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تعلیم وزارت  |  صحت وزارت

 ماحول کے فالاط نگہداشت اور سکول
 یلئےک بچوں اور طلباء موجود میں

 COVID-192022  جنوری: 6 کردہ ڈیٹ اپ آخریٹول کا سکریننگ کی

 کے بچے ایک سرپرست/والدین چاہیئے۔ جانا کیا الزمی معائنہ کا COVID-19 کا بچوں اور طلباء قبل سے جانے میں کیئر چائلڈ یا سکول روز ہر
ہیں۔ سکتے کر رپ پر ایماء

(mm-dd-yyyy) تاریخ

سواالت کے سکریننگ

 ہے؟ ہوا تجربہ کا کسی سے میں عالمات ان کو بچے/علم طالب میں دنوں [10 ،5] پچھلے کیا. 1

 کریں استعمال دن 5 تو ہے، عمر کم سے اس یا سال 11 یا ہے لی کروا ویکسنیشن مکمل نے بچے/علم طالب اگر• 
 تو ہے، کمزور مدافعت قوت کی ان اگر یا ہے نہیں ویکسینیٹڈ پر طور مکمل وہ اور ہے زائد سے اس یا سال 12 عمر کی بچے/علم طالب اگر• 

کریں استعمال دن 10

 اسے تو ہیں، نہیں درج میں ذیل جو عالمات وہ بشمول ہیں، الحق عالمات ہوئی بگڑتی یا نئی کوئی کی بیماری اسے یا ہے بیمار جو فرد بھی وئیک
 سے کنندہ فراہم صحت نگہداشت اپنے پر پڑنے ضرورت اور جائیں ہو نہ بہتر میں گھنٹے 24 عالمات کی اس کہ تک جب چاہیے رہنا ہی میں گھر

 طرح کی شخص بیمار نظر، قطع سے اسٹیٹس کے ویکسینیشن کو، اراکین گھریلو کے افراد حامل کے عالمات ذیل مندرجہ چاہیے۔ کرانی تشخیص
 چاہیے۔ رہنا ہی میں گھر

 تھسا کے قفےو کے گھنٹے 24 میں( RAT )ٹیسٹس ینٹیجنا یپڈر دو یا ٹیسٹ PCR دواح کای اور ہیں ودوجم اتالمع میں بچے/علم لبطا راگ
COVID-19 ۔ہیں سکتے دے وابج "نہیں" لیے کے اتالمع متما آپ تو ہے یرہ آ یبہتر میں اتالمع سے ںگھنٹو 24 اور ے،ہ اآی ٹیسٹ منفی تئیں کے 

ہیں۔ موجود سے پہلے جو ہو نہ سے کیفیات ایسی یا اسباب معلوم اور کسی تعلق کا ان اور ہوں، تر شدید نئی، جو کہ کریں انتخاب کا تمام/چند ان

 لگنا سردی یا/اور بخار
 لگنا سردی یا/اور زیادہ سے اس یا ہائیٹ فارن ڈگری 100/سیلسیئس ڈگری 37.8 حرارت رجہد

نہیں ہاں

(خناق )کھانسی خشک یا کھانسی
 کی سانس متاثرہ انفیکشن از بعد ہ،دم سبب کا جس )آنا آواز کی سیٹی ہوئے لیتے سانس زائد، سے معمول  مستقل،

( ہوں مبتال سے پہلے وہ میں جن ہوں نہ کیفیات یا اسباب معلوم ایسے کوئی اور الیاں، یان

نہیں ہاں

 چڑھنا سانس
 وہ میں جن ہوں نہ کیفیات یا اسباب معلوم ایسے کوئی اور یا ہ،دم سبب کا جس )پانا لے نہ سانس گہرا آنا، نہ  انسس

( ہوں مبتال سے پہلے

نہیں ہاں

دینا کھو یا آنا کمی میں حس کی چکھنے یا سونگھنے
 ہیں مبتال سے پہلے وہ میں جن ہو نہ سے تکیفیا یا ابباس ممعلو یگرد یا ے،ارضع بیعصاا ز،یرجال سمیمو تعلق کا جس

