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بچی / پچےکو اس کے   اسکول مصروف عمل ہے :                    

بارے میں سمجھنا 

 ہے:

 فیملی کو سمجھایا جاتا ہے:                

ہر اسکول والے سال کے آغاز پر ، فیملیوں کو ٹریننگ آفر پالن  

ریگولیشنز کی تدریجی اور تعلیمی )پی او ایف( اور انسٹی ٹیوٹ 

شریک ذمہ داری اور اسکول کی شہریت کا     سرگرمیاں بتائیں۔

 بانٹیں ، جانیں ، پھیالئیں اور ان کا اطالق کریں " "معاہدہ

 

اسکول کے قواعد کو بانٹنا ،  -

  جاننا اور ان کا احترام کرنا 

اسکول کی تعلیمی تجویز اور انسٹی ٹیوٹ کے ضوابط جانیں۔ -  

اپنے بچوں کے ساتھ اس کی اہمیت اور احترام کو اجاگر   -

تعاون کی ذمہ داری اور اسکول کی " کرنے کا عہد کرکے

 بانٹیں ، جانیں اور ان کا اطالق کریں۔ "شہریت کا معاہدہ

 

 
 ایک محفوظ اور پرامن تعلیمی ماحول کی پیش کش کریں۔

تمام طلبا کے تعلیمی انضمام کو فروغ دیں  -  
طالب علم کی اوقات اور ہر ایک کے اوقات کے مطابق ہر  -

 سیکھنے کے ساتھ
شاگردوں کو ان کے کام میں پیروی کریں اور ان کی مدد کریں   -

 اور ہم عمر افراد میں باہمی تعاون کے ساتھ تعلیم کو فروغ دیں۔ 

صحت مند اور صحیح طرز    

زندگی کے لئے شرط ہے کہ  

اپنے آپ کا خیال رکھیں اور ان  

احترام کریں۔  کا  

اساتذہ اور ساتھی طالب  -

علموں کے ساتھ دوسروں اور  

اسکول کے ماحول کے لئے  

احترام کے ساتھ صحیح سلوک  

 کریں۔

مشترکہ بھالئی کی تعمیر   -

کے لئے ساتھیوں کے ساتھ  

تعاون کرکے گروپ میں  

مشترکہ اصولوں کےابتدای  

 قواید کا احترام کریں

 
فروغ دیں ، اساتذہ اور ہم بچوں کی ذاتی خود مختاری کو 

عمروں کے ساتھ تعلقات میں ، خود کی دیکھ بھال میں خود 

کسی بھی پری اسکول اور   -مختار ہونے میں ان کی مدد کریں

کینٹین خدمات کے لئے درکار انتظامی طریقہ کار اور ادائیگیوں 

 کی فراہمی کریں

 

 
پہچان اور  مستحکم شناخت ، خودمختاری کی فتح ، مہارت کی 

ترقی ، شہریت کے لئے تعلیم کے ابتدائی قوائد کا حصول جو  
اسکول کے اندر بقائے باہمی کے پہلے تجربات سے شروع ہوتا  
 ہے۔

مشترکہ بھالئی کی تعمیر   -

کے لئے ساتھیوں کے ساتھ  

تعاون کرکے گروپ میں  

مشترکہ اصولوں کے ابتدائی  

 قوائد کا احترام کریں

 
کے بارے میں جاننے کے لۓ اساتذہ اور تعلیمی منصوبہ بندی 

 سیکشنل اسمبلیوں کے ساتھ انفرادی میٹینگ میں حصہ لیں۔

ایمرجنسی کے ذریعہ طے کی گئی تھی ، والدین کے لۓ 19 - 1اسکول کی خدمات کی بندش کی مدت ، جو کوویڈ  مشکل وقت کی نمائندگی کرتی ہے ، لیکن سب   

،اور بچیوں اور بچوں کے لئے۔سے بڑھ کر لڑکیوں اور لڑکوں   

دینا ہے ، جس  اس متحرک صورتحال کا تقاضا ہے کہ تعلیمی عمل کے تمام اہم کرداروں کو حقیقت میں اس کی ٹھوس اور روز مرہ کی روشنی میں حقیقت پر توجہ

طریقوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔سے نظام کو مکمل طور پر پائیدار بنائے جانے والے ترمیم شدہ وبائی امراض کے تناظر میں تنظیمی    

ہائی اہم قدر ہے۔ خدمات کے تنظیمی اور انتظامی پہلوؤں کے تعین میں فریقین کے مابین فیصلوں کا اشتراک مداخلت کی تاثیر کو یقینی بنانے کے لئے ایک انت  

بچی / پچےکو اس کے   اسکول مصروف عمل ہے :                    

