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 محترم والدین / سرپرست ،
 

آپ کو ایسی معلومات فراہم کرنے کے لئے لکھ رہے ہیں جو آپ کو اسکول بند ہونے کے اس دور میں  میںہم آپ کی حمایت 

ہیں۔ بالشبہ ، بہت سے والدین اور ان کے بچوں کے لئے یہ ایک غیر معمولی اور پریشانی کا وقت ہے  یمددگار ثابت ہوسکت

 ہیں۔ اسکولوں اور اساتذہ کے رہے ے نئے طریقوں کو اپناکیونکہ وہ موجودہ بحران کے دوران کام کرنے اور زندگی گذارنے ک

کسی طرح سے چیزوں کو معمول پر رکھنے کی کوشش کرتے  ئے، یہ ایک مشکل وقت بھی ہے کیونکہ وہ اپنے طلباء کے لئےل

ین کے تعاون دہیں جبکہ ان کی تعلیم کی تائید ان طریقوں سے کرتے ہیں جو کالس روم کے عام تجربے سے بالکل مختلف ہیں۔ وال

سے ، اسکول اور اساتذہ طلباء کو دوسروں کے ساتھ منسلک رہنے ، اسکول کے کاموں میں اپنی دلچسپی برقرار رکھنے اور ان 

 کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کررہے ہیں۔

 
کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسکول اور اس رہنمائی کا مقصد آپ کا تعاون کرنا ہے جب آپ کا بچہ گھر میں ہے۔ اس میں اس بات 

اساتذہ اس وقت آپ کے بچے کی کس طرح مدد کریں گے اور آپ کو اس بارے میں کچھ عملی مشورے دیں گے کہ آپ اپنے 

بچے کی تعلیم کی کس طرح مدد کرسکتے ہیں اور اپنے بچے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ان سہولیات کے بارے 

آپ  دستیاب ہیں۔ اگر سے دیا جاتا ہے جو اس وقت والدین یا سرپرست کی حیثیت سے اسکول سے اور کہیں اور میں بھی مشورہ

 ۔  ملے ہوگامشورہ اس کا کا بچہ خصوصی اسکول میں تعلیم حاصل کررہا ہے تو آپ کو اس رہنمائی میں 

 

 میں اپنے بچے کے اسکول سے کیا توقع کرسکتا ہوں؟
 

کار  ہوالدین سے بات چیت کرنے اور اپنے شاگردوں کو گھر سے سیکھنے میں مدد فراہم کرنے کے طریقاب تک ، اسکولوں نے 

 مدد کریں گے: اس طرح ۔ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اسکول اور اساتذہ آپ اور آپ کے بچے کیوگاسے آگاہ کر دیا ہ

 

 

مدد  ںیکرنے م یترق ںیم میتعل یاور ان ک یحوصلہ افزائ یاس مشکل وقت پر آپ کے بچے ک - یحوصلہ افزائ 
  کے لئے کام کرنا

  

 ہیگے اور  ںیرابطہ رکھ سےیبتانا کہ وہ اس دوران آپ اور آپ کے بچے کے ساتھ ک ہیآپ کو  -رہنا  ںیرابطے م
، اگر اور جب آپ کو ضرورت ہو ںیرابطہ کرسکتے ہ سےیکہ آپ اسکول سے ک یبھ  

 اںیسطح کے مطابق کام اور سرگرم یاور کالس ک شرفتی، پ تیقابل یبچے کو ان کآپ کے  -کرنا  ضیکام تفو
کرنا ضیتفو  

ہے اور  ایکرنا جو آپ کے بچے نے مکمل ک شیمددگار اور بروقت آراء پ ںیاس کام کے بارے م - جوابی آراء
ہے ایاپنے اساتذہ کو واپس ک  

آپ کے  کنیہے وہ قابل انتظام ہے ل ایکہ انہوں نے جو کام د بنانا ہے ینیقی ہیآپ سے رائے طلب کرنا  -مشاورت 
حد تک مشکل ہے یکافئے بچے کے ل   

ئےمدد کے ل ںیم کھنےیاپنے بچوں کے س  یک نڈیآپ کے ساتھ کام کرنا جہاں براڈ ب  -جانچ پڑتال  یک یرسائ 
ہے۔ ںیحاصل نہ یآالت تک رسائ ٹلیجیآپ کو ڈ ایخراب ہے  جیکور  
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 میں اپنے بچے کے اساتذہ / اسکول سے کتنی بار سننے کی امید کروں؟
 

 ہتروزانہ یا کم سے کم ہف کو نے پرائمری اسکولوں کو مشورہ دیا ہے کہ جہاں ممکن ہو ، کالس اساتذہ یمحکمہ تعلیم اور ہنر مند

 ۔رہنا چاہیئےمشغول  اپنے شاگردوں کے ساتھکئی بار  میں

 

