر   مٹں    10ےک طالبعلم )اور ایٹر    12اور ایٹر   11تاہم یہ بیھ اہم ہے کہ کچھ طالبعلموں ےک لتں روبرو تدریس جاری رہے
VCAL strands   یاVCE studies  یک طالبعلم( شامل ہٹں کیونکہ یہ اہم ہے کہ سب طالبعلم اپنن سینیٹر  تعلییم پروگرا  ےک م مٹں رسر

 ، یک تعلیم جاری رکھنن یا مکمل کرنن ےک قابل ہوں۔ VCALہو یا  VCEہے یہ سیکنڈری رسٹیفکیٹ، چا 

یہ اہم ہے کہ سپیشلسٹ سکولوں ےک طالبعلموں کو ان سکولوں مٹں روبرو تعلیم ےک ماحول مٹں اساتذہ اور معاون عمےل یک مہارت تک  
 جہاں والدی

ے
یک    گھرانوںن اور نگران گھر ےس کام نہٹں کر سکتر اور ان  تک مکمل رساتر حاصل ہو۔ ہمٹں ان گھرانوں یک مدد بیھ کرنا ہو یک

۔  ورت ہے  جنہٹں سکول مٹں تعلیم ےک ذریےع میرسر آنن وایل مدد یک ضن
ے

 مدد بیھ کرنا ہو یک

ن اور مچل شائ ن میلٹر وپولیٹر ےک دورسے تمام گورنمنٹ سکولوں ےک ساتھ ساتھ ہمارا سکول بیھ دن ےک   ر مزید اطمینان یک خاطر، میٹر
۔ غآ  از پر تمام طالبعلموں کا درجۂ حرارت چیک کیا کرے گا۔ اگر آپ ےک بچے کو بخار ہوا تو آپ ےس کہا جانر گا کہ اےس سکول ےس ےل جائٹں

 

 :  نتر انتظامات یک تفصیل نیچے دی جا ریہ ہے

 والئی ج  17جمعہ   – جوالئی   13پیر  
 

  13پٹں  سپیشلسٹ سکولوں مٹں داخل طالبعلم  طالبعلم اور پروگرام ےک  VCALیا   VCEمٹں  10ےک طالبعلم، ایٹر  12اور ایٹر  11ایٹر 
۔ 

ے
 جوالتر کو سکول واپس آئٹں ےک

 
  ٹں سکول نہٹں آئ  تک ےک طالبعلم  10پریپ ےس ایٹر  تک  جوالتر   17جوالتر ےس جمعہ   13پٹں 

ے
طالبعلموں یک عدم  ۔ ان دنوں مٹں  ےک

 ےس ہمارے عمےل کو پٹں 
ے

۔  20موجودیک
ے

وع کرنن یک تیاری مٹں مدد مےل یک  جوالتر ےس فاصالتر اور لچکدار تعلیم رسر
 

۔ یہ پروگرام ان طالبعلموں  
ے

ورت ہو، ہم ان ےک لتں سکول مٹں نگراتن کا پروگرام فراہم کریں ےک جن طالبعلموں کو اس ہفتر ےک دوران ضن
ہے جن ےک والدین/نگران گھر ےس کام نہٹں کر سکتر اور کوتر دورسا انتظام نہٹں کیا جا سکتا اور یہ پروگرام غٹں محفوظ  ےک لتں دستیاب 

۔   طالبعلموں ےک لتں بیھ ہے
 

ورت ہے تو اپنن سکول ےس رابطہ کریں۔  ، اگر آپ کو اس پروگرام یک ضن  ہماری منصوبہ بندی مٹں مدد ےک لتں
 

۔ ییہ انتظامات 
ے

ن اور مچل شائر مٹں دورسے سکولوں مٹں بیھ مہیا ہوں ےک ن میلٹر وپولیٹر  میٹر
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 جوالئی اور اس ےک بعد  20پیر 
 

۔ یہ سب طالبعلموں ےک لتں ہو گا، سوانر مندرجہ    جوالتر  20پٹں 
ے

ےس ہمارے سکول فاصالتر اور لچکدار تعلیم کا طریقہ اختیار کر لٹں ےک
 ذیل ےک: 

  

 پروگرام ےک طالبعلم  VCALیا   VCE مٹں  10ےک طالبعلم اور ایٹر  12اور ایٹر  11ایٹر  •

 سپیشلسٹ سکولوں مٹں داخل طالبعلم  •
 

: مندرجہ ذیل طالبعلم 
ے

یک ہوں ےک  لیکن فاصالتر تعلییم پروگرام مٹں بیھ رسر
ے

 سکول مٹں نگراتن ےک تحت رہ سکٹں ےک
 

، ان مٹں گورنمنٹ سکولوں ےک ا ان والدین/نگرانوں ےک بچے جو گھر مٹں بچوں یک نگراتن ےک مناسب انتظام • ان  ت نہٹں کر سکتر
 اساتذہ ےک بچے بیھ شامل ہٹں جنہٹں سکول مٹں آ کر کام کرنا ہو 

محفوظ طالبعلم  •  غٹں

 معذور طالبعلم جو سکول مٹں آنن کا انتخاب کریں۔  •
 

 جو ہم نن ٹرم   پر عمل  ہم ویےس یہ انتظامات
ے

 مٹں فاصالتر اور لچکدار تعلیم ےک لتں کتں تھے۔   2کریں ےک
 

، یہ گھر ےس تعلیم   ڈیپارٹمنٹ کئر مختلف طریقر مہیا کرتا ہے جن ےس آپ اپنن طالبعلموں کو تعلیم ےک لتں مدد دینا جاری رکھ سکتر ہٹں
(Learning from Home ویب سائیٹ پر دستیاب ہٹں ) education.vic.gov.au/homelearning  

 
 Department of) متعلق یہ تازہ ترین معلومات ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اور سکولوں ےک (COVID-19)کرونا وائرس 

)Education and Training :   education.vic.gov.au/coronavirusیک ویب سائیٹ پر موجود ہٹں

 
تصدیق یک ہے کہ اس وقت سکولوں مٹں بڑوں یا بچوں کو چہرے پر ماسک پہنتن یا چہرہ ڈھکتن کا  چیف ہیلتھ آفیرس نن   وکٹوریا ےک

، وہ پہن   مشورہ نہٹں دیا جاتا۔ ہمیشہ یک طرح، جو طالبعلم سکول مٹں اور سکول آنر اور واپس جانر ہونر چہرے پر ماسک پہننا چاہٹں
۔   سکتر ہٹں

، کھانیس، گےل مٹں درد یا  اگر آپ، آاور آخر مٹں ہم یاد دالنر ہٹں کہ  پ ےک بچے یا گھر ےک کیس فرد کو بخار، ٹھنڈ لگتن یک کپکئی یا پسینن آنن
، سونگھنن یا ذائقر یک حسر ختم ہو جانن یک عالمات پیش آئٹں تو آپ کو کرونا وائرس   خراش، سانس لینن مٹں مشکل، ناک بہنن

 (COVID-19)  ۔ کا ٹیسٹ کرنن واےل کیس مقام پر ٹیسٹ کروان  ا چاہنں اور گھر مٹں رہنا چاہنں

۔   ہمارے سکول ےک لوگوں کو محفوظ رکھنن ےک لتں یہ نہایت اہم ہے

 
یک معلومات لینا    ےس صحت (Department of Health and Human Services)اگر آپ ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن رسورسن 

  dhhs.vic.gov.au/coronavirus چاہٹں تو آپ یہاں دیکھ سکتر ہٹں 
 

http://www.education.vic.gov.au/homelearning
http://www.education.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

