
:  نشتون( کوروناويروس)19-د کوويډ

پاملرونکي لپاره ګړندي الرښود/د مورپالر

1

سيتعليم او د کوچني پاملرنې تا واپفعل چي اړتيا لري...بايد څه وکړي که چيري

زما کوچنې د ...

19-کوويډ 

(  کورونا ويروس)

*عاليم لري

ظیم ماشوم پاملرنې تن/کوچني باید د تعلیم•

ځای ته حاضر نه شي

کوچنې باید یوه ازموینه تر السه کړي•

ان د آزموینې پایلي لپاره د انتظار په جری•

کي ټوله کورنۍ به ځان جال کوي

د ازموینې پایلې په اړه سمدستي د •

بر کړئکوچني پاملرنې تنظیم کولي خ/تعلیم

کله چي د کوچني ازمويني ... 

پايله نفي راشي 

او ښه احساس وکړي، چمتو شوي 

ني چې دوی د تعلیم او روزنې یا کوچ

48ه پاملرنې ته بیرته راستنیدو دمخ

.ساعتونو لپاره د تبي څخه آزاد وي

زما د ماشوم ... 

ازمويني پايله د 

19-کوويډ 

(  کورونا ويروس)

لپاره مثبتي

ظیم ماشوم پاملرنې تن/کوچني باید د تعلیم•

ځای ته حاضر نه شي

ورځو لپاره له 10د کوچني لږ تر لږه •

پیښ شوي وو* یوازي کیدل چې عالیم 

یا د ازمویني له ورځې څخه که عالیم )

(پکې نه وي

د ازموینې پایلې په اړه سمدستي د •

ر کړئ کوچني پاملرنې تنظیم ځای خب/تعلیم

ورځو لپاره جال 10د ټولې فامیل ځان د •

یا د)کول د کله چې عالیم پیل شوي وي 

-( ازموینې له ورځې څخه که نښې نه وي

ورځو کې 10حتی که چیرې یو څوک پدې 
منفي ازموینه وکړي

ورځو وروسته، يوځل 10د ... 

چې کوچني ښه احساس وکړي او

ساعتونو لپاره له 48لږترلږه 

پاک وي-تبه

ورځو وروسته 10دوی کولی شي د 

ه تعلیم یا د کوچني پاملرنې ته پ

واپسي راستون شي حتی که دوی 

ه ذائقې له الس/ټوخی ولري یا د بو

کله چې دا د انتان . ورکړي وي

ناروغي ختمه شي دا عالیم څو اونۍ

.دوام لري

زما په فاميل کې ... 

يو څوک د 

19-کوويډ

*نښې لري ( کوروناويروس)

ظیم ماشوم پاملرنې تن/کوچني باید د تعلیم•

ځای ته حاضر نه شي

وینه د فامیل عالیم لرونکي غړي باید یو ازم•

تر السه کړي

ان د آزموینې پایلي لپاره د انتظار په جری•

کي ټوله کورنۍ به ځان جال کوي

د ازموینې پایلې په اړه سمدستي د •

ر کړئکوچني پاملرنې تنظیم ځای خب/تعلیم

کله چې د فاميل د غړو ... 

ازموينه نفي وي او ماشوم د 

*عاليم نلري 19-کوويډ

زما په فاميل کې ... 

19-کوم چا د کوويډ

(  کوروناويروس)

لپاره مثبته ازموينه کړې

تنظیم ځای ته( د پاملرنې)کوچنې باید •

حاضر نه شي

ورځو لپاره جال 10د ټولې فامیل ځان د •

یا د)کول د کله چې عالیم پیل شوي وي 

-( ازموینې له ورځې څخه که نښې نه وي

ورځو کې 10حتی که چیرې یو څوک پدې 
منفي ازموینه وکړي

ورځې 10کله چې کوچنې د … 

لپاره د ځان جال کيدو موده پوره 

10کړي، حتی که چيري دی 

ورځو په جريان کې د دوي د 

ازموينې پايله منفي هم وي



تعليم او د کوچني پاملرنې تا فعل چي اړتيا لري...بايد څه وکړي که چيري

واپسي

د NHSد ... 