نہیں ہاں
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ہے؟ ہوا تجربہ کا کسی سے میں عالمات ان کو بچے/علم طالب میں دنوں [10 ،5] چھلےپ کیا .2

 کریں استعمال دن 5 تو ہے فرد کا عمر کم سے اس یا سال 11 یا ہے ٹڈویکسینی پر طور مکمل بچہ/علم طالب اگر• 
 ان اگر یا ہے نہیں ویکسینیٹڈ پر طور مکمل وہ اور ہے زائد سے اس یا سال 12 عمر کی بچے/علم طالب  اگر• 

کریں استعمال دن 10 تو ہے کمزور مدافعت قوت کی

 سے کیفیات ایسی یا اسباب معلوم اور کسی تعلق کا ان اور ہوں، تر دیدش نئی، جو کہ کریں انتخاب کا تمام/چند  ان
ہیں۔ موجود سے پہلے جو ہو نہ

دشواری میں نگلنے یا خراش میں گلے
 سے پہلے کو آپ جو کیفیات یا وجوہات معلوم دیگر یا ریفلکس، ایسڈ الرجی، موسمی )نگلنا ساتھ کے  درد

( ہے نہیں متعلق سے ہیں، حقال

نہیں ہاں

 ناک ہوئی بھری یا ہوئی بہتی
کیفیات یا وجوہات معلوم گردی الحق سے پہلے کو آپ یا رہنے، باہر میں موسم سرد الرجی،  موسمی

ے ہ نہیں متعلق سے 

نہیں ہاں

سردرد
 دیگر موجود سے پہلے پاس کے آپ یا شقیقہ، درد دائمی سردرد، کے قسم کی تناؤ )دیرپا معمولی،  غیر

( نہیں متعلق سے کیفیات یا وجوہات معلوم

 اور ہے کرائی ویکسینیشن کی فلو یا/اور COVID-19 میں گھنٹوں 48 گزشتہ نے بچے/علم طالب  اگر
 کریں منتخب "نہیں" تو ہے، ہوا شروع سے بعد کے ویکسینیشن صرف جو ہے رہا ہو سامنا کا سردرد سے ہلکے اسے

نہیں ہاں

 تھکن درجہ حد
 گڑبڑ، میں تھائیرائیڈ خوابی، بے ڈپریشن، )فیڈنگ ناقص میں بچوں خوار شیر کمی، کی توانائی تھکاوٹ، معمولی،  غیر

(نہیں متعلق سے کیفیات یا وجوہات معلوم دیگر موجود سے پہلے کی ان یا چوٹ، اچانک

 ہے کرائی ویکسینیشن کی فلو یا/اور COVID-19 میں گھنٹوں 48 گزشتہ نے بچے/علم طالب  اگر
 ویکسینیشن صرف جو ہے سامنا کا درد کے جوڑوں/درد میں پٹھوں یا/اور تھکاوٹ سی ہلکی اسے  اور
 کریں۔ منتخب "نہیں" تو ہے، ہوا شروع بعد کے

نہیں ہاں

درد کا جوڑوں یا درد میں پٹھوں
 ہے لگی ویکسینیشن کی فلو یا/اور COVID-19 میں گھنٹوں 48 گزشتہ کو بچے/علم طالب  اگر
 ویکسینیشن صرف جو ہے ناسام کا درد کے جوڑوں/درد میں پٹھوں یا/اور تھکاوٹ ہلکی اسے  اور
 کریں۔ منتخب "نہیں" تو ہے، ہوا شروع بعد کے

نہیں ہاں

اسہال یا/اور قے متلی،
 وجوہات معلوم دیگر یا درد، کے ماہواری کیفیت، اضطراری سینڈروم، کے آنتوں دہ تکلیف تعلق کا  اس
 ہیں مبتال سے پہلے وہ میں جن ہو نہ سے کیفیات یا

نہیں ہاں

ہے؟ آیا مثبت ٹیسٹ کا COVID-19 کا بچے/علم طالب میں دنوں [10 ،5] پچھلے کیا.3
 مثبت پر کٹ ٹیسٹنگ سیلف مبنی پر گھر یا ٹیسٹ اینٹیجن ریپڈ ٹیسٹ، PCR بنیاد کی لیب میں  اس