اگر آپ کے بچے کو خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے تو ، آپ باقاعدگی سے اور کچھ مواقع میں ، خصوصی تعلیم کے استاد اور 

کی  یا اندھے / بصارت کمیکالس ٹیچر کے ذریعہ روزانہ رابطے کی توقع کرسکتے ہیں۔ جہاں آپ کا بچہ بہرا / سماعت کی  / یا

خرابی کے لئے آنے والے اساتذہ کی حمایت حاصل کرتا رہا ہے ، آپ اس آنے والے اساتذہ سے باقاعدہ رابطے کی توقع کرسکتے 

 ہیں۔

 

کردہ  میں فراہم وںاسکول کی طرف سے دیئے جانے والے تعاون عام اسکول کے دنئےلگھر میں آپ کے بچے کے سیکھنے کے 

ے ہیں ، اور وہ ایسا کیسے کرت رابطہ میں رہتےسے مختلف ہوں گے۔ اسکول اور اساتذہ آپ اور آپ کے بچے کے ساتھ کتنی بار 

ہیں ، چاہے وہ میسجنگ ، ویڈیو کالز یا پلیٹ فارم کی بات چیت کے ذریعہ کام کی تفویض یا براہ راست تعلیم سے متعلق ہوں ، 

 متعدد چیزوں پر منحصر ہوگا۔

 

 ےپر رہتے ہوئے آپ کے بچخاص طور پر، اس مشغولیت کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ ، اسکول اور اساتذہ اور اس گھر 

کی تعلیم کی بہترین مدد کرنے والے اس انداز پر انحصار کریں۔ اس طرح کے مواصالت اسکول اور گھر میں دستیاب ٹکنالوجی 

بدیل تپی میں سیکھنے کے مواد کو شیئر کرنے کے مواقع کے مطابق اک اور طلباء کے ساتھ ہارڈ اور براڈ بینڈ وسائل کے مطابق

ہوگا جو اساتذہ نے طلبہ کی سیکھنے کی ضروریات ، دستیاب وسائل اور  تبدیل۔ یہ اس کام کے پروگرام کے مطابق بھی  ہوں گے

 دور دراز کے سیکھنے کے مخصوص مطالبات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی جماعت کے لئے منصوبہ بنایا ہے۔

 

 اسکول میرے اور / یا میرے بچے کے ساتھ بات چیت کیسے کرے گا؟
 

آپ توقع کرسکتے ہیں کہ اساتذہ اور آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان بات چیت عام طور پر ان کی تعلیم اور اس میں آپ کی 

راہ ب اساتذہ کے ذریعہ اور کام کرنے کو ستاد آپ کے بچے کو آزادانہمدد کے بارے میں ہوگی۔ اس کام میں فرق ہوسکتا ہے کہ ا  

راست تعلیم دینے کے لئے کہے۔ اسکول آپ کے بچے کی حوصلہ افزائی ، متحرک اور بہتر رھنے کے لئے بھی مدد کرے گا۔ 

 ہوسکتا ہے: توازن سیکھنے کی سرگرمیوں میں ایک ے ان ک

 

 کے کام اور پروجیکٹتفویض کردہ کام جیسے تحریری ، عملی سرگرمیاں اور • 

، پیشکش یا اساتذہ کے ذریعہ  زہوں ، آن الئن سیکھنے جیسے ورچوئل کالس ، اسباق کی ویڈیو جہاں مناسب سہولیات میسر• 

 تجویز کردہ آن الئن سیکھنے کے وسائل کا استعمال۔

 

اک ، جیسا کہ ڈ گے آپ اور آپ کے بچے کو اسکول یا اساتذہ سے سیکھنے کی سرگرمیاں ایک یا زیادہ ذریعہ سے حاصل کریں

۔ جہاں تکنالوجی اجازت دیتا ہے ، آپ کا بچہ اپنے گے ای میلز ، مواصالت ایپس یا اسکول کی ویب سائٹ کے ذریعہ حاصل کریں

اور ایڈموڈو جیسے پلیٹ فارمز پر باقاعدہ مصروفیت رکھ سکتا ہے  365اساتذہ / کے ساتھ گوگل کالس روم ، مائیکروسافٹ آفس 

 یکروسافٹ ٹیمز اور ویبیکس جیسے ٹولز کے استعمال کے ذریعے براہ راست میٹنگوں میں حصہ لے سکتا ہے۔یا گوگل میٹ ، مائ
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ہے  یہوسکت ںیحاصل نہ یتک رسائ اتیجن کو آن الئن سہول ںیباشعور رہ بارے میں ےکہے کہ وہ طلباء  ایاسکولوں سے کہا گ

