
  
 
 
 
 
 
23 March 2020 

 
م والدین اور نگراں،  مح�ت

 
  تازە مشورە  اور گھر � کام  ّ  کووڈ-19

 
ن�شنل اسالمک کالج � پر�سپل � حیث�ت � منی آج آپ � رابطہ کرئت ہوں ، تا�ہ آپ کو بدالئت ہوئئ   �ل�ائئ ان�ٹ آس�ٹ

و�ائئ مرض  � متعلق کچھ مناسب معلومات فراہم ک��ں۔ 19-کووڈ   
 
 

۔ ہم اپ�ن 
گ

 طلباء اور اپ�ن عم� �  وز�ر اعظم �ن اب� اعالن ک�ا �� کہ اسکول � م�عاد ختم ہو�ن تک اسکول کھ� ر�نی �
۔ ہم طلبا �  راب� کو محدود کر�ن ، صفائئ ستھرائئ منی اضافہ کر�ن اور متعدی حفاظت اور فالح و بہبود � ل�ئ ُپر عزم ہنی

۔   ب�ماری � پھ�ل�ن � امکان کو کم کر�ن � ل�ی  متعدد اقدامات پہ� � � عمل منی ال چ� ہنی
 
 

گا   ا�ر والدین ا�سا کر�ن  24منگل    تاہم ،   ّ اے آئئ آئئ � کھال ر��
گ

مارچ � ، منی بچوں کو گھر منی رکھ�ن کا مطالبہ کروں�
ن دہائن کرا�ت  � قابل ہنی تو ۔ ہم �ن طلبا کو گھر � کام کر�ن � ل�ئ س�کھ�ن منی اضا�ن کا کا�ن مواد فراہم کرچ� ہنی ، اور �قنی

۔ ہمار� ثا
گ

نوی طلبہ � پاس در� کتب اور آن الئن تعل�م � ڈ�جیڻل پل�ٹ فارم تک  ہنی کہ ہم اس کو جاری رکھنی �
۔ ہمار� اساتذە �ن امتحانات کو مکمّ  ۔ س�کنڈری کالج منی    ل کر�ن ، �ا اس منی ترم�مرسائئ �� کر�ن ک�ل�ئ انتھک محنت � ��

ہ کر�۔ اس وقت ہر ا�ک � ل�ئ  کوئئ ب� طالب علم جس کا  امتحان نامکّمل �� وە وضاحت � ل�ئ اپ�ن استاد � رابط
۔   محفوظ ت��ن جگہ گھر پر ��

 
 

کا کوئئ تصدیق شدە �ا مشتبہ واقعہ    19-کووڈاے آئئ آئئ �  منی   مجھ� یہ اعادە کر�ت ہو�ئ واضح کرنا چاہئت ہوں کہ
حفاظئت اقدامات کو م��د  ۔ تاہم ، ہم یہ گزارش کر ر�� ہنی ، والدین اپ�ن بچوں کو گھر پر رکھنی ا�ر ہوس� تو ، ان نہنی �� 

۔   بڑھا�ن ک�لئ�ی جو ہم اپئن برادری � گرد لپ�ٹ ر�� ہنی
 
 

۔ ا�ر آپ ، �ا آپ � ب�� ب�مار ہنی تو باہر   برا�ئ مہ��ائن محکمہ صحت � مشور� پر عمل ک��ں۔ گھر منی جتنا ہو س� ر��ئ
۔ بر  ،  اور اننہ جائنی ۔   اە کرم ، مہ��ائن کر � ا�ک دو�� کاخ�ال رکھنی � منی سب � ز�ادە کمزور ہنی کا جو ہمار� معا�ش  

 
 

 
گ

 ا�شاء هللا ہماری کوششنی ہم سب کو محفوظ رکھنی �
 

ن ھارمن   کرستنی
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