COVID-19 ہے۔ شامل نتیجہ کا ٹیسٹ 

 سے اس یا سال  11عمر کی اس یا ہے ہوئی کرائی ویکسینیشن پر طور مکمل نے بچے/علم طالب  اگر• 
 کریں۔ استعمال دن 5 تو ہے کم
 اگر یا ہے نہیں ویکسینیٹڈ پر طور مکمل وہ اور ہے زائد سے اس یا الس 12 عمر کی بچے/علم طالب  اگر• 

 کریں۔ استعمال دن 10 تو ہے کمزور مدافعت قوت کی ان

نہیں ہاں

ہے؟ ہوتا الگو کوئی سے میں ذیل درج کیا. 4

 سے وجہ کی ٹیسٹ COVID-19 مثبت جسے ہے رہتا ساتھ کے شخص ایسے کسی بچہ/علم  البط• 
ہے۔ گیا کیا تھلگ الگ الوقت فی

 سے وجہ کی عالمات کی COVID-19 جسے ہے رہتا ساتھ کے شخص ایسے کسی بچہ/علم  البط• 
ہے۔ گیا کیا تھلگ الگ الوقت فی

 نتائج کے ٹیسٹ COVID-19 الوقت فی جسے ہے رہتا ساتھ کے شخص ایسے کسی بچہ/علم  البط• 
 ہے۔ گیا رکھا تھلگ الگ ہوئے کرتے انتظار کا

 صرف میں اس اور ہے کیا نہیں تجربہ مثبت کا COVID-19 نے والے رہنے تھلگ الگ پر طور انفرادی  اگر
 درد، سر ناک، ہوئی بھری یا ہوئی بہتی دشواری، میں نگلنے یا خراش میں گلے: ہے ایک سے میں عالمات  ان
 کریں۔ منتخب کو "نہیں" ال،اسہ یا/اور الٹی متلی، درد، کا جوڑوں یا درد میں پٹھوں تھکاوٹ، نتہائیا

نہیں ہاں
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 ہے گئی کی پر طور کے رابطے" "قریبی کے شخص ایسے کسی شناخت کی بچے/علم طالب کیا.  5
ہے؟ گیا دیا مشورہ کا کرنے اختیار علیحدگی سے خود اسے اور ہے الحق COVID-19 الوقت فی جسے

 اختیار علیحدگی سے خود کو آپ کہ ہے دیا مشورہ کو آپ نے رہنمائی کی عامہ صحت کردہ فراہم کو آپ  اگر
 کریں۔ منتخب "نہیں" تو ہے، نہیں ضرورت کی کرنے

نہیں ہاں

 طالب کہ بتایا کو آپ نے یونٹ سیک کے عامہ صحت یا کنندہ، فراہم کے صحت نگہداشت ڈاکٹر، کسی کیا.  6
 چاہیئے؟( رہنا پر گھر )کرنی اختیار علیحدگی الوقت فی کو بچے/علم

 ہو۔ گیا کیا خاطر کی رسانی سراغ کی رابطے یا وبا ایسا کہ ہے ممکن

نہیں ہاں

ہے؟ ہوتا الگو کوئی سے میں ذیل درج کیا. 7

 گیا۔ کہا کا کرنے قرنطینہ اسے اور کیا سفر کا باہر سے کینیڈا نے بچے/علم طالب میں، دنوں 14 پچھلے• 
 میں اطفال نگہداشت/سکول اسے اور کیا سفر کا باہر سے کینیڈا نے بچے/علم طالب میں، دنوں 14  پچھلے• 

گیا کہا کا کرنے نہ شرکت
 ہے آیا واپس کرکے سفر باہر سے کینیڈا ہے رہتا بچہ/علم طالب ساتھ کے جس فرد وہ میں، دنوں 14  پچھلے• 

ہے۔ میں علیحدگی ہوئے کرتے انتظار کا نتائج کے ٹیسٹ COVID-19 اور

 مستثنی سے قرنطینہ وفاقی وہ لیکن ہے نہیں ویکسینیٹڈ پر طور مکمل علم طالب/بچہ اگر کہ کریں نوٹ کرم  براہ
 اطفال نگہداشت یا اسکول تک دنوں 14 انہیں وت ،ہے کیا سفر ہمراہ کے ساتھی یکسینیٹڈو ایک نے اس کیونکہ  ہے
 کریں۔ منتخب "ہاں" تو ہے ہوتا الگو پر بچے/علم طالب یہ اگر چاہیے۔ جانا نہیں میں

