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 متن/سند

 

 

 نور –ښوونځي ته د بېرته تګ په اړه د هر سړي احساسات متفاوت دي. ځینې والدین او ماشومان ښائي د خوښۍ احساس ولري 

د ماشوم په بېرته ګرزېدو کې مرسته وکړي او اغېز تاسو ښائي لږ څه خفه و اوسي. ډېر ښه. هوساینه او مثبته السته راوړنه به س

 به ولري. هغوی ته وښیئ چې نورو سره د افکارو او انګېرنو شریکول به هغوی سره مرسته وکړي.

 

 هغوی ته وښیئ چې د یو څه په اړه د اندېښنې په صورت کې تل داسې کسان شته چې تاسو مرسته وکړي.

 

 ، دلکه د ملګرو سره پېژندنه –همدارنګه دا هم مهمه ده چې هغوی ته وښئي چې ښوونځي د بېرته تګ په اړه مثبت فکر ولري 

 یوه ورځني عادت درلودل او د ښوونځي په فعالیتونه کې فعال اوسېدل.

 

ته عادت واخلي او ځای پرځای د یوه مناسب ورځني عادت پیلول به ستاسو د ماشوم سره مرسته وکړي ترڅو په ښوونځي کې بېر

شي. هغوی وهڅوئ چې یو صحي غذایی رژیم، فزیکي حرکات، د ملګرو سره په اړیکه کې اوسېدل او غوره ورځنی خوب 

 مراعات کړي.

 

 ګڼ شمېر کارونه ترسره شوي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې زموږ ښوونځی خپلې چارې په خوندي او مناسب ډول ترسره کوي.

 

ښوونځي بېرته پرانیستل شوي  ځینېپروړاندې د مبارزې په برخه کې د ډېرو پرمختګونو شاهدان یو. نو ځکه  19-موږ د کووېډ

 او ډېری هغه څه چې موږ ټول یې له ترسره کولو خوند اخلو او اتکا ورباندې کوو، یوارې بیا ممک شوي دی.

 

 

ات په غور سره تر څېړنې الندې نیسي کوم چې به د عامې روغتیا چارواکو د هر شخص د خوندي ساتلو په موخه هغه اقدام

 ښوونځیو کې ترسره کېږي.

  

په ښوونځیو کې قوانین او ترسره کېدونکې ورځنۍ چارې د هر چا لخوا په دقت سره تعقیب هغوی پدې عقیده دي چې که چېرې 

 شي، نو موږ به په سمه توګه د وایروس پروړاندې خوندي پاتې شو.

 



 
 

چې په هغو قوانینو او ورځنیو چارو ځان پوه کړي چې د ټولنې د هر  نکي او د ټیم له غړي پوښتنه کېږيدمګړۍ له هر زده کوو

فادې څخه په استاو نورو وسائلو وګړي د خوندنیتوب په موخه ترسره کېږي. ښوونځي به پدې اړه د دغې ویدیو له مناسبې نسخې 

 ورکړي.سره زده کوونکو ته د دغو قوانیو په اړه معلومات 

اعراض او عالئم لکه تبه، ټوخی، ساه لنډي یا تنفسي مشکالت،  19-لومړنی او پخوانی، دا اړینه ده چې هغه کسان چې د کووېډ

یا د شامې او ذائقې حسونو نشتوالی یا کموالی لري، بیاد ښوونځي ته الړ نه شي. مهرباني وکړئ د ځان خوندي ساتلو په برخه 

کې ونیسئ او خپل ډاکټر ته زنګ ووهئ. ډاډ ترالسه کړئ چې زده کوونکي مو پدې پوهېږي چې  سپارښتنې په پام HSEکې د 

 د ستونزې پرمهال موضوع په مستقیم ډول د خپل ښوونکي سره شریکه کړي.

 

 

په سمې طریقې سره د السونو مینځل او غوره حفظ الصحه د ټولو زده کوونکو لپاره مهمه موضوع ده. ډاډ ترالسه کړئ چې 

 اشومان مو د ټوخي او پرنجي پرمهال له دسمال یا څنګلې څخه استفاده کوي.م

 

 د لومړنیو او متوسطه ښوونځیو په کچه، باید ټول کسان په فزیکي ډول ټولنیز واټن په پام کې ونیسي.

 

ماسک څخه استفاده تنکي ماشومان اړ نه دي چې ټولنیز واټن مراعات کړي، خو په ټولګي کې به له په لومړني ښوونځي کې  

 کوي.

 

ښائي موټر ته د زده کوونکو د پورته کولو او ښکته پرمهال ګڼه ګوڼه ډېره وي. مهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چې 
د څنګه او چېرې تګ په اړه د ښوونځي د سپارښتنو سربېره ټولنیز واټن مراعات کړئ. که څه هم دا به ستونزمنه 

ي په دروازو کې منتظر پاتې نه شي. په ښوونځي کې د ټولنیز واټن والدین د ښوونځ خو اړینه ده چې ،ويموضوع 
مراعات کول، د ماسک اچول او انتظار ایستل به ستاسو د ماشوم لپاره مرسته وکړي چې ښوونځی پرانیستی پاتې 

 شي.
 

 

  د ټولو ښوونځیو کارکوونکي او د متوسطه ښوونځیو زده کوونکي باید ماسک واچوي.

 

 امکان او خوندیتوب په صورت کې خپل ماشومان تشویق کړئ چې په ښوونځي کې قدم ووهي.د 

 

د ښوونځي په ترانسپورت کې به د هر زده کوونکي لپاره یو سېټ معین شي چې هغوی باید په خپلو معینو سېټونو کې کېني او د 

   هال ماسک واچوي.متوسطه ښوونځیو زده کوونکي باید د انتظار پرمهال او بس ته د ختلو پرم

 

ښوونځي به په مستقیم ډول د کورنیو سره په اړیکه کې وي ترڅو تاسو ته په ښوونځي کې د تطبیقېدونکو طرزالعملونو په اړه 

 خبر درکړي. په خپل کور کې په ګډه سره ښوونځي ته د بېرته تګ په صورت کې د اړینو مواردو په اړه بحث او خبرې وکړئ.

 

 



 
 

 

چې د غیر حضوري زده کړې په جریان کې ښائي د زده کوونکو په تدریس او زده کړه باندې ناوړه اغېز کړې ښوونکي پوهېږي 

 وي، او د زده کوونکو سره به په ګډه کار وکړي ترڅو دغه اغېزې په ګوته کړي.

 

حضور پیدا کړي. دا  په یاد ولرئ چې موږ د لوبو لپاره یو قانون لرو ترڅو ماشومان وکوالی شي په خوندي ډول ښوونځي که

 اړینه ده چې تاسو د عامې روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسئ ترڅو د خپل ښوونځي په خوندي ساتلو کې ونډه ولرئ.
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