تک  ٹیکا موقع ملتا رہے۔ اگر آپ کو انٹرن نےیحصہ ل ںیم کھنےیتاکہ ان طلبا کو س ئےکے لکار کو اپنانے  قیاور ان کے طر

 ںیسک کھید ہیکو آگاہ کرنا چاہئے تاکہ وہ  چریکالس ٹ ایتو ، آپ کو اسکول  ےہ مشکلآالت اور پرنٹرز کے ساتھ  ای ںیم یرسائ

۔ںیجاسکتے ہ ےیکہ آپ کے بچے کے لئے کون سے متبادل انتظامات ک  

 

لئے جانچ پڑتال کے  یبچے ک کےآپ لئے، خدشات کو دور کرنے کے  یبھ یمدد کرنے اور کس ںیم کھنےیس یاپنے بچے ک

آپ کو  ای ںیہ اتیضرور یمیتعل یخصوص یاگر آپ کے بچے ک۔  ںیاساتذہ سے فون کالز موصول کرسکتے ہ ای، اسکول آپ

رابطہ خاص طور پر  سے ایک سے ایک کا یتو اس باقاعدگ کردہ کاموں کو برقرار رکھنا مشکل محسوس ہوتا ہے ضیتفو

کرنا مشکل ہو تو اساتذہ دیتائ یک میتعل یاپنے بچے ک ںیگھر م ایکرنا  یحوصلہ افزائ یمددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے بچے ک  

ہے تو ) ایچ ایس سی ایل (  ٹرینیکوآرڈ رابطہ یونٹیہوم اسکول کم ںیاگر اسکول م۔  مددگار ثابت ہوگا یباقاعدہ رابطہ بھ ہیسے   

  ۔ںیان سے رابطہ کرسکتے ہ یبھ ںیم سلے، آپ اپنے خدشات کے سل

 

اور  یپرائمر ، ںیکو کس طرح مدد کرسکتے ہ میتعل یکہ اسکول اور اساتذہ طلباء ک ںیمعلومات کے بارے م دیمحکمہ سے مز

 یجو خصوص زاتیدستاو یرہنمائ گریاور د ہی۔ مشتمل ہے نامہ پر تیہدا ںیاسکولوں کے تسلسل کے بارے م یپوسٹ پرائمر

تعلیمی ضروریات کے حامل سیکھنے والوں اور تعلیمی نقصان کا اندیشہ ہونے والے افراد کی مدد سے متعلق ہیں ، محکمہ کی 

 ویب سائٹ کے کوویڈ ۔ 19 صفحے پر دستیاب ہیں۔
 

کے بارے میں کوئ سوال یا تشویش ہے تو میں کس سے رابطہ  تعلیم یاپنے بچے ک مجھےاگر 

 کروں؟
 
اب تک ، اسکول کو یہ مشورہ دینا چاہئے تھا کہ رابطہ کیسے کریں اور کس سے رابطہ کریں ، اگر آپ کو یا آپ کے بچے کو 

س سے ین نہیں ہے کہ کمشورے کی ضرورت ہو یا آپ کے بچے کی تعلیم کے بارے میں کوئی سوال یا تشویش ہو۔ اگر آپ کو یق

 رابطہ کرنا ہے تو ، اسکول کی ویب سائٹ وہ معلومات مہیا کرسکتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔

 

پٹی ہوگا۔ اسکول کے پرنسپل یا ڈ فردکالس ٹیچر اور / یا خصوصی تعلیم کا استاد آپ کے لئے رابطے اور / یا تعاون کا ایک اہم 

 پرنسپل کو بھی کسی بھی سواالت میں مدد کرنے کے قابل ہونا چاہئے۔

 

چ ایس کوآرڈینیٹر )ای اگر آپ کا بچہ ڈی ای آئ ایس اسکول میں تعلیم حاصل کررہا ہے تو ، اسکول میں ہوم اسکول کمیونٹی رابطہ

( وہاں HSCLکوآرڈینیٹر ) پی( کوآرڈینیٹر بھی ہوگا۔ ہوم اسکول کمیونٹی رابطہسی ایل( اور / یا اسکول تکمیل پروگرام )ایس سی 

مشورے ، معلومات فراہم کرنے اور گھر اور اسکول کے مابین ایک لنک فراہم کرنے کے لئے موجود ہے۔ ایچ ایس سی ایل والدین 

د کرتا ہے۔ اسکول کی تکمیل کا پروگرام کو دیگر خدمات جیسے برادری کی حمایت اور دیگر خدمات سے منسلک کرکے ان کی مد

اسکول چھوڑنے کا خطرہ ہوتا ہے یا جن طلبا نے مختلف وجوہات کی بناء پر  جلدی)ایس سی پی( ان طلبا کی مدد کرتا ہے جنھیں 

