
    ؟ہ   لرننگ پوڈ میں شامل ہونا 

 
 3از  1صفحہ   9/4/2020
 

COVID-19  ن ےک آس پاس رہنن واےل کچھ والدین تعلیم دینن ےک لئے لرننگ عمل ےک طور پر، آسٹ 
ّ
ےک نام ےس  ‘‘ پوڈ’’ عالیم وباء ےک رد

، جس مٹں شامل ہٹں لیکن   گروپس بنانن ےک لئے متحد ہو رہے ہٹں یا اس کا مطالبہ کر رہے ہٹں یہ پوڈ مختلف نوعیت ےک ہو سکئے ہٹں

 : ان یہ تک محدود نہٹں 

ایک سہولت کار، جو ایک سند یافتہ استاد ہوسکتا ہے یا نہٹں بیھ، وہ بچوں یک نگرانن اور مدد کرتا ہے   -سہولت واےل پوڈ •
۔     جبکہ بچے اور وہ اپنن اسکول یک ریموٹ لرننگ وایل رسگرمیوں مٹں مشغول رہنے ہٹں

پس-کو •
ٓ
۔دو یا زیادہ خاندانوں ےک والدین ریموٹ   -ا  ہٹں

بانن کرتے ن      لرننگ ےک لئے باری باری تمام بچوں یک اپنن گھروں مٹں میں
ایک سند یافتہ استاد ان بچوں کو پڑھاتا ہے جن کا باضابطہ طور پر کیس اسکول مٹں داخلہ نہ ہوا ہو   - اسکول-مائیکرو  •

    اور نہ یہ وہ کیس اسکول ےک ریموٹ نصاب کا استعمال کر رہے ہوں۔
دن ےک وقت ایک یا زیادہ خاندانوں ےک اسکول جانن واےل بچوں یک دیکھ بھال   -دوست، اور پڑویس یک دیکھ بھالخاندان،  •

   ےک لئے ایک اہل خانہ، دوست، یا پڑویس یک جانب ےس نگہداشت کا غیں رسیم بندوبست۔
نے تنظیموں، والدین ےک گروپوں، مذہبی تنظیموں، یا عوایم اداروں یک جانب ےس چالیا جانن   -کمیونٹی لرننگ سپیس • معارسر

۔   کشن ےک اوقات مٹں طلبہ کو ذانے طور پر مدد فراہم کرتا ہے    واال جو ریموٹ انسی 

 لئے بیھ صحت اور  صحت ےس متعلق خدشات ہٹں ایس طرح، لرننگ پوڈ ےک COVID-19بچوں ےک دوبارہ ےس اسکول جانن ےک لئے جو 

۔ پوڈس مٹں  پ پوڈ مٹں شامل ہوتن   COVID-19حفاظت ےس متعلق تحفظات ہٹں
ٓ
۔ کیا ا ےک تمام خطرات کو کم کرنا ممکن نہٹں ہے

۔   ؟ اپبن تحقیق کریں اور درج ذیل سواالت پوچھٹں  ےک بارے مٹں سوچ رہے ہٹں

بان ےک پاس کوئی  ز  منصوبہ ہ  جس میں درج ذیل باتیں شامل ہوں؟ صحت اور حفاظت کا   COVID-19کیا پوڈ ےک میں

 
   (حظہ کریںمال   17یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی   APHاسکولوں ےک لئے )  گھر پر عالمت یک اسکریننگ .1

  کاء یک ؟   COVID-19کیا ہر دن پوڈ مٹں شامل ہوتن ےس پہےل تمام پوڈ ےک رسر
ی

 یک عالمات ےک لئے اسکریننگ یک جانے یک

   (مالحظہ کریں  16-14یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی  APHاسکولوں ےک لئے  ) چہرے ےک نقاب .2
   ؟ ورت ہے  کیا بچوں اور بڑوں کو ماسک پہنئن یک ضن

   ( مالحظہ کریں 13یک عبوری ہدایات کا صفحہ   APHاسکولوں ےک لئے )  ریسماجی دو  .3
  یک افراد ؟  فٹ ےک فاصےل پر رہ کر جسمانن دوری پر عم 6کیا پوڈ مٹں رسر

ی
 ل کریں ےک

   کیا پوڈ وایل جگہ جہاں اتبن وسیع ہے کہ اس مٹں جسمانن دوری پر عمل کیا جاس سےک؟ 

   (مالحظہ کریں   12یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی   APHلوں ےک لئے اسکو ) ہاتھ یک صحت مند حفظان صحت .4
   بان ےک پاس صابن، ہینڈ سینیٹائزر، اور ٹشوز یک وافر مقدار دستیاب ہے جن تک بچوں کو رسانے حاصل ہو؟ ن  کیا میں

