
 a.s. 2020/2021   ذمہ داری کے معاہدے   میں اتحاد
 

 ستمبر 2020 کو ادارہ کی کونسل سے منظور اور دفعات کے ساتھ مربوط 1

 ستمبر 2020 کو ادارے کی کونسل سے منظور اور 3 ستمبر 2020 کے صدر کے آرڈیننس کی شقوں کے ساتھ مربوط 1

 

براہ کرم  

 

 جو اس پیپر میں نۂے رولز کے حساب سے طالبا کی سکول مے خاضری کی کنڈیشنذ لکھی گۀی ہیں وہ يے ہیں ۔

   کویڈ -19 کے سیمٹمز نا ہوں اور ناہی جسمانی درجہ حرارت  5۔37 ڈیگری سے زیادہ ہو، یہی عالمات تین دن پیہلے

 بھی؛

  پچھلے 14 دنوں میں گھر پر محدود یا کوارٹین میں نہیں رہے  ہوں ۔

 آخری 14 دنوں میں ، جہاں تک وہ جانتے ہیں ، کویوڈ 19 مثبت لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے میں نہیں رہے کوئی

 بھی جس کے پاس- سے اوپر کی عالمت ہو  یا جسمانی درجہ حرارت  5۔37 ڈیگری  سے زیادہ ہو اس کو گھر میں رہنا

 چاہئے۔ لہذا ، انفرادی ذمہ داری کا حوالہ دیا جاتا ہے جو خود کی یا والدین کی ذمہ داری کے سپرد نابالغ بچوں کی حالت صحت

 کے حوالے سے ہے۔

   segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it    صحت کی وجوہات کی بناء پر کسی بھی طرح  کمیونیکیشن اس  پر 

 بھیجیں تاکہ  بروقت ایک ہی کالس میں کسی بھی طرح کی غیر خا ضری کے  جھرمٹ کا پتہ چل سکے۔

 

 

  اضافی  حفاظت کے طور پر، اسکول میں اینٹرہوتے وقت جسمانی درجہ حرارت کی پیمائش بھی کی جاےگی.جس کے

 مطابق ، دستیاب ٹولز اور اجتماعات کی تشکیل سے بچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی فراہمی  اور ایک میٹر سے کم

 فاصلہ کا حیال رکھا جاے گا ۔

 

 اس پیپر میں واضح طور پر ان تمام لوگوں کا مل جل کر کام کرنے کی اہمیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے بیماریوں کی روک

  تھام اور کوویڈ 19 کو پھیالنے کے خطرے کو محدود کیا جاسکتا ہے

 لہذا یہ ضروری ہے کہ اسکول اور والدین کے درمیان ایک باہمی تعاون کا رشتہ قائم ہو ، تاکے کویوڈ 19 کی وبا سے پیدا

 ہونے والے مختلف مسائل کاسامنا کیا جا سکے

 

 کویوڈ ۔19 انفیکشن کے لئے پہلے سے ہی مثبت جانچ پڑتال کرنے والے طلباء کی ممکنہ اندراج سے قبل میڈیکل

 سرٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے -

 اس کے بعد ، اگلے سال میں اسکول میں حاضری کے لئے "پیشگی شرائط" کا احترام کرنے والے ، والدین کے اختیارات یا

 سرپرستوں کے عہد کے ساتھ ، مشترکہ ذمہ داری تعلیمی معاہدے کے انضمام کی ضرورت ہے۔ در حقیقت ، یہ معاہدہ ،

 تعلیمی "ارادوں" کو اسکول کے ساتھ بانٹنے کی ایک تعلیمی دستاویز ہونے کے عالوہ ، ایک معاہدہ ہے - اس پر باہمی
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 وعدوں کو ماننے کے مقصد سے ہر طالب علم / والدین کے دستخط کرنے کی ضرورت ہے۔

 

 

 اسکول کی عمارتوں کے باہر ، داخلے / خارجی نقطہ سے 50 میٹر کے دائرے میں موجود تمام افراد کے لئے ، ان تمام مواقع

 پر ، جہاں ممکنہ اجتماع تشکیل پائے ، ماسک استعمال کرنے کی ذمہ داری  ہے ، براہ کرم رجوع کریں۔ ذیل کے لنک 25 اگست

 2020 کے صدر کے آرڈیننس کے تحت

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171798/2987672/file/Ordinanza_Preside

 nte_P AT_25_agosto_2020.pdf پر دستیاب ہے۔ کسی بھی صورت میں ، اسکول سے متعلق ماسک کے استعمال کے لیے

 ، براہ کرم مخصوص آرڈیننس سے رجوع کریں۔

 

a.s. 2020/2021 شریک ذمہ داری کا معاہدہ - کوویڈ 19 کے معاہدے کے لئے مجموعی 

 

  والدین / والدین کے اختیار / سرپرست

 

 جھوٹے اعالنات کی صورت میں فراہم کردہ تمام شہری اور مجرمانہ نتائج سے آگاہی ، آئی سی کے ساتھ رجسٹرڈ