ے کہ گاسکول جانا چھوڑ دیا ہو۔ آپ کو اپنے بچے کے کالس ٹیچر یا پرنسپل سے رجوع کرنا چاہئے اور وہ آپ کو یہ بتا سکیں 

 ی ایک مدد موجود ہے اور آپ ان سے رابطہ قائم کرنے میں مدد کریں گے۔وئاگر اسکول میں ان میں سے ک
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ر اور زبان کی تھراپی جیسے دیگ بولنے ئےاگر اسکول نے نیشنل ایجوکیشنل سائیکولوجیکل سروس یا آپ کے بچے کے ل

معاونین کے لئے مدد فراہم کی ہے تو ، آپ کو اسکول سے جانچ پڑتال کرنی چاہئے کہ اس وقت مدد کی فراہمی کے لئے کیا 

 انتظامات کیے جاسکتے ہیں۔

 

اگر میں اسکول اور میرے اور / یا میرے بچے کے مابین رابطے کی سطح کے بارے میں فکر مند 

 کیا ہوگا؟ہوں تو 
 

 ےاگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسکول یا بچے کا استاد آپ اور / یا آپ کے بچے سے رابطہ نہیں کر رہا ہے تو ، آپ کو پہل

یا ای میل کرنا چاہئے۔ رابطہ کرنے واال شخص  ٹیکسٹاسکول یا اسکول سے رابطہ کرنے والے شخص کو فون ،  مرحلہ میں

 یچر ، ایچ ایس سی ایل کوآرڈینیٹر یا اسکول کا پرنسپل ہوسکتا ہے۔کالس ٹیچر ، اسپیشل ایجوکیشن ٹ

 

اگر آپ کو تشویش ہے کہ آپ کو کچھ دن کے اندر اسکول سے جواب نہیں مل رہا ہے تو ، آپ اسکول کی شکایت کے طریقہ 

کار پر عمل پیرا ہوسکتے ہیں۔ اس میں اسکول کے پرنسپل اور پھر جہاں ضروری ہو مینجمنٹ بورڈ کے چیئرپرسن کو اپنی 

میں شکایت کے بارے میں معلومات دستیاب  والدین کے سیکشنسائٹ کے تشویش کا حوالہ دینا بھی شامل ہے۔ محکمہ کی ویب 

ہیں۔ ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ بورڈ )ای ٹی بی( اسکولوں کی صورت میں ، آپ مقامی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بورڈ سے رابطہ 

 میں رابطے کی تفصیالت دستیاب ہیں۔ ای ٹی بی آئی ڈائریکٹریکرسکتے ہیں۔ 

 

اس ہنگامی اسکول بندش کے دوران اسکول سے شکایت کے طریقہ کار تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تاہم ، اگر آپ کو 

 schoolgovernance@education.gov.ie اسکول سے رابطہ کرنے میں دشواری پیش آرہی ہے تو ، آپ محکمہ

 پر رابطہ کرسکتے ہیں۔ 

 

 میں اپنے بچے کی کس طرح مدد کرسکتا ہوں؟
 

 ںیہے۔ اساتذہ اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ کام کرتے رہ یجات یک ںیتوقع نہ یاستاد ہونے ک ااپنے بچے کاس دوران آپ سے 
گھر  کر سکتے ہیں جب وہ مدد یسے اپنے بچے ک تیثیح یک ھونے نیجو آپ اپنے والد ںیہ یسیا ںیزیچ یعمل کئی کنیگے ل
۔ںیہ رہے کھیسے س  

 

 
 
 
 
 
 

کھانے کے   ،سوتا ہے جاگتا اور شامل ہے کہ آپ کا بچہ معمول کے مطابق کھناید ہی ںیم اس
۔کام ، ورزش اور اسکول کا کام لوی، گھر اںیسرگرم یوقت ، خاندان یحیاوقات ، تفر  

 

ان  ںیاس م کہ ںیمحسوس کر ہیہے تاکہ وہ  دیآپ کے بچے کے ساتھ معمول بنانا مف ہی
 یکا امکان ہے کہ وہ کس سطرح گذرتا ہے ۔ ا کسان کا دن  گی کہہو مرضی شامل یک

۔ہے شاملمدد  یان ک میں کے بنانے جس گے ںیمعمول پر قائم رہ  

 روزانہ کا معمول

ںیقائم کر   

آالت  زیر استعمالدوسروں کے  ںیروز مرہ کا معمول قائم کرتے وقت ، آپ کو گھر م
بچے کے لئے نئے معموالتچاہئے۔ آپ کو اپنے خیال رکھنا اور استعمال کا  یابیدست یک  