  ؟   ہاتھ دھوتن   بار بار کیا پورا دن اہم اوقات مٹں  ےک لئے کونے منصوبہ ہے

   (مالحظہ کریں  19یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی    APHاسکولوں ےک لئے ) صفانے اور جراثیم کیسر  .5
 ان ےک لئے معمول یک  کیا اکیر چھونے جانن وایل سطحوں، جیےس سامان اور کھلوتن جنہ ، ٹں سانجھا کیا جانا الزیم ہے

 صفانے اور جراثیم کیسر مٹں اضافہ ہوگا؟  

  بان ن وی کرے گا؟    یک ہدایات  CDCصفانے اور ڈس انفیکشن ےس متعلق اگر کونے بیمار ہوجاتا ہے تو کیا میں  یک پیں

   (مالحظہ کریں  24-25یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی   APHاسکولوں ےک لئے )  کھانا اور سنیکس .6
  یک بوتلٹں سا 

، برتن اور ریفلیبل پانن بان سب کو مختلف پلیٹوں مٹں  کیا بچے اپنن کھانن ن ؟ اگر نہٹں تو، کیا میں
ی
تھ الئٹں ےک

 کھانا پیش کرے گا؟  

7. COVID   (  عالمات) جییس عالمت 
ی

عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی   یک  APHاسکولوں ےک لئے )ظاہر کرتن واےل افراد یک علیحدیک

 ( مالحظہ کریں  31

  کیاCOVID-19 ؟  یک عالمات ظاہر کرتن واےل افراد کو الگ تھلگ کرتن ےک لئے کونے جگہ مخص  وص یک گبے ہے

   اگر ان ےک بچے مٹں عالمات ظاہر ہو ریہ ہوں تو کیا والدین کو فوری طور پر مطلع کیا جانے گا تاکہ بچے کو جلدی ےس

 ۔  معلومات حاصل کریں یہاںٹیسٹنگ ےک بارے مٹں    COVID-19وہاں ےس ےل کر گھر الیا جاسےک؟ 

8. 19-COVID  اسکولوں ےک لئے )مثبت معاملہAPH   مالحظہ کریں  16- 14کا صفحہ نمیی   عبوری ہدایات یک   

URDU 

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/covid-testinfo
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
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   کاء مٹں ےس کیس کو نے تو، کیا تمام خاندانوں    COVID-19اگر پوڈ ےک رسر
ٓ
ا کو فوری طور پر ممکنہ خطرے ےک بارے  نکل 

 گا اور قریبی رابطہ رکھنن والوں کو  
 دن تک قرنطینیہ کرتن کو کہا جانے گا؟    14مٹں مطلع کیا جانے

  کاء مٹں ےس کیس ےک اہل خانہ کو نے تو، کیا پوڈ ےک دیفر خاندانوں کو فوری طور پر   COVID-19اگر پوڈ ےک رسر
ٓ
ا نکل 

 لع کیا جانے گا؟  ممکنہ خطرے ےک بارے مٹں مط 

  جو لوگCOVID-19   یک وجہ ےس محفوظ طریقے ےس خود کو علیحدہ رکھنن ےس قاض ہٹں ان ےک لئے مفت رہائش ےک

 مرکز’’زیر عنوان   یہاںبارے مٹں  
ی

 ۔  ‘‘علیحدیک

 

؟  کیا آپ نز بیھ صحت اور حفاظت ےک ان اقدامات ےک بارے میں سوچا ہ 

 تربیت اور حفاظٹی اقدامات  .1

   ؟ بان ےک پاس اسکویل بچوں ےک ساتھ کام کرتن کا تجربہ ہے ن  کیا میں
  اور نامناسب سلوک پر رد عمل ظاہر کرتن ےک ضمن  , کیا آپ کو مثبت طرز عمل کو فروغ دینن ، بچوں یک رہنمانے کرتن

؟  مٹں  بان ےک طرز عمل پتہ ہے ن  میں
  بان ےک پاس ن ؟   / اور فرسٹ ایڈ مٹں موجودہ تربیت  CPRکیا میں  تصدیق ہے

