
 
 پیغامات:  کلیدیکی طرف سے  ( Bristol City Councilبرسٹل سٹی کونسل ) 

 
 

ٹرانسپورٹ کے استعمال سے    عوامیکہ  ن میں رکھیں۔ یہ صالح دی جاتی ہےکو ذہ   19-اسکول جاتے یا لوٹتے وقت کووڈ  •

ا  بچیں براہ مہربانی  لئے  اسکول جائیں، خود کو  گر آپ کراس  پیدل/سائیکل سے  تو  بنا کر سکیں  دوسروں سے دوری 
فیس ماسک کا استعمال کریں۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے گھر والوں سپورٹ  یں، اور یقینی بنائیں کہ جب ضرورت ہو  رکھ

 ببل کے عالوہ لوگوں کے ساتھ کار کے مشترکہ استعمال سے پرہیز کریں۔
 

ہیں۔ جب اسکول میں رہیں تو آپ کے    اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر سماجی دوری کی ہدایات مختلف نوعیت کی  •
کہ وہاں حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ ضروری ہے  سکتے ہیں، اس لئے  میل جول کربچے اپنے کالس ببل کے ساتھ  

ے باہر نہیں کیے گئے ہیں، تاکہ بچوں اور نوجوان لوگوں کو شرکت کرنے کے ہم قابل ہوسکیں۔ تاہم یہ اقدامات اسکول ک
جب اسکول کی عمارت میں نہیں ہوں گے تو انہیں حکومت کی تازہ ترین ہدایت پر عمل    کہ آپ اور آپ کا بچہ اس لئے  
 کرنا ہوگا۔

 

بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لئے اسکول گیٹ کے باہر سماجی دوری نہایت ہی اہم ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو اسکول   •
 ل سے لے جاتے وقت اکٹھا نہ ہوں یا ملیں نہیں۔چھوڑتے یا اسکو 

 

اگر آپ  یا آپ کے بچے میں وائرس کی عالمت ڈولپ ہوتی ہے تو آپ/ انہیں اسکول نہیں جانا چاہئے۔ گھر پر رہیں، خود  •
کے    کو تخلیہ میں رکھیں اور اپنی جانچ کرائیں۔ عالمات میں شامل ہیں نئی لگاتار رہنے والی کھانسی، تیز بخار اور آپ

 ذائقہ/بدبو کے احساس کا فقدان یا تبدیلی۔ 
 

باہر   • بھی حالت میں گھر سے  آپ/انہیں کسی  تو  تخلیہ میں رہنے کو کہا جائے  بچے کو  یا آپ کے  آپ  نہیں جانا  اگر 
د  چاہئے  کے  آپ  دوران  اس  سے  اور  آپ  کو  خانہ  اہل  اور  احباب  کرنی وست  نہیں  مالقات 
ہین اپناتےآخریلمحےکیکالونیاانتبدیلیونکوچاہئے۔ سمجھتے  ہم  کو  پریشانیوں  کی  آپ    / جنسےآپمیں 

 اپنا تعاون جاری رکھنے کے لئے شکریہ ادا کرتے ہیں۔آپکےبچےکوخودسےالگتھلگہوناپڑتاہےاور
 

 

 شیئر کرنے والے لنکس 

 

  (یہاں) کے دوران والدین اور نگہداشت کنندگان کے لئے کونسل کی ہدایات 19-کووڈ •

   (یہاں) کے دوران مختلف زبانوں مینکمپالئنس کی ترغیب دینے والی کونسل کے ویڈیوزالک ڈاؤن  •

  (یہاں) (We Are Bristolسل کی طرف سے مفت میں حاصل خدمات سے جڑی معلومات وی آر برسٹل ہیلپ الئن ) کون  •
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bristol.gov.uk%2Fschools-learning-early-years%2Fcoronavirus-covid-19-guidance-for-parents-guardians-and-carers-of-a-child-in-school&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788733528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4pAQwTkAw9w4ye6SdPEccssCziTgzhJIlEbj23I4SDM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLzBMJEVI_oKmf_QCT-_bBRjo_6FYZt7If&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788743529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OdmKffVoNy%2Bw3TypNGjoQZd2frY2sGiIGqdEBgbKsqE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wearebristol.co.uk%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788743529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A8XfrgdBGx%2BwW1VS7WfqdvO1wtc5Az7GqpJxTfhqaDY%3D&reserved=0