۔سے مشورہ مل سکتا ہے پیجویب  درج ذیل ترتیب دینے کیلئے محکمہ کے  

 National Educational Psychological Service (NEPS) webpage  

 
 یو یکردہ ٹ اریخاص طور پر بچوں کے لئے ت ںیم نڈیاس وقت کے دوران آئرل

 ئےل و مشغول رکھنے کےبچے ک اپنےہے جب آپ  یمدد مل سکت سےپروگراموں 
  کے معموالت ترتیب دے رہے ہوں۔   کھنےیروزانہ س

https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
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ںیجانچ پڑتال کر یمواصالت ک  
 

کرنا چاہئے جو اسکول نے آپ کو  کیکو چ قوںیکے ان طر تیآپ کو باضابطہ طور پر بات چ
رہنے کے لئے استعمال  ںیرابطے م ںیکے سلسلے م میتعل یہے کہ وہ آپ کے بچے ک ایبتا
ہو تو ، آپ  یشانیپر یکوئ ںیکو استعمال کرنے م قوںیگے۔ اگر آپ کو مواصالت کے طر ںیکر

 سےیا کیرہنے کے ا ںیچاہئے تاکہ آپ رابطے م نایکو بتا د سکولہوسکے ا یجلد یکو جتن

۔کام کرتا ہو نیجو گھر اور اسکول دونوں کے لئے بہتر ںیپر اتفاق کرسک قےیطر  

 
 
 
 

 

 

 

رہو اریکے لئے ت کھنےیس  

 یسیا ںیہے اگر آپ انھمددگار ثابت ہوسکتا کیلئے کے معموالت  کھنےیآپ کے بچے کے س ہی

 ۔ںیجہاں وہ ممکنہ حد تک خلفشار سے دور کام کرسک یںمدد کرسکتے ہ ںیجگہ تالش کرنے م

 یکے لئے بھ وںیسرگرم ایدور دراز اسباق  یاساتذہ کے ساتھ طے شدہ کسبچے کو آپ کے 

رہنا چاہئے اگر اسکول اس طرح کے مواصالت کا استعمال کررہا ہے اور آپ / آپ کے  اریت

ہے۔ ابیدست یبچے کے پاس مناسب آالت اور ٹکنالوج   

 

ںیکر فیتعر یکوششوں ک یاور ان ک ںیاپنے بچے سے بات کر  
بات کرنا ، اپنے اساتذہ کو مکمل  ںیجانے والے کام کے بارے م ےیکے ک اسبچے سے اپنے 

اور راستے توجہ یان ک ڈولیآن الئن اسباق کا ش یبھ یاور کس خیتار یآخر یکام واپس کرنے ک  
کر  وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ جو کام یبھ ہی ںیمدد کرسکتا ہے۔ اس سے انہ ںیپر رہنے م

اںیاہم ہے اور سرگرم یبھ فیتعر یکاوشوں ک ی۔ ان کںیقدر کرتے ہ پآ یاس ک ںیرہے ہ  
۔یمدد ملے گ ںیکا احساس دالنے م یابیاور کام یحوصلہ افزائ ںیانھ یمکمل ہونے کے ساتھ ہ

 

 
 

 
 

 
 

ںیمثبت رہ  
متوازن نقطہ نظر رکھنا بہت ںیمقدار کے بارے م یک جیفوٹ وزیاس وقت مثبت رہنا اور ن  

کے بارے 19 ڈیجب آپ اپنے بچے سے کوو ۔ہوتا ہےآگاہ آپ کا بچہ سے  ہے جس یضرور  
ے :ہ النک مددگار ثابت ہوسکت لیبات کرتے ہو تو مندرجہ ذ ںیم  

 
 
 
 

Talking to children and young people about Covid-19 

ہے۔ اگر معامالت  یضرور یتناؤ سے بچنا بھ ںیاسکول کے کام کے بارے م

 یکرن تیتو ، آپ کو اپنے بچے کے ساتھ اس وقت بات چ ںیہوجاتے ہ دایپ

ہوں۔ آپ مشورے کے لئے  اریچاہئے جب آپ دونوں بات کرنے کے لئے ت

۔ںیرابطہ کرسکتے ہ یاسکول سے بھ ای چریکالس ٹ  

 

اسکول کا مرکز گھر کے  

RTÉ2: 11.00 دوپہر12.00-صبح 

 سوموار تا جمعہ

 درج ذیل لنک پر کلک کریں :

Cúla 4 ar scoil 

TG4: 10:00 10:30صبح صبح    

 سوموار تا جمعہ

 درج ذیل لنک پر کلک کریں :

 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
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ںینئے معمول پر اتفاق کر کیا  
ضرورت  یاس سے اتفاق کرنے ک اینئے معمول پر دوبارہ غور کرنے  کیکو ا آپ

 ںیپسندانہ اور قابل حصول ہے اور اس م قتیحق ہیہ یلئےکک ےبنان ینیقی ہی ۔ہے یپڑسکت
بھی شامل ہے۔  کا وقت وںیخوشگوار سرگرم اور طرح سے وقفے یاور اچھ یکاف  

