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کت اور  4مدت   2021میں چائلڈ کیئر یا کنڈرگارٹن میں شر
وع کرنے ےک بارے میں معلومات  میں پریپ یک تیاری شر

 

ات،  معزز والدین اور رسپرست حضر

 

 میں مدد ( COVID-19)کورونا وائرس 
 ےک لئے آپ ےک تعاون کا شکریہ۔ےک پھیالؤ کو کم کرنر

 اس خط میں اس ضمن میں معلومات شامل ہیں کہ

 اور کنڈرگارٹن میں کب واپس جاسکتا ہ   چائلڈ کیئے آپ کا  ●

 میں پریپ میں بچوں کا استقبال کرنر ےک لئے اسکولوں یک تیاری 2021 ●

۔ ●  صحت مند اور محفوظ کیےس رہیں

 

 

 چائلڈ کیئر اور کنڈرگارٹن میں واپیس۔

 

 اکتوبر بروز سوموار ےس 5

ر میلبورن اور عالقائے و دییہ وکٹوریہ ےک تمام بچے  واپس جا سکئے ہیں  و پولییر  میئر

 اور( یا فیمیل ڈے کیئے  پورے دن یک دیکھ بھال) چائلڈ کیئے  ●

۔ ● کت کر سکئے ہیں  سائٹ پر سیشن وار کنڈرگارٹن میں رسر

۔   یہ وکٹوریا شہر کو کھولنر ےک لئے حکومِت وکٹوریہ ےک منصونے ےک تیرسے مرحےل کا حصہ ہ 

 

۔ ( COVID-19)اس منصونے ےک مرحالت کورونا وائرس   ےک معامالت میں کیم پر منحض ہیں

۔  ہمیں وکٹورین چیف ہیلتھ آفیرس ےک مشورے ےک مطابق چند تبدیلیاں کرئر پڑسکتے ہ 

 

پ کو یہ مشورہ دینے ہیں کہ چائلڈ کیئے اور کنڈرگارٹن 
ٓ
۔ تاہم ہم ا

ے
ہم سمجھنے ہیں کہ آپ اپنر بچے یک حفاظت کو ےل کر پریشان ہوں ےک

۔  (  COVID-19)محفوظ مقامات ہیں جہاں کورونا وائرس   کا خطرہ کم ہوتا ہ 

 فراہم یک ہیں 
 : یہ معلومات ہمیں انہوں نر

 وکٹورین چیف ہیلتھ آفیرس ●

 اور

یلیائے ہیلتھ پروٹیکشن پرنسپل کمیتر   ●   (۔ AHPPC) آسئر
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ر ےک ایک حےص ےک طور پر یک   بچوں یک دیکھ بھال اور کنڈر گارٹن میں سائٹ پر حاضر ہونر ےس متعلق جملہ تبدیلیاں الک ڈاؤن ےک قوانیں

۔ یہ اس لئے نہیں تھا کہ چائلڈ کیئے اور   دھر گھومنے
ُ
ے میں ادھر ا ر اس لئے بنانے گئے تھے تاکہ کم ےس کم لوگ معارسر ۔ یہ قوانیں گتے ہیں

۔  کنڈرگارٹنس  غئں محفوظ مقامات ہیں
 بچوں یا عمےل ےک لئے کوئے

 

ور ہوگا۔ اس میں صحت اور حفاظت ےک لئے تیار اقدامات، جیےس   منصوبہ COVIDSafeپاس ایک  آپ ےک چائلڈ کیئے یا کنڈرگارٹن ےک ضر

۔  شامل ہیں
 کمرے اور آالت یک باقاعدہ صفائے

 

وری چائلڈ کیئے یا کنڈرگارٹن جانا تمام بچوں ےک لئے ضر  ور جانا چاہنے کیونکہ یہ ان ےک سیکھنر اور نشو نما ےک لئے ضر ۔ انہیں ضر وری ہ 

۔  ۔ 2021ہ  وع کرنر ےک لئے اپنر بچے کو تیار کرنا خاص طور پر اہم ہ   میں پریپ رسر

 

 

۔ 2021
ے

وع کرنے واےل بچوں ےک لئر اسکول اپنے طرف ےس تیار ہوں ےک  میں پریپ شر

 

ر اور اسکول آپ ےک اہل خانہ اور بچے کو   میں مدد کرنر ےک لئے ساتھ مل کر کام کر  2021کنڈرگارٹئر
میں اسکول ےس پریپ میں منتقل ہونر

۔  رہ  ہیں

 

کنڈرگارٹن میں سائٹ پر شامل ہونر ےس   چار سالہ ان بچوں یک مدد کرنر ےک لئے ہوگا جو اس سال منصونے ےک مطابق  1 مدتاسکول میں 

