
 

 سل پارو کی پرائمری انسٹیٹیوٹ  فلیچے   سن

 اور زمیداری کا معدہ  مشترکہ تعاون

 
 

 اور اس   محفوظ رکھنا  کے  )کورونوروس ( 2کوو    اس چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے کے، ہمارا بنیادی مقصد سارس

  خاص کر اسکول میں  پھیالؤ کو روکنا ہے.کے 

 

ہوئے کے ہر طلبہ کو تعلم حاصل کرنے کا موکا دیا جائے اسکول اور طلبہ کے میار کے   اس چیز کو مددے نظر رکھتے

  مطابق

 

  گھنٹے اسکول گزرے،  اس چیز کو مددے رکھتے ہوئے ہر طلبہ کے زیادہ سے زیادہ

 

کی ضرورت ہے طلبہ ، اسکول ، فیملی   سب کے تعاون  عمل ہے اور اس میں  ایک ایک  حاصل  جانتے ہوئے کے تعلم  یہ

  گے  تک الیں   ، اور اساتذہ سب مل کے اس کو اختتام

 

بلکے یہ ایک کمیونیٹی، جہا لوگ کم کرنے ہیں اور جو اس چیز   اسکول محض ایک سیکھنے کی جگہ  یہ جانتے ہوئے کے

  کیا جائے  اچھے سے عمل  جانے ہر سکھ پےطلبہ دی   خیال رکھتے ہیں کے

 

کی ضرورت ہے طلبہ ، اسکول ، فیملی   سب کے تعاون  عمل ہے اور اس میں  ایک ایک  حاصل  جانتے ہوئے کے تعلم  ہ

  گے  تک الیں   ، اور اساتذہ سب مل کے اس کو اختتام

 

ونیٹی، جہا لوگ کم کرنے ہیں اور جو اس چیز بلکے یہ ایک کمی  اسکول محض ایک سیکھنے کی جگہ  یہ جانتے ہوئے کے

  کیا جائے  اچھے سے عمل  طلبہ دی جانے ہر سکھ پے  خیال رکھتے ہیں کے

 

 فیملی یہ زمیداری لیتی ہے   راسکول او  جس کے ساتھ  کرے گی.  دستخط کرے   اسکول اور فیملی یہ مشترکہ معائدہ پے

 

  اسکول کی ذمداریاں

 

  کے مطابق  کرنے کا حق دے وو طلبہ کی قابلیت  تعلم حاصلہر طلبا کو مکمل اور 

 

وو اونی تعلم سہی سے سے مکمل کر   تکے  طلبہ کو ایک ایسا ماحول مہیا کریں جہاں وو خود پرسکون محسوس کرے

  سکے.

 

  بڑنے کے لئے موکے فراہم کریں  طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں اور اسے اگے 

 

رہ گیا ہے تو موکے فراہم کریں کے وو اپنی اس زمزوری کو دور کر سکے اور اسکول کی  مے پیچھے  اگر طلبہ پڑھائی

  دنیا سے دور نہ جائے

 

  اور قابلیت کے مطابق  جن بچوں کو پڑھائی میں مشکالت کا سامنا ہیں ان کے اسپیشل سلیبس تیار کیا جائے ان کے میعار

 بات کرنے کا اور ہدایت دینے کا پورا موکا میل سکے.  انے اپنی  کے لئے دستیاب رکھنا تکے  خود کو فیملی

 

  )سرگرمی( سے اگاہ کرنا  تم ایکٹیویٹی ٤طلبہ کی اسکول مے  فیملی کو

 

  اور وو تشدد یا انتہا پسندی کا شکار نہ ہوں  کو سرانجام دینا جن سے طلبہ ہّمت بڑے  ایسی ایکٹیویٹی

 

  کرنا اور ان کا انستمال کرناسے اگاہ   سیسٹم  طلبہ کو دور کے ٹیکنولوجی

 

  خیال رکھنا کے طلبہ کسی بھی طرح ٹیکنولوجی کا غلط استمال نہ کریں  چیز کا  اس

 

 



 

  فیملی یہ زمیداری لیتی ہے کے

 

 

  اگاہ کریں  اساتذہ کے ساتھ زیادہ کے تعاون رکھیں رکھیں اور اپنے بچوں کی تمام ایکٹیویٹی سے اسکول کو

 

  سالہ سلیبس کو جاننے کی پوری کوشش کریں ٣ارگنیزشن سے اگاہ رہیں اور   اسکول کے تمام

 