 

 
 
 
 
 

؟اسکول کا کام کرنا مشکل ہو ںیکس طرح مدد کرسکتا ہوں جس کو گھر م یاس بچے ک ںیم  
 

گھر سے کو  نیہے۔ بہت سے بچوں اور والد ںیہے کہ آپ اور آپ کا بچہ تنہا نہ یجاننا ضرور ہی، آپ کے لئے سب سے پہلے
۔ہے یآرہ شیمشکل پ ںیکرنے م ڈجسٹیا ںیم کھنےیکام کرنے اور س  

 

 
 
 
 

 

وںیک ںیمعلوم کر  

اسکول کا کام کرنا  ںیکوشش کرنا ہے کہ آپ کے بچے کو گھر م یجاننے ک ہیپہال قدم 

عادت  یاسکول کے معموالت ک مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کے بچے کو گھر کے نئے وںیک

مستقبل کے  ایرہنا  شانیہے ، موجودہ صورتحال سے پر یآرہ شیمشکل پ ںیڈالنے م

 میتعل یکہ ان ک ںیہوسکتے ہ ینیقی ریغ یھب ںیخوفزدہ ہونا۔ وہ اس بارے م ںیبارے م

 ںیخاص نصاب کے شعبے م یکس ای ںیم کھنےیہے ، س یجات یتوقع ک ایان سے ک ںیم

 یاساتذہ ک ایتوقعات  ی۔ آپ کںیمسائل ہ یطب دیشا ایسامنا کرنا پڑتا ہے ،  مشکالت کا

۔ںیہ یہوسکت یقیحق ریتوقعات غ

 

ںیکر افتیدر یہو رہا ہے اس ک ایک   

کھوج  یہورہا ہے اس ک ایپر آپ کے بچے کے لئے ک رہیٹہلنے وغ ایکپ چائے  کیا

کہ ان  ںیمدد کر ںیسمجھنے م ہیبچے کو  اپنے ۔ںیپرسکون وقت تالش کر کیکے لئے ا

معمول  ںیکے بہت سے احساسات ، افکار اور طرز عمل موجودہ صورتحال کے بارے م

۔ںیتالش کر قےیان سے نمٹنے کے طر ایاور پھر ان کو سنبھالنے  ںیکے ردعمل ہ  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

ںیکر افتیان کے مفادات در  
 یکرنے ک افتیدر یشناخت اور اس ک یک وںیدلچسپ یسے آپ کے بچے کو ان ک اس
ساتھ نپٹنے کے  کیکو ا کٹیپروج یکس یکبھ یہے۔ کبھ یمدد مل سکت ںیم نےید بیترغ

ہے اور آپ  یمدد مل سکت ںیمعموالت سے وقفے سے تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے م
ہے۔ یمدد مل سکت ںیم نےیتوجہ دکے بچے کو دوبارہ   

یںمدد طلب کر  
 یجو اپنے شاگردوں کو بخوب ںیاسکول اور اساتذہ سے مدد طلب کرنے سے نہ گھبرائ

 ہےآزمائشی جان ر یموجودہ صورتحال کو انتہائ کیکہ ہر ا ںی۔ وہ سمجھتے ہںیجانتے ہ
کام  ںیخوش ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر م ںیمدد کرنے م یاور آپ کے بچے ک اور آپ ہیں

اگر آپ کو لگتا ہے  ای،  ںیکرنے والے مسائل ہ رکو متاث تیمکمل کرنے کے بچے کے قابل
ہے تو ، براہ کرم  ںیکو پورا کرنا ممکن نہ قدارم یکردہ کام ک ضیکہ آپ کے بچے کو تفو

۔ںیاسکول کو بتائ  
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 دور سے سیکھنے کے دوران میں اپنے بچے کو محفوظ رہنے میں کس طرح مدد کرسکتا ہوں؟
 

ور سے مواد تک رسائی حاصل کرتے وقت محفوظ رہے۔ یہ بھی د  یہ ضروری ہے کہ آپ کا بچہ کام کرتے وقت یا آن الئن یا 

میں مصروف رہتے ہوئے ذمہ داری سے کام کرے۔ اسکول اور اساتذہ  تعلیم کی حصولیضروری ہے کہ آپ کا بچہ آن الئن 

یہ  یںا ن م پہلے ہی اقدامات کر چکے ہوں گے لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ مدد کرنے کے لئے کر سکتے ہیں۔

 شامل ہیں:

 

 د دالنااپنے بچے کو یا ئےاساتذہ کے طے کردہ قواعد پر عمل کرنے کے ل ئےآن الئن سرگرمی کے ل 