ټيسټ او ټريس 

لخوا زما کوچنې د 

19-کوويډ

عاليم لرونکي( کورونا ويرس)

يو کس سره د نږدې اړيکې 

یلرونکي په توګه پيژندل شو

نظیم ماشوم پاملرنې ت/کوچني باید د تعلیم•

ځای ته حاضر نه شي

ورځو لپاره جال کیدل10د ماشومانو د •

و لکه څنګه چې د این ایچ ایس ټیسټ ا)

ه حتی ک-( ټریس لخوا وړاندیز شوی دي

ورځو کې منفي ازموینه هم 10دوی پدې 

کړي وي

ړي، پاتې فامیل اړتیا نلري چي ځان جال ک•

لرلي' نږدې اړیکې'غیر لدې چې دوی هم 

ورځې 10کله چې کوچنې د … 

ه لپاره د ځان جال کيدو موده پور

کړي، حتی که چيري دی

ورځو په جريان کې د دوي 10

د ازموينې پايله منفي هم وي

زما کوچني /موږ... 

سفر کړی دی او 

بايد د قرنطين د يو

مودی په توګه ځان 

وساتي/جال وساتو

په ټاکل شوي وخت کې غیر رسمي •

رخصتۍ مه اخلئ

او د کله چې سفر کوئ د قرنطین اړتیاوی•

FCOمشورې په پام کې ونیسئ

ني کوچ/د ګډون پالیسۍ سره سم د تعلیم•

کړئپاملرنې تنظیم ځای ته خبرتیا چمتو

له داسې ځای څخه راستنېدل چيرې چې 

:قرنطين ته اړتيا وي

نظیم ماشوم پاملرنې ت/کوچني باید د تعلیم•

ځای ته حاضر نه شي

ورځو لپاره جال 10فامیل با ځان د ټوله •

ورځو په 10حتی که چیري دی -کوي 

جریان کې د دوي د ازموینې پایله منفي

هم وي

کله چې د کوچني لپاره د ... 

ورځو لپاره 10قرنطين موده د 

ی بشپړه شي، حتی که چيري د

ورځو په جريان کې د دوي 10

د ازموينې پايله منفي هم وي

موږ د ... 

رسمي /طبي

سرچينې څخه 

مشوره ترالسه کړې

ده چې زما کوچني بايد د ځان 

ساتنه بيا خوندي کړي

نظیم ماشوم پاملرنې ت/کوچني باید د تعلیم•

ځای ته حاضر نه شي

ه د ښوونځي سره اړیکه ونیسئ لکه څنګ•

ټیم Pastoral/ چې د حاضرۍ مشر

لخوا وړاندیز شوی دي

کوچني باید تر هغه پورې ځان خوندي •

کړي چې تاسي ته خبر درکړل شي چې

بیا بندیزونه لرې شوي او د ساتلو مخه یې

ځنډول شوې ده

کله چې تعليم يا د کوچني... 

نورې ادارې /پاملرنې تنظيم

تاسي ته خبر درکړي چې 

ي بنديزونه لرې شوي او ستاس

م ته کوچني کولی شي بيا تنظي

راستون شي

زه دا ډاډه نه يم ....

بايد د څوکچې 

19-کوويډ 

(  کورونا ويروس)

لپاره ازموينه ترالسه کړي

* یوازې هغه خلک چې عالیم لري •

ازموینې ته اړتیا لري

له عالیم پرته کسانو ته د ازموینې تر•

ی السه کولو مشوره نه ورکول کیږي، حت

که دوی د یو داسی چا سره نږدې اړیکې 

ته ولري د کوم چا چی د ازموینې پایله مثب

وي

کله چې پورته شرايط، لکه... 

ره څنګه چې ستاسي وضعيت س

سمون لري، پوره کيږي

.  دلولنوې دوامداره ټوخی ستاسي د بوی يا خوند په احساس کې بيلل يا ب. په عاليم کې لږترلږه د لوړې تودوخې درجې شامل دي

وړيا ازموينه واخلئ يا 19-کې د کوويډNhs.uk/coronavirusکه چيري ستاسي په فاميل کې کوم څوک نښې ولري، په 

ته زنګ ووهي119

....د اضافي مالوماتو او مالتړ لپاره وګوري

ه 
خ
س
ن

1
.2

 .
ه 

یټ
 ن
په

د 
سن

1
7
/0

9
/2

0
2
0

ي
 د

ی
شو

ه 
ز
 تا

ره
س
ې 

ر
شو

 م
ي

مل
ي 

ست
رو

 و
 د

ې
ک