۔ قاض   رہ  ہیں

 

، جن میں شامل ہیں  2021 یں کر رہ  ہیں
ر  میں مدد کرنر ےک لئے اسکول بہت ساری چئں

وع کرنر  : میں بچوں کو پریپ رسر

 آن الئن اسکول اور کالس روم ےک دورے ●

 ویڈیوز' پرنسپل ےس ملیں ' ●

 ویڈیو کانفرنرسر ' پریپ جماعت ےس ملیں ' ●

 کنڈرگارٹن اور پریپ ےک اساتذہ یک مالقاتیں  ●

 ےک طلباء یک تربیت۔ 5پریپ ےک دوست بننر ےک لئے سال  ●

 

پ ابیھ ےس اسکول تالش کرنا  2021اگر آپ نر 
ٓ
 ہیں کہ ا

ر کرنے وع کرنر ےک لئے اپنر بچے کو اندراج نہیں کروایا ہ  تو، ہم تلقیں میں پریپ رسر

۔ محکمہ تعلیم  وع کر دیں۔ جتتر جلدی ہو سےک اپنر بچے کو اندراج کروانا بہئے ہ  وع کرنر ےک  سائٹ ویبو تربیت یک رسر پر اسکول رسر

۔  بارے میں مفید معلومات موجود ہیں

 

 میں پریپ کیسا ہوگا۔  2021آپ کو اپنر بچے ےک اسکول ےک عمےل ےس اس ضمن میں بات کرئر چاہنے کہ 

۔اپنر بچے کو کنڈرگارٹن ےس  پ یک مدد کر سکئے ہیں
ٓ
 اسکول بھیجنر ےک منصونے میں آپ ےک بچے ےک اسکول  ےک کنڈرگارٹن ےک استاد بیھ ا

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
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؟  ورت ہ   کیا آپ کو ایک ترجمان یک ضر

۔ سائٹ ویبپر فون کریں یا اس  9280 1955  اپنر کنڈرگارٹن ےس ایک ترجمان کا انتظام کرنر یک درخواست کرنر ےک لئے   پر جائیں

 

 صحت مند اور محفوظ رہنے ےک لئر آپ جملہ اقدامات اٹھا سکئے ہیں 

 

 کنڈرگارٹن آپ ےک بچوں اور آپ ےک اہل خانہ کو محفوظ رکھنر میں اس طرح ےس مدد کرے گاآپ کا چائلڈ کیئے یا  

●  
ے
 تو ان ےک درجہ حرارت یک جانچ یک جانے یک

ے
 یا کنڈرگارٹن پہنچیں ےک

 روزانہ جب بچے سینئر

●  
ے
 جانے یک

ے
 ےس صفائے یک

ے
 عمارتوں اور سازوسامان یک باقاعدیک

 بالغ افراد کو ماسک پہنئر یک تاکید یک جانے  ●
ے
  یک

۔ وہ آپ کو کورونا وائرس  ●
ے

ر یک جانے یک ، انہیں گھر پر یہ رہنر یک تلقیں ایےس بچے یا والدین جو خود کو بیمار محسوس کر رہ  ہیں

(19-COVID  ) ۔
ے
ر بیھ کریں ےک  یک تلقیں

 کا ٹیسٹ کرانر

 

 ہیں کہ آپ گھر میں اچیھ حفظان صحت پر عمل کرنر ےک لئے اپنر اہل 
ر کرنے  خانہ ےس بات کریں، جس میں شامل ہ  ہم یہ بیھ تلقیں

 یا کنڈرگارٹن میں آنر ےس پہےل اپنر ہاتھ دھونا یا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا ●
 چائلڈ کیئے

 ہمیش گھر ےس باہر نکلئے وقت چہرے پر ماسک پہننا، بشمول چائلڈ کیئے یا کنڈرگارٹن جانے وقت ●

پ ےک ساتھ  ●
ٓ
رہنا۔ اس میں آپ ےک چائلڈ کیئے یا کنڈرگارٹن کا عملہ اور دیگر خاندان بیھ  میئر دور  1.5رہنے ان ےس  نہیں جو لوگ ا

 شامل ہیں 

 کیس ٹشو یا اپتر کہتر میں چھینکن اور کھانسناا۔ ہمیشہ کھانسئر یا چھینکئر ےک بعد اپنر ہاتھ دھوئیں  ●

 تو،اگر آپ بیمار محسوس کر رہ  ہیں تو گھر پر یہ رہنا۔ اگر آپ بیمار محسوس کر رہ  ہیں  ●

پ دوبارہ تندرست محسوس نہ کری  (COVID-19)  آپ کو کورونا وائرس
ٓ
۔  جب تک ا یہ پر  ں اپنر گھر کا ٹیسٹ کرانا چاہنے

        رہنا۔
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