 اپنے بچے کے اساتذہ کے ساتھ آن الئن کالسوں کے انتظامات سے اتفاق کرنا 

 اپنے بچے کی آن الئن سرگرمی کی نگرانی کرنا 

 اسکول سے تعاون کے ساتھ بچوں کے لئے دوستانہ ویب براؤزرز اور انٹرنیٹ فلٹرز نصب کرنا 

  حوصلہ افزائی کرناآن الئن کام کرتے ہوئے اپنے بچے کے لئے صحیح کرنسی کی 

 

اسکول میں طلبا کے انٹرنیٹ کے استعمال کے لئے اسکول کی قابل قبول استعمال پالیسی ، اسکول کے کام کے لئے کمپیوٹر کے 

استعمال سے منسلک حقوق ، ذمہ داریوں اور پابندیوں کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ کو یہ دستاویز پڑھنی چاہئے اور اس بات کو 

 کہ آپ مناسب طرز عمل کی ضروریات کو سمجھتے ہو۔ یقینی بنانا چاہئے

 

 دستیاب ہے اس ویب سائیٹ پر آن الئن محفوظ طریقے سے کام کرنے کے بارے میں والدین اور بچوں کے لئے مزید مشورہ

webwise.ie/parents یا /Be Safe Online ویب صفحہ۔ 

 

سال کے سماجی کارکنان بھی خاندانی امداد اور بچوں سے تحفظ سے متعلق خدمات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید ٹ  

 پر حاصل کرسکتے ہیں۔ seven page Parenting 24 ویب سائٹ کی اور ٹسال  page-Covid 19 معلومات آپ 

 

 اگر میرا بچہ ستمبر میں پوسٹ پرائمری اسکول میں جا رہا ہے تو وہاں کیا معاونت ہوگی؟
 

میں تصدیق شدہ جگہ ہے تو ، آپ کو اپنے  2020کالس کے بچے کی پوسٹ پرائمری اسکول میں ستمبر  چھٹیاگر آپ کے 

آپ کو اسکول سے درکار معلومات  ئےپرنسپل اور کالس ٹیچر سے پوسٹ پرائمری اسکول میں جانے اور نئے اسکول کے ل

لسلے میں پوسٹ پرائمری اسکول بھی رابطے کے بارے میں بات کرنی چاہئے۔ پہلے سال کے طالب علموں کے انتظامات کے س

 میں ہوسکتا ہے۔

 

میں پوسٹ پرائمری اسکول میں تصدیق شدہ جگہ نہیں رکھتا ہے ، تو آپ  2020اگر آپ کا بچہ جو چھٹی کالس میں ہے ستمبر 

کو  وری ہو تو ، آپکو اپنے پرنسپل اور کالس ٹیچر سے بات کرنی چاہئے اور ان کی مدد لینا چاہئے۔ آپ کا پرنسپل ، اگر ضر

پر  tessinfo@tusla.ie( سے رابطہ کی تفصیالت فراہم کرے گا۔ متبادل کے طور پر ، آپ EWOایجوکیشنل ویلفیئر آفیسر )

ای میل کرسکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنائے کہ رابطے کی تفصیالت اور اس اسکول کا نام جو آپ کا بچہ اس وقت پڑھ رہا ہے اور 

EWO آپ سے رابطہ کرے گا۔ 

 

https://www.tusla.ie/about/covid-19-update/
https://www.tusla.ie/parenting-24-seven/
https://www.tusla.ie/parenting-24-seven/
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 معاونت ہیں؟ یوالدین یا سرپرست کی حیثیت سے میرے لئے اور کون س
 

پر مختلف ایجنسیوں کے  page-Covid 19بحران اور محکمہ کی ویب سائٹ کے  19محکمہ کوویڈ  محکمہ تعلیم و ہنر سے:

 ذریعہ فراہم کردہ وسائل تک رسائی کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرتا ہے۔

 

 ےئدوسرے والدین سے بات چیت کرنے اور تجربات شیئر کرنے کے لئے رابطہ رکھنا اس وقت آپ کے ل دوسرے والدین سے:

نٹ ایسوسی ایشن معلومات اور اسکول اور دوسرے والدین کے ساتھ ایک قابل قدر تعاون ہوگا۔ اسکول میں پیرنٹ کونسل یا پیر

 یجفیس بک پیا ویب سائٹ رابطے میں رہنے کا ایک اہم ذریعہ ہوسکتا ہے۔ آپ کو قومی والدین کونسل )پرائمری( سے ان کی 

 کے ذریعے رابطہ کرنا مفید معلوم ہوگا۔

 

سنٹر اس وقت والدین اور ان کے اہل خانہ کو سیکھنے ، والدین اور  پیرنٹمیں  gov.ie/parents دیگر ویب سائٹوں سے:

 والدین کی معاونت سمیت متعدد موضوعات پر معلومات اور مشورے فراہم کرتا ہے۔

 