اور    چھٹی  تکے آپ کو اپنے بچوں کے بارے وقت با وقت خبر ملتی رہے بچوں کی  میں  ٹیچرز کے ساتھ ہمیشہ رابطے

  ںسے اسکول کوآگاہ کری  گھر کی جانے تمام ایکٹیویٹی  کا خاص خیال رکھیں. اور ان کی  حاضری

 

پے مکمل   سے اور وقت  باقائدگی  ہوم ورک   کۓ  کو یہ ہدایت کریں  طلبہ کی حاضری کا خاص خیال رکھیں اور ان

  کریں

 

  گی اطالح پے دستخط کریں  چیک کریں اور ان میں لکھی  روزانہ اپنے بچوں کی اسکول ڈائری

 

  طلبہ چٹی کرے تو اسکی ارضی لکھ کے بھیجیں .  اگر

 

م کو روکنے کے لئے اپنو بچوں میں خودمختاری پیدا کریں اور اسکول کی طرف سے جو یکدامت اٹھاۓ جاتے سائبر کرائ

  ہیں ان پر عمل کریں

 

  ہر اس اجتمہ کا حّصہ بنے جس میں آپ کو اسکول سے جانکاری دی جائے

 

  کریں  کے کچھ نکات ڈسکسس  اپنے بچوں کے ساتھ اس مشترکہ معائدے

 

  طلبہ کی زمیداری

 

  کالس اتٹنڈ کریں اور اور وقت کی پابندی کریں   باقائدگی کے ساتھ

 

  قایم رکھیں  اپنی تواجو  کالس کے دوران

 

  سپیش آیں  اسکول کے اندر اپنا رویہ انتہائی سنجیدہ رکھیں اور ہر انسان سے عزت سے

 

  سے ہمیشہ ادب اور احترام سے پیش ا ہیں  کم کرنے والو ں  سے، یعنی ٹیچرز، پرنسپل، اور ڈیگر  اسکول میں کم کرنے

 

  اور کو پروپر استعمال کریں  پوھنچایں،  ہی چیز کو نکسن نہ  پڑی  میں  اسکول

 

  اسکول کے ریگلشن پے سختی کریں

 

  میں اور اسے بھر بھی  دوسروں سے بات کریں اسکول  الفاظ کے ساتھ   ہمیشہ اچھے

 

  ور ٹیبلٹ وغیرہ وو بنا ٹیچرز کی اجازت سے مت استعمال کریںمسالن کمپیوٹر ا  اسکول میں پڑے آالت

 

  پسندی کا شکار ہیں تو فورن اپنی تچیرز کو باتیں  اگر آپ تشدد یا انتہا

 

 کی روک تھام کے لئے اٹھاۓ جانے والے اکدامت 19، کورونوروس 2سارس کوو 

 

   کے  اسکول یہزمیداری لیتا ہے

 

عملے اور تمام طلبہ کو باقاعدہ سمجھایا جائے   اسکول کے  کو مددنظر رکھتے ہوئے.  حکمت کی طرف جاری کردہ ہدایت

  گا کے کیسے اس وائرس کی روک تھام ممکن ہے

 



 

  میں اسکول کے ہر فریقین کو حّصہ بیا جائے گا  ان جانکاری تکریبات

 

  جائے گا  مکمل موکا دیاصحت ایمرجنسی کی وجہ سے اپنا اسکول کا کم مکلمل نہیں کر سکے ان کو   بچے  جو

 
کے سداتھ کم کرنا سیکھیں گئے تکے ہمگامی   گے جس ان کو جدید ٹیکنولوجی  جایں  کورس کراے   نیے  اسکول کے تمام عملے کو

  حالت تعلم کو اگے بڑھایا جا سکے
 

تکے بچے اچھے سے سمجھ   جن سے بچوں کے آسانی پیدا ہو سکے مسالن اٹالن کے کورس کا انتحاب کرنا  کو فروغ  ان چیزوں

  سکیں
 
  سکیں  بچے ایک دوسرے کو چھو  سے پرہیز کرنا جن میں ٹی ایسی اکتیو 

 

  زمیداری لیتی ہے کے  فیملی یہ

 

احتیاطی تدبر اسکول اور حکومت کی طرف سے جاری کی گی ان سے عمل کریں اور ایمرجنسی کے   جو بھی

  پڑھائی کے ٹیکنولوجی کا استعمل کریں  حالت

 

  اسکول کا ماحول اچھا بن سکے  اسکول کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چیزیں سہارے کریں تکے

 

نزلہ   جائے مسالن، بہار  یہ عالمتیں پایی کی صحت کا چیک اپ کریں اور خاص کر اگر  روٹین کے ساتھ اپنے بچوں

