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 ، پیارے والدین / کیریئر
 
  کورونا وائرس کے بارے میں معلومات
 
 جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا وائرس کے پھیالؤ پر بہت ساری توجہ دی گئی ہے
 دنیا کے گرد. اسکول نے کل انفارمیشن جاری کیا جو عوام کی طرف سے تازه ترین مشوره تھا
 ہیلتھ انگلینڈ (یہ دوباره منسلک ہے اور نیچے سے جڑا ہوا ہے)۔ ہمیں آج اضافی معلومات موصول ہوئی ہیں
 جو ذیل میں شامل ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جب آپ کو نئی معلومات ملیں تب بھی آپ کو تازه کاری کی جائے
 تیز رفتار حرکت پذیر صورتحال بنیں)۔ یقین دالؤ کہ ہم حکام کی طرف سے باقاعده اپ ڈیٹ حاصل کر رہے ہیں اور
 ہم مشورے بانٹنے اوراس کے مطابق کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔
 
 اسکول میں تمام عملے اور شاگردوں میں ہاتھ اور سانس کی حفظان صحت کو فروغ دینا جاری ہے۔ برائے مہربانی
 اپنے بچوں کو گھر جانے سے پہلے ، اسکول پہنچنے کے بعد ، صابن سے اپنے ہاتھ دھونے کی ترغیب دیں
  بیت الخال یا کھیلوں کی سرگرمیوں کا استعمال ، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا تیار کرنے سے پہلے اور اسکول چھوڑنے سے پہلے۔
 
 
 :اضافی رہنمائی کے لئے براه کرم مالحظہ کریں
 
 :تعلیمی ترتیبات کے لئے موجوده رہنمائی
https://www.gov.uk/go સરકાર/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19 
  
 :روزانہ تازه ترین مسافروں کے لئے معلومات
https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-inifications-for-the- عوام کے لئے#advice-for-travelle
 آر ایس
  
 :ایک مفید عمومی سوالنامہ بالگ
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/01/23/wuhan-novel-coronavirus-hat-you-need-to-kno
 / ڈبلیو
 
 واپس آنے والے مسافروں کے لئے مشورے
 آج کے طور پر ویں حسب ذیل فروری) کو واپس لوٹنے کے مسافروں کے لئے مشوره ہے؛ 25)
 
 آپ کو مندرجہ ذیل عالقوں سے واپس آ چکے ہیں تو 19 فروری کے بعد سے ، ان کو بتا کرنے کے لئے این ایچ ایس 111 پر کال کریں آپ کی (1
 :حالیہ سفر، قیام گھر کے اندر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے سے بچیں آپ عالمات نہیں ہے یہاں تک کہ اگر
 

 ایران ●
Northern شمالی اٹلی میں مخصوص الک ڈاؤن عالقوں * جیسا کہ حکومت اٹلی نے نامزد کیا ہے 
 (داگو یا چیونگڈو ، جمہوریہ کوریا ●
 (صوبہ ہوبی ، چین (گزشتہ 14 دنوں میں واپس آئے ●
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* Bertonico • Casalpusterlengo • Castelgerundo • Castiglione کے D'اڈه • Codogno • Fombio • Maleo کی • سان Fiorano 
ma سومگلیا • ٹیرانوفا ڈیئی پاسسیرینی: o وو 
 
 ،تاہم اور عالمات کو تیار ، thآپ کے بعد مندرجہ ذیل عالقوں سے واپس آ چکے ہیں تو فروری 19 (2
 ہلکے ، آپ کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہئے اور دوسرے لوگوں سے فورا. رابطے سے گریز کرنا چاہئے اور این ایچ ایس کو فون کرنا چاہئے
 اگر آپ کو کوئی عالمات نہیں ہیں تو آپ کو اس مشورے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ . 111
 

صفحہ 2
 (شمالی اٹلی (دیکھیںنقشہ ●
 ویتنام ●
amb کمبوڈیا 
os الؤس 
 میانمار ●

 
 آپ کو مندرجہ ذیل عالقوں میں سے کسی سے برطانیہ کو لوٹ چکے تو گزشتہ 14 دنوں میں اور ترقی (3
 کھانسی یا بخار یا سانس کی قلت کی عالمات ، آپ کو فوری طور پر گھر کے اندر ہی رہنا چاہئے اور بچنا چاہئے
 پر فون کریں تاکہ انہیں اپنے حالیہ ملک کے سفر سے آگاه کریں۔ NHS 111 ، دوسرے لوگوں سے رابطہ کریں
 

China صوبہ ہوبی سے باہر چین کے دوسرے حصے 
 تھائی لینڈ ●
 جاپان ●
 جمہوریہ کوریا ●
 ہانگ کانگ ●
 تائیوان ●
 سنگاپور ●
 مالئیشیا ●
 مکاؤ ●

 
 
 آپ کو کسی بھی عالمات کے بارے میں فکر مند ہیں یا اپنے بچے کے ان لوگوں 111. کال کریں تو اسکول اجازت بھی کرو
 اگر یہ معاملہ ہے تو جان لو۔
 
 براه کرم مجھ سے کسی سوال یا خدشات سے رابطہ کرنے میں سنکوچ نہ کریں۔
 
 ، آپ کا وفاداری
 
 
 
 مسٹر اولی ڈی بوٹن
 ہیڈ ٹیچر
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