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ہوگا؟  دستیاب لنک کیا  

میں اسکولوں طلباء جب ہوگا میں بعد اور پہلے  سے  بھال  دیکھ  کی اسکول   
ہوگا۔ دستیاب سپورٹ ورچوئل  ، تو  ہیں  ہوتے  نہیں اسکول  طلباء جب گے۔ ہوں  

  
پری لرننگ ورچوئل  گا؟ جائے  کیا مقرر اساتذہ کو  علموں طالب کے  پری کیا  

ہے؟  آتی نظر طرح کس لئے  کے  پری  

پی گا۔ جائے  کیا مقرر استاد ایک میں 12 کے  پی گریڈ کے  طلباء تمام ، ہاں  
گے۔ کریں پیروی کی ڈھانچے  کے  تعلیم فاصالتی لئے  کے  ایلیمینٹری کے   

  
وجہ کی مقدمات یا ہے  پڑتا کرنا قرنطین کو  علموں طالب کے  تعلیم روایتی اگر  

پھر کیا ، تو  ہے  ہوتی ضرورت کی کرنے  حاصل  یمتعل فاصالتی کو  ضلع سے   
ہوگی؟ حاصل  رسائی تک سیکھنے  ورچوئل  انہیں بھی  

ہے۔ والی آنے  معلومات مزید میں بارے  اس ، ہاں  

  
اسکول  میں اوقات مختلف اور دن مختلف کو  طلبا کے  لیول  گریڈ مختلف کیا  

گا؟  پڑے  جانا  

اسکول  کو  طلباء پر وںبنیاد والی گھومنے  سے  طریقے  محفوظ ہم جب / اگر  
کے  گھر ہی ایک کہ کرینگے  کوشش پوری ہم ، تو  ہیں اہل  کے  بھیجنے  واپس  
ہوں۔  حاضر میں وقت ہی ایک اور روز اسی طلبا تمام  

  
گے؟  جائیں کیے  فراہم آالت کو  طلبا والے  کرنے  انتخاب کا سیکھنے  مجازی کیا  

طلباء تمام ، ہاں  PK-12  اس ہوگی حاصل  رسائی تک آالت پاس کے  گریڈ کے  
بارے  کے  تقسیم کی آلہ ہیں۔ کرتے  انتخاب کا اختیار کس آپ کہ نظر قطع سے   
ہیں۔  والی آنے  ہی جلد تفصیالت میں  

  
ہوگی؟ ضرورت کی ماسک لئے  کے  عملے  اور طلباء کیا  



تعلیم ثانوی اور ابتدائی اور خدمات انسانی اور صحت محکمہ میسوری ضلع  
عملے  مطابق کے  اصولوں رہنما شدہ ے ط سے  طرف کی میسوری محکمہ کے   
جب اساتذہ مطابق کے  رہنمائی اس گا۔ کرے  فراہم سہولت کی پہننے  ماسک کو   

سے  علموں طالب سے  طریقے  مناسب اور ہیں سکھاتے  تعلیم پوری کی گروپ  
ہیں۔  سکتے  ہٹا کو  ماسک اپنے  وہ تو  ہیں ہوتے  دور پر طور معاشرتی  

داخل  میں عمارت جب ، پر بسوں :یہوگ ضرورت کی پہننے  ماسک کو  طلباء  
ایسی اور ، ہو  کرتے  سفر میں عالقوں عام جب ، ہو  نکلتے  باہر / ہوتے   

ہو۔  ہوتا نہیں پیدا فاصلہ معاشرتی جہاں میں صورتحال   

  
لئے  کے  بنانے  یقینی کو  صحت اور حفاظت  کی مالزمین اور طلباء اپنے  اسکول   

گے؟  کریں کیا  

3 اور (پیال) 2 مرحلہ ہم جب ہیں کرتے  توقع کی وقت ایسے  ایک ہم کہ جیسا  
پر طور محفوظ سامنے  آمنے  میں عمارتوں کی اسکولوں دوران کے  (سبز)  

گے  ہوں قابل  کے  داخلے   ، HMC-1 گا۔ کرے  نافذ اقدامات احتیاطی مختلف  
ل  کے  دینے  ترجیح کو  حفاظت کی عملے  اور طلباء اپنے   we ، بیماریوں ہم  

مسوری ، (سی ڈی سی) مراکز امریکی لئے  ے ک تھام روک  اور کنٹرول  کے   
ڈپارٹمنٹ میسوری اور ، (ایس ایس ایچ ڈی) خدمات سینئر اور صحت محکمہ  

اور ہیں۔ پرعزم لئے  کے  کرنے  عمل  پر سفارشات حالیہ کی ایلیمنٹری آف  
تعلیم ثانوی  (DESE) ایجنسیوں وفاقی اور ریاستی ، مقامی نے  سپرنٹنڈنٹ ۔  

پر طور عملی لئے  کے  ڈسٹرکٹ اسکول  اور لینے  ئزہجا مستقل  کا رہنمائی کی  
تیار ٹیم ایکشن فنکشنل  کراس ایک لئے  کے  کرنے  انتظام کا جواب اسٹریٹجک  

