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 ذمہ داری کا معاہدہ

 

  - تنظییم ، حفظان صحت 
ی

بارے میں جس کا مقصد کوڈائڈ آلودگ سلوک ےک  ےک پھیلنے  - 19صحت ےک اقدامات اور انفرادی 

ے االقوایم ادارہ یس پی  لئے ہے ، جس کا بیں ارڈینا والیپ گ  RIETI  - ROM) 6آپے اے ، ےس بچنے ےک  ( ہیڈ ماسٹر پروفیسہ جٹں

, اور وہ / وہ رس / میڈم ………………………………… نابالغوں ےک معامےل میں ایک طالب علم ےک طور پر    کرتا ہے
ی

نمائندگ

ل( ………………………… پیدا ہوا .......  2021- 2020 ..............  ےک طور پر داخلہ لیا گیا تھا۔ والدین گ ذمہ داری کا حام

کورس ےک طور پر   2021- 2020برائے  aرہائشی ، ےک ذریعہ ………………. نمٹر …………. اندراج / 

 ______________________________ 

 ،کورس میں تعلییم سال 
ی

کہ ذمہ داری ےک معاہدے پر دستخط کریں ےک   میں  2021- 2020آپ مندرجہ ذیل مشٹر

______________________, خاص طور پر __________________ ےک ہیڈکوارٹرز میں ، زیر دستخط شدہ )یا  

 :  والدین یا والدین گ ذمہ داری کا حامل( اعالن کرتا ہے

 

 ےس متعلق اقدامات ےس واقف ہوں: 
ی

 کہ میں آج گ تاری    خ ےس نافذ آلودگ

( ، یا خانداپے یونٹ میں ایس کا کوپے  یہ کہ )یا وہ بچ یا طالب علم جس گ ذمہ داری وا عائد ہوپر ہے لدین گ معذوری پر 

یک ،، یا جس نے  ے میں نہیں رہا ہے  CoVID  - 19رسی ۔ اور وہ قرنطیں لئے مثبت جانچ نہیں گ ہے  ےک 

کت نہ کرنا ، یا گھر میں اپنے بچے یا اس طالب علم کو گھر میں رکھنا جس گ والدہ گ ذ مہ داری ہے  تعلییم رسگرمیوں میں رسی

 میں )
ی

ر ، آشوب چشم ، بو گ کیم   37.5، بخار گ موجودگ فیصد ےس زیادہ( دیگر عالمات جیےس گےل گ سوزش ، ناک گ بھٹں

گاہ کریں   عالمتوں یا بخار ےک آغاز ےس متعلق اطفال اطفال ےک ماہر اطفال ےس اس کا ذائقہ اور فوری طور پر آ

( یا دیگر عالمات )بشمول اوپر درج کردہ عالمت( گ صورت میں ، یس پی آپے اے فیصد ےس زیادہ درجہ حرارت 37.5بخوپر )

۔ ان گ طرف   familyتنہاپے کا بندوبست کرتا ہے اور ، نابالغ گ صورت میں ، فورا  کنبہ ےک افراد یا کش کو بیھ مطلع کرتا ہے

۔  ےس ہے

) لئے محکمہ صحت عامہ )ڈی ایس پی  ےس بیھ رابطہ کرے گا۔ اسکول یس پی آپے اے معلومات ےک 

گایہ اور قبول کرئے ےک ل  ، کورونا ٹیسٹ گ مثبتیت گ صورت میں ، اندراج شدہ طالب علم کو مینیجر ےک ذریعہ   corآ

فراہم کردہ پروٹوکول ےک مطابق مکمل اور سند یافتہ بحایل تک درس و تدریس گ رسگرمیوں میں داخل نہیں کیا جاسکتا  

۔   ہے

گاہ ہون ی اشارے کا اس بات ےس آ ا کہ اساتذہ اور اے پر اے عملہ ےک ذریعہ بالنے گئے ڈھانچے ےک اندر حفظان صحت اور سینیٹر

ام کیا جانا چاہنے ، تکنییک سائنش کمیٹر ےک ذریعہ بیان کردہ مندرجہ ذیل توجہ ےک معیار ےک ساتھ   احٹر
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 لوگوں ےس دور رہنا

 ہاتھ گ صفاپے  -   

کت ےک کش کا اپنا ماسک استعمال ، رس  جیکل یا کش اور قسم کا۔ واضح رہے کہ کش بیھ معامےل میں اسکول اسباق میں رسی

 ےس رسجیکل ماسک فراہم کرے گا
ی

 دوران ، طالب علموں کو باقاعدگ

ی بیماری ےک خطرے ےک سلسےل میں زیادہ ےس زیادہ احتیایط رویہ اپنانا چاہتا ہوں ،   میں متعد

ول ےک باوجود   وع کرئے ےک لمچ میں ، متعدی بیماری ےک خطرے یہ جانئے ےک  کہ کنٹر باہیم رابطوں گ رسگرمیاں دوبارہ رسی

کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے جس گ وجہ ےس احتیایط تدابٹں اور حفاظٹر اقدامات ےک ساتھ سخت اور سخت تعمیل ےک 