پھر سانس لینے دشواری ہو. تو فوری طور پے اپنے موشن لگنا جسم میں درد ہونا یا   کھانسی تھکن، زبان کا ذائقہ تبدیل ہونا

  یا پھر ایمرجنسی وارد مے چلے جاییں  فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں

 

  لگایا جائے گا  بنا اجازت کے ساتھ چیک کیا جا سکتا ہیں لیکن آپ کو بنا ہاتھ  کی  آپ کا بہار آپ  اس چیز کو قبول کریں

 

  .ہو جائے تو فوری طور پے اسے اسکول سے واپس لے جائےاگر آپ کے بچے کی اسکول میں ناساز 

 

 

کریں ان کی دی گی تمام ہدایت پے عمل کریں اور   اگر آپ کو کوڈ ٹیسٹ پازیٹو ہے تو. فورن اسکول اور ہسپتال کو اگاہ

  .میں ان کی مدد کریں  کنٹیکٹ ٹراسنگ

 

اسکول میں انے کا وقت اور جانے کا   عمل یعنی  اسکول کی طرف جاری کردہ انتظامات کو سراہے اور ان پے سختی سے

  وقت اس کا خاص خیال رکھیں. تسکے ایک ہی وقت زیادہ اجتامہ نہ اکٹھا ہو

 

 

 

صفائی ، ضروری ہو   جاتے تو استعمال کے بعد ان کی دیا   بھی کپڑے  میں سونے کے لئے کوئی  اسکول  بچے  اگر

  .جائے گی

 

  اس نے کھانا کھایا  جائے جن سے  کیا  بھی صاف  کپڑا  بعد وو  کھاتا ہے تو استعمال کےاگر بچا اسکول میں کھانا 

 

  صرف اسکول بلکے گھر میں بھی رکھنا ضروری ہے  چیزوں کا خیال نہ  یہ سب

 

جگہ مکمل طور پے محفوظ نہیں ہے. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے یو کو اپنے اچھے   اس بات ذھن میں کے کوئی بھی

  .ت سے محفوظ بنےااور ایہتی رویے

 

  طلبہ کی زیمیداری

 

پڑھائی   احتیاطی تدبر اسکول اور حکومت کی طرف سے جاری کی گی ان سے عمل کریں اور ایمرجنسی کے حالت  و بھی

  کے ٹیکنولوجی کا استعمل کریں

 



 

  کی صحت کا چیک اپ کریں اور خاص کر اگر  روٹین کے ساتھ اپنے بچوں

موشن لگنا جسم میں درد ہونا یا پھر سانس   نزلہ کھانسی تھکن، زبان کا ذائقہ تبدیل ہونا  جائے مسالن، بہار  پایییہ عالمتیں 

  یا پھر ایمرجنسی وارد مے چلے جاییں  لینے دشواری ہو. تو فوری طور پے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں

 

اور اس چیز کا خاص خیال رکھے د کے اسکول نہ انے کی  گا  اسکول اور اس کے تمام عملے ساتھ تعاون سے پیش اے

  . صراط میں گھر سے کم کرے گا
 
 
 

 نظم و ضبط

 

 کے مطابق ، یکہ ، موجودہ قانون ساز ںی/ پاسبان ، اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت ، اس بات سے آگاہ ہ نیوالد

 

، سول کوڈ  30 کلیکے آرٹ نیکہ قانون کے مطابق درکار ہے )آئ سایہے ، ج یذمہ دار یطور پر کنبہ ک یادیکام بن یمی( تعلا

عائد  یذمہ دار ںیم جےیطرف سے نت یک نیدالنے کے لئے والد می( نابالغ بچے کو تعلسیب 317،  155،  147 کلیکے آرٹ

 یکاف ےسلوک کو روکنے کے لئ یقانون ریہے غ یگئ یک

 یکو جنم دے سکت وںیپابند یبی، تاد ںیمعامالت م نیاور سنگ یمعمول ری، غ یخالف ورز یبیطرف سے تاد ی( طلباء کب

 ہے۔

 یطور پر کرن یاجتماع یتالف یکرنے والے عام سامان کو پہنچنے والے نقصان ک ںیکو ثابت نہ وںیذمہ دار ی( انفرادج

 ۔یہوگ

d۔ںیکرتے ہ یپر حکمران قوںیکے طر یفراہم یک وںیپابند لیاور اپ یبیتاد شنزیگولیر وٹیٹ ی( انسٹ 
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