بارے میں سمجھنا 

 ہے:

 فیملی کو سمجھایا جاتا ہے:                

کے پھیالؤ کی روک تھام سے متعلق صحت اور  19 - 1کوویڈ 

حفظان صحت کے طریقہ کار پر پوری اسکول برادری کے لئے 

  معلومات اور تربیت کے اقدامات کا اہتمام کریں

صفائی کے طریقہ کار کو 

سیکھیں اور ان کا احترام 

  -کریں۔

ر انفیکشن پر قابو پانے کے موجودہ اقدامات کا  مطلع کریں او

اسکول میں بیماری کے سبب غیر حاضری کے  -احترام کریں۔

 - تین دن بعد فعال ٹیلیفون نمبر اور میڈیکل سرٹیفکیٹ فراہم کریں

ہل خانہ کو ہر تنظیمی اور سینیٹری ڈیوائس کے بارے میں  ا - -

 بروقت معلومات فراہم کریں 

تمام ممکنہ  -دی پھیلنے پر قابو پایا جاۓمتع 19 - 1کوویڈ  

 تبدیلیوں اور اضافے پہ بات چیت کی جائے گی

 

فیملیز کے ممبران اور اساتذہ  

کو بیماری کی کسی بھی 

عالمت کے بارے میں بات  

 چیت اور ان سے آگاہ کریں۔ 

 

انفیکشن پھیلنے کے خطرے کی حفاظت اور اس کی   19-کووڈ 

تنظیمی اور حفظان صحت سے متعلق  روک تھام کے لئے 

دفعات کے بارے میں خدمت کے منتظمین سے معلومات حاصل  

 کریں۔
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سے منسوب بچے کی عالمت کے بارے میں   19-کووڈ -  

 اسکول اور بچے کے ڈاکر کو مطلع کریں

 

تمام تنظیمی مداخلت اور داخلے کے لئے فراہم کردہ طریقہ کار 

 کو نافذ کرنا۔
پھیالؤ کو روکنے  وائرس کے 

اور اس سے نمٹنے کے لۓ  

صحیح سلوک کو اپنانے کے  

لئے تمام ہدایات سیکھیں اور ان 

  پر عمل کریں۔

اسکول سےنکلنے اور داخلے کے لمحات میں زیادہ سے زیادہ  

- پابندی کو یقینی بنائیں۔  

ذاتی خود مختاری کی ترقی اور اپنے بچے کی ذمہ داری کے  

 احساس میں تعاون کریں۔

 

انتظامی دستاویزات میں زیادہ سے زیادہ شفافیت ، رازداری کی  

تعمیل میں ، آئی ٹی ٹولز کے استعمال سمیت ، مواصالت میں 

 واضحی اور وقتداری کو یقینی بنانا۔

 
اپنے اور معاشرے کے احترام  

 میں صحیح سلوک کو اپنائیں۔ 

اسکول کے مواصالتی چینلز کو روزانہ کی بنیاد پر چیک  

اسکول کی ویب سائٹ ، اساتذہ کا الیکٹرانک رجسٹر ، کریں: 

 سرشار اسمبلیوں۔

کالس میں مل کر اور حفاظت میں ، اپنی اور دوسروں کی فالح   

و بہبود کا خیال رکھنے کی اہمیت پر طالب علموں کی عکاسی کی  

  -سرگرمیوں کو تجویز کرنا۔

اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ صحیح سلوک کو اپنانے کا  

 مطلب خود اور دوسروں کا احترام کرنا ہے 

ئے کارآمد ڈیجیٹل مہارت اور  کسی بھی ہنگامی مدت کے ل -۔

فاصالتی تعلیم کے لحاظ سے اسکول کے عملے کے لئے تربیت  

 اور ریفریشر کورسز کروانا۔

صحت کی کسی بھی   -

ایمرجنسی کی صورت میں 

فاصالتی تعلیم میں ذمہ داری  

 کے ساتھ حصہ لیں

 

صحت کی کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فاصالتی تعلیم 

 انتظام میں بچوں کے ساتھ تعاون کریںکے حتمی 

 

 

2020/2021تعلیمی شریک ذمہ داری اور متحرک شہریت کا معاہدہ   

 

  سیکشن ٹیچر کو واپس کرناہے

 

 پڑھیں اور شیئر کریں 
  تعلیمی شریک ذمہ داری معاہدہ پر دستخط

 

 بچے یا بچی کا نام اور کنیت

 
______________________________________________ 

 
 اسکول ____________ سیکشن _______

 

 ہیڈ ماسٹر کے دستخط 
 پروفیسر ایرسیلیا کونٹے 

 

 

 والدین کے دستخط 
 

……………………………… .. 
 