۔ اس وجہ ےس لئے ۔ پروٹوکول ، رسگرمیاں انجام دینے ےک  وری ہے ، اسکول گ رسگرمیوں ےک تناظر ےس   ذریےع کم ےس کم ہونا ضے

۔ وری ہے  باہر بیھ انتہاپے احتیاط برتنا ضے

اس ےک عالوہ ، داخلہ لینے گ درخواست کرئے واال طالب علم داخےل ےک وقت ےک بارے میں انتہاپے پابندی ےک ساتھ اسباق 

کت کرئے کا پابند ہے جس کو بتایا جانے گا اور اس اسکول ےک ساتھ دستخط ک ئں جانے واےل ٹریننگ معاہدے گ بنیاد پر  میں رسی

۔  ۔ اس نے اسکول ےک ضوابط گ تعمیل بیھ گ ہے وری ہے  اس ےک ساتھ ضے
ی

ورت ہوگ  جس پابندی گ ضے

اسکول یس پی آپے اے )ڈیوپر پر موجود عمےل گ دستیاپر ےک مطابق( تکمیل ےس پہےل رابےط ےک بغٹں جسماپے پیمائش )پیمانے پر  

( ےک ساتھ ج  سماپے پیمائش گ پیمائش کرنا اسکیٹے

نشاپے شدہ )یا والدین یا والدین گ ذمہ داری کا حامل( یس پی آپے اے اسکول تک رساپے حاصل کرئے ےس پہےل جسماپے درجہ 

: درجہ حرارت  وط کرئے کا اعالن کرتا ہے ( ےک ساتھ مشی ےس  37.5ºحرارت گ پیمائش کو غٹں رابطہ تھرمامیٹر )تھرمو سکیٹے

 ، اےس اسکول میں داخل نہیں کیا جانے گا۔اوپر یا 
ی

 اس میں مذکورہ عالمات سمیت دیگر عالمات گ موجودگ

 اتفاق ےس ………………………… 

لئے یس پی آپے اے اعالن کرتا ہے   اس ےک 

 

ی نسچے کو نر بنیاد طور پر مشاہدہ کرے گا اور کوویڈ  ےک حواےل ےس قابل عالمٹر  19 - کہ یس پی آپے اے کا عملہ ہر سینیٹر

 میں ضف کام پر جانے گا۔ 
ی

 عالمت گ عدم موجودگ

ساتھ ، کوویڈ  یشن ےک ساتھ  لئے اپنانے جانے واےل ہر تنظییم 19 - رجسٹر ی ےس انفیکشن پھیالنے پر قابو پائے ےک   اور سینیٹر

کت ےک دوران ، کش بیھ طرح گ  ڈیوائس ےک حواےل ےس بروقت معلومات مہیا کرنا ، اور اسکولوں گ رسگرمیوں میں رسی

:   toتبدیلیوں ےس بات چیت ےک ل 
ے

 یا دفعات میں اضاف

لئے صحت اسکول گ رسگرمیوں کا ادراک موجودہ ضابطوں ےس متعلق ان تمام پہلوؤں پر اور انفیکشن ےک پھیالؤ  ےس نمٹئے ےک 

 : گاہ اور تربیت یافتہ عمےل کا استعمال کرتا ہے  اور حفظان صحت ےک طریقہ کار پر مناسب طریقر ےس آ

وریات کو اپنائیں ، بشمول فاصےل ےس   موجودہ قانون سازی ےک ذریعہ فراہم کردہ صحت اور حفظان صحت گ تمام ضے

 متعلق دفعات؛

اور صحت ےس متعلق مقایم انتظامیہ ےک ہر انتظام ےک ساتھ ، سخٹر ےس اور   - معامےل میں تصدیق شدہ کوویڈ انفیکشن ےک 

 سخٹر ےس تعمیل کرنا۔

اف کرئے واےل افراد کو تھرمو اسکیٹے ےک ذریعہ جسماپے درجہ حرارت کا پتہ لگانے  کہ اسکول گ عمارت میں داخل ہوئے کا اعٹر

لئے د  تک ان کو محدود کیا جانے گا۔ کا نشانہ بنایا جانے گا اور پیمائش ےک 
ی

 ستیاب عمےل گ موجودگ

۔ ام کرئے کا عہد کرئر ہیں ے ےس نیک نیٹر ےک ساتھ اس کا احٹر ستخط فریقیں  اس معاہدے پر د

وبا گ روک تھام ےس متعلق قواعد و ضوابط پر عمل   19قانوپے نقطہ نظر ےس ، یہ ان افراد کو آزاد نہیں کرتا ہے جو کوویڈ    

صورت میں ، کش کام گ ذمہ داری ےس اس پر دستخط کرئر ہیں ، کام گ جگہ پر حفاظت ےس متعلق عام ضابےط   نہ کرئے گ

ام کرنا چاہنے   ، قویم اور عالقاپے رہنما خطوط کا احٹر



 

وہ / وہ طالب علم …………………. ……………… ٹیلیفون۔ …………………. …………………… .. والدین یا والدین گ ذمہ  

 ……………………… .. داری کا حامل …………………

 

 ہیڈ ماسٹر 

  

ارڈینا والیپ     پروفیش۔ جٹں

Luogo _______________ Data __/__/202__