 __________________________________ کے طالب علم کے لئے فالو کرنے والی مشترکہ ذمہ داری کے معاہدے پر

est Roveretoدستخط کریں۔ 

 

 1) اسکول انسٹی ٹیوٹ میں توجہ

 

 خاص طور پر ، والدین (یا والدین کی ذمہ داری کا حامل) اعالن کرتے ہیں:

 

 آج کے دور تک الگو ہونے والے آلودگی سے متعلق اقدامات سے آگاہی حاصل کرنا؛

 بچہ یا اس کے ساتھ گھر میں رہنے والے لوگوں کا کویڈ 19 کا ریزلٹ پوزیٹیو نہیں ہے۔-

   - اسکول میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بچے کو بخار (37.5 سے زیادہ) کی پیمائش روزانہ ناپنے کی موجودگی میں ، یا

 گلے کی سوزش ، ناک کی بھیڑ ، آشوب مرض ، کمی کی عالمات کی موجودگی میں اپنے بچے کو گھر میں رکھیں  - بو

 یا ذائقہ جیسی عالمات یا بخار کے آغاز سے بچوں کے ڈاکٹر کو فوری طور پر آگاہ کریں؛

 - بخوبی واقف ہوں اور یہ قبول کریں کہ بخار کے برابر یا اس سے زیادہ 37.5 فیصد بخار ہونے کی صورت میں یا

 مذکورہ باال دیگر عالمات کی موجودگی میں ، ان کا بچہ اسکول میں داخل نہیں ہوگا اور وہ ان کی ذمہ داری میں رہے گا۔

 

 - بخوبی آگاہی (37.5 سے زیادہ) یا دیگر عالمات (مذکورہ باال افراد میں) کے بارے میں ، آگاہی اور قبول کرنے کے لیے ،

 اسکول بچے یا نوعمروں کو فوری طور پر الگ تھلگ کرنے کا بندوبست کرے گا اور فوری طور پر آگاہ کرے گا۔ خاندان کے

 افراد؛



   - یہ جاننے کے لیے کہ ان کے بچے کو اسکول میں صحت اور حفظان صحت سے متعلق رہنما اصولوں پر عمل کرنا پڑے

 گا۔

 کویوڈ ۔19 سے انفیکشن پھیلنے کے خطرے کی روک تھام کے لئے حفاظت اور سالمتی کے لئے تمام تنظیمی اور سینیٹری

 دفعات کے اسکول کے ذریعہ مناسب طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔

 

 اکٹیویٹی کے دوران اور بچوں کی موجودگی میں ، اسکول تک ، ثابت شدہ ہنگامی صورتحال کے عالوہ ، اسکول مے داخل

 ہونے تک کے قابل نہ ہوں۔

  -  یہاں تک کہ ان دنوں اور جگہوں پر بھی جب ان کا بچہ اسکول میں نہیں گزارتا ہے ، خطرے سے متعلق زیادہ سے

 زیادہ احتیاط کے رویے؛

  - یہ جاننے کے لئے کہ بات چیت کی اکٹیویٹی دوبارہ شروع کرنے کے لمحے میں ، یہاں تک کہ اگر اس پر قابو پایا

 جائے تو ، اس سے متعدی بیماری کے خطرے کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے جس کے لئے مخصوص پروٹوکول کے ذریعہ فراہم

 کردہ احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کی سخت اور سخت پابندی کے ذریعہ اس کو کم سے کم کردیا جانا چاہئے۔ اکٹیویٹی

 جاری رکھنا ، (اس وجہ سے اسکول کے تناظر سے باہر بھی انتہائی احتیاط برتنا ضروری ہے)۔

 - طالب علموں کو ماسک فراہم کرنا۔ طلباء فیملی کے ماسک پہن سکتے ہیں جو ریاست میں دفعات کو "ڈسپوز ایبل ماسک یا

 دھو سکتے ماسک ، یہاں تک کہ خود تیار کردہ" کی وضاحت کرتی ہے تاکہ مناسب رکاوٹ فراہم کرنے کے لئے موزوں

 کثیر مواد میں اور ، اسی وقت سکون اور سانس لینے کی ضمانت دی جائے ، ۔ آپ کو ٹھوڑی سے ناک کے اوپر تک ڈھانپنے

 دیں۔

 

 

 خاص طور پر ، اسکول میں حاضری کے دوران اسکول میں  :

 

  کسی بھی طرح کی تبدیلیوں اور اضافے کے بارے میں بات چیت کرنے کا وعدہ؛

   - انفیکشن کے پھیالؤ سے نمٹنے کے لئے اسکولوں کی خدمات کی تنظیم ، موجودہ طور پر صحت اور حفظان صحت کے

 طریقہ کار پر موجودہ ضوابط سے بالترتیب تربیت یافتہ تمام پہلوؤں پر اہل تربیت یافتہ افراد کا استعمال۔ عملہ خود کو