 تعلیمی وسائل والی ویب سائٹیں

 
  Scoilnet    ویب سائٹ فاصالتی تعلیم کے وسائل کی نشاندہی کرتی ہے اور محکمہ تعلیم اور ہنر سے متعلق معاونت کی

 خدمات کو لنک فراہم کرتی ہے۔

 

  اساتذہ کے لئے پیشہ ورانہ ترقی کی خدمات مندرجہ ذیل لنکس پر والدین اور ان کے بچوں کے لئے مدد اور وسائل مہیا کرتی

 :ہیں

 

o    Irish Independent Articles -PDST  ، مضامین فراہم کرتے ہیں اور  لکھے گئے والدین کے لئےپی ڈی ایس ٹی

 میں ہفتہ وار شائع ہوتے ہیں انڈیپنڈنٹآئرش 

 

o   Online Tools Tutorials -PDST  ڈیجیٹل ٹولز کے بارے میں مختصر ٹیوٹوریلز تک رسائی فراہم کرتا ہے جن کا

 استعمال آپ کا بچہ گھر میں فاصالتی تعلیم میں مشغول کرنے کے لئے کر رہا ہے۔

 

o    Digital Libraries -PDST  متعدد آن الئن الئبریریوں تک رسائی فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچے

 کی خواندگی کی تعلیم کی تائید کرسکیں

 

o    Sources of Information -PDST   ک آن الئن اور معلومات کے دیگر قابل اعتماد معلومات کے ذرائع ورلڈ ب

 عمال ہوسکتے ہیں۔وسائل تک رسائی فراہم کرتے ہیں جو طلباء اس منصوبے کے کام میں مصروف ہونے پر گھر میں است

 

  آرک پرائمری اسکول کے بچوں کی فنون لطیفہ کے ساتھ شمولیت کی تائید کے لئےark.ie/   بھرپور وسائل مہیا کرتا پر

 ہے۔

 

 خیریت کی حمایت کرنے والی ویب سائٹیں
 

  National Educational Psychological Service (NEPS) کنبوں کو کے دوران اسکولوں اور  19کوویڈ ۔

 بچوں اور جوانوں کو اچھی طرح سے رکھنے کے لئے قیمتی مشورے اور وسائل مہیا کرتی ہے۔

 

https://www.scoilnet.ie/
https://www.pdst.ie/IrishIndepedendentArticles
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/onlinetoolstutorials
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/DigitalLibraries
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/SourcesofInformation
https://ark.ie/
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/information-for-schools-preschools-and-third-level-institutions-on-the-coronavirus.html#15
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  In this Together campaign  ویب سائٹ میں آپ کو اپنی ذہنی تندرستی کی دیکھ بھال کرنے ، متحرک رہنے اور

اس وقت گھر  کے دوران جڑے رہنے کے بارے میں بہت سارے مشورے اور اشارے فراہم کیے جاتے ہیں۔ 19 -کوویڈ

 میں مقابلہ کرنے سے متعلق مشورے شامل ہیں۔

 

  اساتذہ کے لئے پیشہ ورانہ ترقی کی خدمت مندرجہ ذیل لنک پر والدین اور بچوں کے لئے بہت سارے وسائل اور

 ۔سرگرمیاں مہیا کرتی ہے

 

o distance learning -PDST  

 

o regulation tools-relaxation and self -PDST  

 

 

 ںیسائٹ بیو یمدد کرنے وال یوالے بچوں ک اتیضرور یمیخاص تعل

 
  National Council for Special Education  والدین  ےنیشنل کونسل برائے خصوصی تعلیم کے بچوں ک

 ہیں۔   resources-ncse.ie/parent اس کے لئے خصوصی تعلیمی ضروریات کے ساتھ مددگار وسائل

 

 AsIAm’s website ویب سائٹ میں ASD  سماجی صورتحال پر  کی 19بچوں اور جوان لوگوں کے لئے کوویڈ

یہ گھر میں   کے ساتھ اس ۔ وضاحت موجود ہے کے استعمال کے ذریعہ   use of social storiesکہانیوں

 ۔ home resources for learning at سیکھنے کے لئے وسائل بھی مہیا کرتی ہے

 

  کے بحران کے دوران بچوں اور نوجوانوں کو انتظام  19ٹزم سوشل میڈیا کے ذریعے کوویڈ اومیڈل ٹاؤن سینٹر فار

پر والدین اور بچوں کے  middletownautism.comکرنے میں مدد کے بارے میں نکات جاری کررہا ہے۔ 

 وسائل تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

 
 

https://www.gov.ie/en/campaigns/together/
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/distancelearning
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/relaxationandself-regulationtools
https://ncse.ie/
https://asiam.ie/social-story-covid-19-lockdown/
https://asiam.ie/hannah-odwyer-resources-for-learning-at-home/
https://www.middletownautism.com/
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