نہیں ہاں

نتائج کے سواالت کے سکریننگ
 سے ہکنند مراہف کیئر ئلڈچا/ولکاس پنےا ے۔ہ سکتا جا نہیں میں کیئر ئلڈچا یا ولکاس بچہ کا آپ تو ے،ہ ادی میں اں""ہ وابج کا والس سیک نے آپ راگ

ھیںیکد میں لذی لیے کے ںضوتقا کے ٹیسٹ اور نےکر راختیا گیعلیحد ا۔گ ئےجا نہیں ولکاس آج بچہ کا آپ کہ سکیں تاب یہ ہیںنا کہتا یںکر ہطراب

:ہو اندراج کا آپشن کے دنوں [10 ،5] جب: فرمائیں نوٹ
 کریں استعمال دن 5 تو ہے، کا عمر کم سے اس یا سال11  یا ہے ینیٹڈویکس پر طور مکمل بچہ/علم طالب اگر• 
 ہے گئی لگائی نہیں ویکسین پر طور مکمل اسے اور ہے زیادہ سے اس یا سال 12 عمر کی بچے/علم طالب  اگر• 

 کریں استعمال دن 10 تو ہے کمزور مدافعت قوت کی اس یا

جائیں۔ نہ میں کیئر چائلڈ یا اسکول تو ہے، دیا میں "ہاں" جواب کا کسی سے میں عالمات درج تحت کے 1 سوال نے آپ اگر

 کے ضرورت طبی فوری کسی یا کروانے ٹیسٹ اور( چاہیئے کنار پر گھر )چاہیئے کرنی اختیار علیحدگی ذاتی الزما کو بچے/علم البط• 
چاہیئے۔ نکلنا نہیں سے گھر سوا

:اگر اور ہے، گیا کیا نہیں ٹیسٹ کا بچے/علم طالب اگر• 
 کے دن 5 سے بعد کے ہونے شروع عالمات انہیں تو ہے عمر کم سے اس یا سال 11 یا ہے ویکسینیٹڈ پر طور مکمل بچہ/علم البط
 جائیں ہو نہ بہتر میں گھنٹے 24 عالمات کی ان کہ تک جب چاہیے رہنا میں تنہائی تک وقت اس اور چاہیے کرنی اختیار علیحدگی یےل
 ہو۔ طویل زیادہ بھی جو ،( بعد گھنٹے 48 کے عالمات کی اسہال یا/اور الٹی متلی، یا)

 انہیں ہے حامل کے مدافعت قوت کم وہ یا ہے ویکسینیٹڈ پر طور مکمل وہ اور ہے زائد سے اس یا سال 12 عمر کی بچے/علم البط
 کہ تک جب چاہیے رہنا میں تنہائی تک وقت اس اور چاہیے کرنی تیاراخ علیحدگی لیے کے دن 10 سے بعد کے ہونے شروع عالمات

ہو۔ طویل زیادہ بھی جو ،( بعد گھنٹے 48 کے عالمات کی الاسہ یا/اور الٹی متلی، یا )جائیں ہو نہ بہتر میں گھنٹے 24 عالمات کی نا

:ہے دستیاب ٹیسٹنگ اگر• 
 چاہیے کرنا عمل پر ہدایات باال مندرجہ کو بچے/علم طالب تو ہے، آتا مثبت( RAT )ٹیسٹ اینٹیجن ریپڈ یا ٹیسٹ PCR واحد ایک گرا

 ہے" گیا کیا نہیں ٹیسٹ کا بچے/علم طالب "اگر
 تو ہیں، منفی دونوں( RATs )ٹیسٹ اینٹیجن ریپڈ دو گئے کرائے جمع پر وقفے کے گھنٹے 48-24 یا ہے منفی ٹیسٹ PCR ایک گرا

