برسٹل سٹی کونسل ( )Bristol City Councilکی طرف سے کلیدی پیغامات:
•

اسکول جاتے یا لوٹتے وقت کووڈ 19-کو ذہن میں رکھیں۔ یہ صالح دی جاتی ہےکہ عوامی ٹرانسپورٹ کے استعمال سے
بچیں اس لئے براہ مہربانی اگر آپ کرسکیں تو پیدل/سائیکل سے اسکول جائیں ،خود کو دوسروں سے دوری بنا کر
رکھیں ،اور یقینی بنائیں کہ جب ضرورت ہو فیس ماسک کا استعمال کریں۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے گھر والوں سپورٹ
ببل کے عالوہ لوگوں کے ساتھ کار کے مشترکہ استعمال سے پرہیز کریں۔

•

اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر سماجی دوری کی ہدایات مختلف نوعیت کی ہیں۔ جب اسکول میں رہیں تو آپ کے
بچے اپنے کالس ببل کے ساتھ میل جول کرسکتے ہیں ،اس لئے کہ وہاں حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ ضروری ہے
تاکہ بچوں اور نوجوان لوگوں کو شرکت کرنے کے ہم قابل ہوسکیں۔ تاہم یہ اقدامات اسکول کے باہر نہیں کیے گئے ہیں،
اس لئے کہ آپ اور آپ کا بچہ جب اسکول کی عمارت میں نہیں ہوں گے تو انہیں حکومت کی تازہ ترین ہدایت پر عمل
کرنا ہوگا۔

•

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

•

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

•

اگر آپ یا آپ کے بچے کو تخلیہ میں رہنے کو کہا جائے تو آپ/انہیں کسی بھی حالت میں گھر سے باہر نہیں جانا
چاہئے اور اس دوران آپ کے دوست احباب اور اہل خانہ کو آپ سے مالقات نہیں کرنی
ہینجنسےآپ/
سمجھتے
ہم
کو
پریشانیوں
کی
آپ
چاہئے۔آخریلمحےکیکالونیاانتبدیلیونکواپناتےمیں
آپکےبچےکوخودسےالگتھلگہوناپڑتاہےاوراپنا تعاون جاری رکھنے کے لئے شکریہ ادا کرتے ہیں۔

شیئر کرنے والے لنکس
•
•
•

کووڈ 19-کے دوران والدین اور نگہداشت کنندگان کے لئے کونسل کی ہدایات (یہاں)
الک ڈاؤن کے دوران مختلف زبانوں مینکمپالئنس کی ترغیب دینے والی کونسل کے ویڈیوز (یہاں)
کونسل کی طرف سے مفت میں حاصل خدمات سے جڑی معلومات وی آر برسٹل ہیلپ الئن (( )We Are Bristolیہاں)