ہے۔ کی  

کی افراد کش جراثیم شدہ اندراج کے  (اے  پی ای) ایجنسی تحفظ ماحولیاتی  
عمل  پر کاروں طریقہ بہترین ضلع یہ  لئے  کے  کشی جراثیم کے  ان اور صفائی  

کوششوں ہماری لئے  کے  تحفظ کے  عملے  اور طلباء ، پر طور خاص ہے۔ پیرا  
سے  کثرت بھر دن جو  جگہیں ایسی) پوائنٹ ٹچ والے  دینے  صفائی میں  

اور سطحوں والی دینے  صفائی میں اس ہیں۔ شامل  (ہیں ہوتی والی چھونے   
ہیں شامل  میں جس ہے  مشتمل  پر اشیاء : 

بارز پش / نوبس / ہینڈلز کے  دروازے   

سوئچز  ئٹال  

نوبس  / ہینڈل  ٹونٹی سنک  



جھرنے  والے  پینے   

والے  بھیجنے  تولیہ کاغذ  

ڈرائر  ہینڈ الیکٹرک   

والے  بھیجنے  صابن ہاتھ   

ہینڈریلز والے  سیڑھی  

ہینڈلز  کے  پیشاب / ٹوالیٹ  

ہینڈلز  دروازے  اسٹال  ٹوالیٹ  

ٹاپس  کاؤنٹر  

کرسیاں  اور میزیں کیفیٹیریا  

سطحیں  اور کاؤنٹر آفس  

اور وہیل  اسٹیئرنگ ، ہینڈریل  ،  نشستیں میں جن سطحیں کی بس اسکول   
ہیں  شامل  پینل  کنٹرول  ڈرائیور  

ہیں  سنبھالتے  سے  کثرت  افراد متعدد جسے  چیز بھی اور کوئی  

کی ُکشوں جراثیم میں بسوں اسکول  اور عمارتوں ہماری ون سی ملز مین ہیک  
فاظتیح ذاتی ہے۔ کرتا بھی استعمال  کا ٹکنالوجی والی کرنے  گھسائی  

مواد متعلق سے  صحت حفظان اور ذخیرہ کافی کا (ای پی پی) سازوسامان  
ہیں دستیاب پر سائٹ : 

 ماسک

ڈھال  چہرہ  

(اختیاری) دستانے   

سینیٹائزر  ہینڈ دستیاب  

اور تقسیم میں عالقوں وارانہ فرقہ تمام ، مسح کے  صفائی ہو  دستیاب کہ جیسا  
لئے  کے  ہونے  دستیاب  

(لئے  کے  عالقے  کے  کام / دفتر ہر) خانے  کے  ٹشو   

حوصلہ اور سہولت کی تعامالت باہمی محفوظ اور دوری معاشرتی مناسب  
وارانہ فرقہ تمام چاہئے۔ جانا کیا اہتمام کا عالقوں اجتماعی لئے  کے  افزائی  

اور دالنے  یاد کی طریقوں سینیٹری اور فاصالتی معاشرتی مناسب میں عالقوں  
جائیں۔  لگائے  اشارے  لئے  کے  افزائی حوصلہ کی ان  

ہوگی؟  اجازت کی زائرین کیا  

ہوگی۔  نہیں اجازت کی زائرین ، نہیں  



گی جائے  کی پڑتال  جانچ کی حرارت درجہ لئے  کے  کرنے  یقین کا بات اس کیا  
ہو۔  نہ بیمار یا بخار کو  کسی کہ  

حرارت درجہ پر (طلبا) علم طالب اپنے  پہلے  سے  دن کے  اسکول  ہر کو  والدین  
اپنے  پہلے  سے  آنے  اسکول  دن ہر کو  اسٹاف چاہئے۔ کرنی پڑتال  جانچ کی  

چاہئے۔  کرنی بھی جانچ کی حرارت درجہ  

ممبر کا عملہ یا علم طالب کوئی اگر  COVID-19  کرے  تجربہ مثبت لئے  کے  
ہے؟ ہوتا کیا تو   

بعد کے  کرنے  سامنا کا معاملے  مثبت کسی درمیان کے  عملہ یا طلباء ہم  ، 
میں بارے  کے  بندشوں کی اسکولوں اور ، نوٹیفکیشن ، لگانے  پتہ کا رابطہ  

مطابق کے  ہدایت  کی صحت محکمہ کے  صحت محکمہ  HMC-1 پیروی کی  
گی۔ کرے   

ہونگے؟  بند یا کھلے  چشمے  کے  پانی کیا  

بھیج کر لے  بوتل  کی پانی کو  طلبہ والدین گے۔ ہوجائیں بند چشمے  کے  پانی  
ہیں۔  سکتے   

عمر کی بچوں جو  میں رومز کالس آپ گے؟ وںہ طلبا کتنے  میں روم کالس  
ہیں؟  کیسے  قابل  کے  رکھنے سے  طریقے  محفوظ کو  ہیں کم بہت  

لئے  کے  کرنے  ایڈجسٹ کو  اصولوں رہنما فاصالتی سماجی ہو  ممکن تک جہاں  
گی۔ جائے  کی ترمیم میں سائز کالس  

گی؟  ہوں اسمبلیاں کوئی کی طلباء کیا  

گی  ہوں نہیں اسمبلیاں کوئی وقت اس  

  

  
 

 