   بان نن اور اس ےک گھر مٹں ن سال ےس زیادہ عمر واےل تمام بالغ افراد نن مجرمانہ پس منظر یک جانچ مکمل کروا    18کیا میں

؟    یل ہے

   ؟  کیا آپ ےک پاس پوڈ مٹں موجود دورسے خاندانوں ےک رابےط یک معلومات ہٹں

   بان چائلڈ کییے فراہم کرتن والوں ےک لئے ن ؟   ٹیکساس صحت اور انسانن خدمات ےک کم از کم معیارات کیا میں ےس واقف ہے

بان  ن  ےک کم از کم معیارات یک تعمیل کرے گا؟   HHSکیا میں

 حولیائی حفاظت  ما .2

   ؟ ؟ اگر ہاں، تو کیا وہ بند ہٹں  کیا گھر مٹں اسلحہ ہے

  س ےل)کیا گھر مٹں فعال سموک ڈٹیکی 
ٓ
ا ؟ ( دھویں کا پتہ چالنن واےل   ہٹں

  ؟  ہٹں
 کیا صفانے کا سامان اور کیمیکل بچوں یک پہنچ ےس دور رکھے جانے

   ؟  کیا دواؤں کو بچوں یک پہنچ ےس دور رکھا جاتا ہے

 ؟  کیا وہاں پ ؟ اگر ہاں، تو کیا اس ےک ارد گرد کونے باڑ ہے بچوں کو پول ےک ارد گرد محفوظ  ر کونے سوئمنگ پول ہے

؟    رکھنن ےک لئے   کون ےس اقدامات کئے گئے ہٹں

 پوڈ میں رہ رہ  خاندان  .3

  ؟ بان کو جانئے ہٹں ن  کیا آپ میں

  ؟  کیا پوڈ بچوں اور بڑوں ےک ا ، مستحکم گروپ پر مشتمل ہے  یک چھوت 

  ،پوڈ ےس باہرCOVID-19    ؟ مثال ےک طور پر، کیا وہ چہرے کو  یہ خاندان کیا اقدامات کررہے ہٹں
ےس بچنن ےک لئے

وری طور پر باہر   ، اور غیں ضن ، بڑے اجتماعات ےس گریز کررہے ہٹں ، جسمانن طور پر دوری کررہے ہٹں ڈھانپ رہے ہٹں

؟  جانن ےس بچ رہے ہ  ٹں

   (مالحظہ کریں 10-11یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیر  APHاسکولوں ےک لئی  ) زیادہ خطرہ واےل افراد  .4
  کیا آپ ےک بچے یک صحت یک کیفیت اییس ہے کہ اےسCOVID-19    ؟  ےس شدید بیماری کا زیادہ خطرہ ہے

    کیا آپ ےک گھر مٹں کیس اور کوCOVID-19    ؟  ےس شدید بیماری کا زیادہ خطرہ ہے

وئز اوقات .5  بیں

   ؟ ہ رسگرمیاں جتنا ممکن ہوسےک باہر یک جاسکبے ہٹں ، کھانا، اور کھیل وغیں
 کیا پڑھانے

   ؟  جگہٹں دستیاب ہٹں
ونن  بیں

 کیا سایہ دار یا ڈھیک ہونے

   ؟ کیا  ہٹں
وں پر قابو پاتن ےک اقدامات کئے جانے  کیں 

  ؟  ہٹں اور خطرات ےس محفوظ ہٹں
 جگہٹں اچیھ حالت مٹں رکیھ جانے

ونن  کیا بیں

 نقل و حمل   .6

  کو خود یہ چھوڑے گا اور واپس ےل کر جانے گا؟  (  بچوں) کیا ہر خاندان اپنن بچے 

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
https://www.colinshope.org/
https://www.colinshope.org/
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
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   بان بچوں ےک نقل و حمل کا انتظام کرے گا، تو کیا ان ےک پاس اےس محفوظ طریقے ےس کرتن ےک لئے درکار سامان ن اگر میں

، الئسنس یافتہ ڈرائیور) موجود ہے   یک سیٹٹں
 سیٹ بیلٹس، کار یک سیٹٹں اور بوسی 

ن
 ؟  (کاف

 چائلڈ کییی ےک ضوابط   .7

  بان ایک ن ن مٹں درج کیا میں
ڈ، یا ٹیکساس ہیلتھ اینڈ ہیومن رسورسن چائلڈ کییے ریگولیشین چائلڈ  الئسنس یافتہ، رجسی 

؟    کییے فراہم کنندہ ہے

 

 

 

https://www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care/