 اسہال یا/اور الٹی متلی، )ہوں رہی ہو بہتر سے گھنٹے 24 عالمات کی ان جب ہے سکتا آ واپس میں کیئر چائلڈ/اسکول بچہ/علم البط
۔(گھنٹے 48 لیے کے

 نہیں۔ یا ہوں ویکسینیٹڈ پر طور مکمل وہ چاہے چاہیے، رہنا پر گھر ہی ساتھ کے بچے/علم طالب کو، بھائیوں بہن بشمول اراکین کے گھر •

جائیں۔ نہ میں کیئر چائلڈ یا اسکول تو ہے، دیا میں "ہاں" جواب کا کسی سے میں عالمات درج تحت کے 2 سوال نے آپ اگر

 تک وقت اس کو بچے/علم طالب تو ہے ہوا تجربہ کا ایک رفص سے میں عالمات ان میں دنوں[ 510, ] پچھلے کو بچے/علم طالب اگر• 
 ۔(گھنٹے 48 لیے کے اسہال یا/اور متلی )قے جائے۔ آ نہ بہتری میں گھنٹے 24 کم از کم میں عالمات کہ تک جب چاہیے رہنا میں گھر

 رہنا ہی پر گھر کو بچے/علم طالب تو ہے ہوا تجربہ کا زائد یا دو سے میں عالمات ان میں دنوں[ 510,  ]پچھلے کو بچے/علم طالب اگر• 
 چاہیے۔

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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:اور ہے، گیا کیا نہیں ٹیسٹ کا بچے/علم طالب اگر
 دن 5 سے بعد کے ہونے شروع عالمات انہیں تو ہے عمر کم سے اس یا سال 11 یا ہے ویکسینیٹڈ پر طور مکمل بچہ/علم البط

 نہ بہتر میں گھنٹے 24 عالمات کی ان کہ تک جب چاہیے رہنا میں تنہائی تک وقت اس اور چاہیے کرنی اختیار علیحدگی لیے کے
 ہو۔ ویلط زیادہ بھی جو ،(گھنٹے 48 لیے کے اسہال یا/اور الٹی متلی، )جائیں ہو
 نہیںا ہے ملحا کے فعتامد وتق کم وہ یا ہے یکسینیٹڈو پر ورط مکمل وہ اور ہے دزائ سے اس یا الس 12 عمر کی بچے/علم لبطا
 تک جب ہیےچا ہنار میں ئیتنہا تک توق اس اور ہیےچا نیکر رختیاا گیعلیحد لیے کے دن 10 سے بعد کے نےہو روعش اتالمع
و۔ہ یلطو ادہزی بھی جو ،(گھنٹے 48 لیے کے الہاس یا/اور لٹیا ،متلی )ئیںجا ہو نہ بہتر میں گھنٹے 24 اتالمع کی ان کہ

:ہے دستیاب ٹیسٹنگ اگر
 "اگر چاہیے کرنا عمل پر ہدایات باال مندرجہ کو بچے/علم طالب تو ہے، آتا مثبت ٹیسٹ اینٹیجن ریپڈ یا ٹیسٹ PCR واحد ایک اگر

 ہے" گیا کیا نہیں ٹیسٹ کا بچے/علم طالب
 طالب تو ہیں، منفی دونوں( RATs )ٹیسٹ اینٹیجن ریپڈ دو گئے کرائے جمع سے وقفے کے گھنٹے 48-24 یا ٹیسٹ PCR ایک اگر
/اور الٹی متلی، )ہوں رہی ہو بہتر سے گھنٹے 24 کم از کم عالمات کی ان جب ہے سکتا آ واپس میں کیئر چائلڈ/اسکول بچہ/علم

۔(گھنٹے 48 لیے کے اسہال یا
 یا ہوں ویکسینیٹڈ پر طور مکمل وہ چاہے چاہیے، رہنا پر گھر ہی ساتھ کے بچے/علم طالب کو، بھائیوں بہن بشمول اراکین کے گھر
نہیں۔

 1 سوال لیے کے مراحل اگلے سمیت جانچ تو ہو دستیاب اگر تو، دیا میں "ہاں" جواب کا  1سوال بھی نے بچے/علم طالب اگر :فرمائیں وٹن
 کریں۔ عمل پر رہنمائی کی