 صحت اور حفظان صحت سے متعلق تمام ضروریات کو بے بنیاد طریقے سے مشاہدہ کرنے اور کوویڈ ۔19 کو قابل ذکر عالمات

 کی عدم موجودگی میں ہی کام پر جانے کا عہد کرتا ہے۔

 - موجودہ قانون سازی کے ذریعہ تصور کی گئی صحت اور حفظان صحت کے تمام تقاضوں کو اپنانے کا بیڑہ اٹھایا ہے ، جس

 میں وقفہ کاری سے متعلق دفعات بھی شامل ہیں۔

   - مقامی ہیلتھ اتھارٹی کے تمام معامالت پر ، اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے کسی بچے یا بالغ کے ذریعہ کوویڈ ۔19

 انفیکشن کے معاملے میں ، سختی اور احمقانہ طور پر اس کی تعمیل کرنے کا پابند ہے۔

 

 2) فاصالتی تعلیم

 



 COVID-19 وائرس کی بحالی کی صورت میں ، فاصالتی تعلیم کو چالو کیا جائے گا ، جیسا کہ 26/06/2020 کے "نمبر 239"

 - "اسکول پالن 2020-2021": پیراگراف "مربوط ڈیجیٹل تعلیم کے لئے اسکول کا منصوبہ" اگر مہاماری کا رجحان بروقت

 ریگولیٹری فراہمی کی بنیاد پر قومی یا مقامی سطح پر نئے ہنگامی حاالت کو مرتب کرنا تھا تو ، ڈیجیٹل تدریسی طریقہ

  کے ذریعہ ، آمنے سامنے درس کی معطلی اور دور دراز کی اکٹیویٹی دوبارہ شروع کرنے کا اہتمام کیا جاسکتا ہے۔ مربوط.

 فاصالتی تعلیم کے لئے اسکولوں اور فیملیز کے مابین باہمی ذمہ داری کے تعلیمی معاہدے کی تجدید اور تقویت کی ضرورت ہے۔

 اسکول کے لئے مصروف عمل ہے:

   - طلباء جن کو ضرورت ہو ، استعمال کے لئے قرض پر ، ان کے اختیارات میں موجود آالت کے ساتھ اور موبائل فون کے

 ذریعہ تعاون یافتہ ایپلی کیشنز کے ذریعے فاصالتی تعلیم حاصل کریں ، اس بات سے آگاہ رہیں کہ تمام فیملیز میں ایک

 جیسے تکنیکی آالت بھی نہیں ہیں .

  ساالنہ منصوبہ بندی کے مقاصد اور تشخیصی معیار کے بارے میں ویب سائٹ کے ذریعے دوبارہ بات چیت کر سکیں

 گھے ؛

 - مختلف لچکدار انتخابی فیصلے کریں جو مختلف خاندانی اور انفرادی حاالت کو مدنظر رکھیں ، خاص طور پر خصوصی

 تعلیمی ضروریات والے طلباء کے معاملے میں۔

 - طے شدہ وقت کی حدود میں کام کریں ، تاکہ طلبہ اور فیملیز کے ساتھ کام کرنے کا وقت فیملیز وقت سے ممتاز ہو۔

 میل اور الیکٹرانک رجسٹر کے ذریعہ انفرادی طور پر فیملیز کے ساتھ رابطے برقرار رکھنا؛ اجتماعی طور پر سائٹ

 کے ذریعے۔

 

 فیملیز کے لئے مصروف عمل ہے

 

   - اسکول مواصالت کو دیکھنے کے لئے وقتا فوقتا انسٹی ٹیوٹ کی ویب سائٹ سے مشورہ کریں۔

 - طالب علموں کو فاصالتی تعلیم کی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ خود مختار اور ذمہ دار کے طور پر حصہ لینے اور ڈیڈ

 الئن کے سلسلے میں تفویض کردہ کاموں کو انجام دینے کی ترغیب دیں۔

 - اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسباق کے مندرجات ، ان کی ممکنہ ریکارڈنگ اور آن الئن مواد جو تعلیمی استعمال کے لئے

 پوسٹ کیا گیا ہے ان کا غلط استعمال نہیں کیا جاتا یا جیسے اسکول اور نا اساتذہ کو شرمندگی کا باعث بننا ہے۔

 چیک کریں کہ رازداری کے دفاع کے لئے موجودہ تمام ضابطوں کا احترام کیا جاتا ہے۔

 

 اس معاہدے پر دستخط فریقین سے نیک نیتی کے ساتھ اس کا احترام کرنے کا عہد کرتے ہیں۔

 

  Rovereto  ،   ستمبر 8   2020

                                                                                             والدین / سرپرست/ تجرباتی پیرنٹل پاور

___________________________                                                                                             

                                                                                                            La Dirigente scolastica      اسکول کا پرینسیپل

Dott.ssa Tiziana Chemotti   ڈاکٹر تزیانہ چیموٹی 



 

_________________________ 

 

 

 


