
میں دوبارہ اسکول
سے خشامدید

کرنے شروعسب دوبارہ سے
تیارلئے  کے 

سے کے بک وورکسی چھوٹی

پہلے دنوں کے لئے

کتنیاےکنڈر گارڈن



کہاں سے داخل ہونگے سکول 

.  داخل ہونگے سے 2نمبرمتیوطی سال کے بچے ویا5اور 4سال اس 
داخل ہونے کا 

لیکن اپنے بچے کی ٹیچر سے داخل کے.بجے تک ہے9سے 8وقت 
کرن لیںوقت کنفرم

ہےسے ہو کر گزرتاداخل ہونے کا راستہ گارڈن
و فرد ا سکتا ہے اور وکے لئے صرف ایکہر بچے کو اسکول چھڑنے

یا چیک کٹیمپرچراسکول انے پے ہر بچے کا باڈی.بھی ماسک پہن
الس اور اکیلے ک. آلودہ کرے گااس کے بعد بچا اپنے گھر والوں.. جائے

.گامے چال جائے 



کے اوقاتچھٹی

بجے 15:30کا بچوں کے لئے چھٹیکےسال  5اور4

1چھوٹے چھوٹے گروپ میں بچے صرف بھیوولیکن

ان کے ان کے لئے ماسک . گےجایںکے حوالے کیےوالدینایک
ضروری ہے

9

9

کھانا اسکول جو بچے

ان کے لئےنہیں کھاتے 

کا چھٹی

بجے ہے11:30وقت

اسکول نہیں جو بچے 

ان کے لئے سوتے 

15:30کا وقت چھٹی
بجے ہے



کے اوقاتداخلے اور چھٹی

15:30چھٹی کا وقت 08:00داحلے کا وقت  

چھٹی کا وقت  15:45 داحلے کا وقت    08:15

 15:45چھٹی کا وقت 08:30داحلے کا وقت ➢

چھئٹی کا وقت  08:45داحلے کا وقت ➢

15:45    

ریںنہ ککا سختی سے خیال رکھیں اور اجتمہٹائم کی پابندی 



اسکول میں ہم ایک دوسرے سے کیسے ملیں گے

مسکرا کرمال سے کونیکونی 
کے

سے اشارہ کرناآنکھ

کرسے پاؤں مال پاؤں  اٹھا کے سالمہاتھ

جھک کے . سالممشرقی

کرناسالم 



منٹ تک ہاتوں کو ١کم از کم 

اچھے سے دھویں

کا استعمال سنٹیذرہینڈ

کریں

اگر کالس کے دوران آپ کی 

طبیعت خراب ہو تو فوری 

طور پے ٹیچر کو باتیں

اگر صوبہ آپ کی طبیعت 

ما ٹھیک نہیں تو فورن اپنی م

مما کو باتیں

سب لوگوں کی حفاظت کے لئے ضروری ہے 
...بچے، ٹیچر اور والدینکے

نہ اگھر سے کسی کسم کا کھلون

الیں

ہ مہےکھانسییااگر آپ کو چھینک 

پر پیکے سامنے ہاتھ رکھیں اور ٹیشو

عد اور انستعمل کے ب. کا استعمال کریں

فوری پھینک دیں



سسپیکٹ ہیں تواگر آپ کوڈ

رے ہیں تو اسے الگ سے دوسکوڈ سسپیکٹ بچے اگر 

روم مے اکیلے رکھا جائے گا اور فورن فیملی سے 

رابطہ کیا جائے گا

بچا تکتبنہ ایںجب تک بچے کو گھر والے لینیں
اسکول کی نگرانی مے رہے گا

پوری کالس کو . توہواکوڈ پازیٹو اصل میںاگر
میں رکھا جائے گاقرانٹنے