 جائیں۔ نہ میں کیئر چائلڈ یا اسکول تو دیا، میں "ہاں" جواب کا 3 سوال نے آپ اگر

چاہیے۔ نکلنا لیے کے ایمرجنسی طبی صرف اور( رہنا میں گھر )اہیےچ رہنا تھلگ الگ کو بچے/علم البط• 

 کے دن 5 سے بعد کے ہونے شروع عالمات انہیں تو ہے عمر کم سے اس یا سال 11 یا ہے ویکسینیٹڈ پر طور مکمل بچہ/علم طالب اگر• 
 وقت اس اور( ہو پہلے بھی جو )ہے آتا مثبت ٹیسٹ کاCOVID-19  کا ان جب سے وقت اس یا چاہیے کرنی اختیار علیحدگی الزما لیے
 48 کے عالمات کی اسہال یا/اور الٹی متلی، یا )جائیں ہو نہ بہتر میں گھنٹے 24 عالمات کی ان کہ تک جب چاہیے رہنا میں تنہائی تک

 ہو۔ طویل زیادہ بھی جو ،(بعد گھنٹے

 تو ہے، کمزور مدافعت قوت کی ان یا ہے نہیں ویکسینیٹڈ پر طور مکمل وہ اور ہے زائد سے اس یا سال 12 عمر کی بچے/علم طالب اگر• 
 کا COVID-19 کا ان جب سے وقت اس یا چاہیے کرنی اختیار علیحدگی الزما لیے کے دن 10 سے بعد کے ہونے شروع عالمات انہیں
 جائیں ہو نہ بہتر میں گھنٹے 24 عالمات کی ان کہ تک جب اہیےچ رہنا میں تنہائی تک وقت اس اور( ہو پہلے بھی جو )ہے آتا مثبت ٹیسٹ

ہو۔ طویل ادہزی بھی جو ،(بعد گھنٹے 48 کے عالمات کی اسہال یا/اور الٹی متلی، یا)

 نہیں۔ یا ہوں ویکسینیٹڈ پر طور مکمل وہ چاہے چاہیے، رہنا پر گھر ہی ساتھ کے بچے/علم طالب کو، بھائیوں بہن بشمول اراکین کے گھر• 

جائیں۔ مت کیئر چائلڈ یا سکول تو ہے، دیا میں "ہاں" جواب کا 4 سوال نے آپ اگر

 کی عالمات جو ہو شخص ایسا بھی کوئی میں گھر کہ جب( رہنا میں گھر )چاہیے رہنا میں علیحدگی پر طور الزمی کو بچے/علم البط• 
 صرف کو بچے/علم طالب ہے۔ رہا کر انتظار کا نتائج کے ٹیسٹ COVID-19 یا ہے نتیجہCOVID-19  مثبت ہے، کردہ الگ سے جہو

 چاہیے۔ نکلنا سے گھر لیے کے ایمرجنسی طبی

 کوئی یا ہیں عالمات کی COVID-19 میں جس چاہیے رہنا میں گھر وقت اسی پر طور کے فرد کسی کے گھر کو اراکین تمام کے گھر• 
 نہیں۔ یا ہو چکی ہو ویکسینیشن پر طور مکمل کی ان چاہے ہے، کیس COVID-19 مثبت

 جائیں۔ نہ کیئر چائلڈ یا اسکول تو دیا، میں "ہاں" جواب کا 6 یا  5سوال نے آپ اگر

 کے ضرورت طبی فوری کسی یا کروانے ٹیسٹ اور( چاہیئے کنار پر گھر )چاہیئے کرنی اختیار علیحدگی ذاتی الزما کو بچے/علم البط• 
چاہیئے۔ نکلنا نہیں سے گھر سوا

 کے 1 سوال نے آپ اگر" کریں عمل پر رہنمائی کی تنہائی والی ملنے تحت کے نتائج تو ہیں، ہوتی ظاہر عالمات میں بچے/علم طالب اگر• 
 کے 2 سوال نے آپ اگر" یا/اور جائیں۔" نہ میں کیئر چائلڈ یا اسکول تو ہے دیا میں "ہاں" جواب کا کسی سے میں عالمات درج تحت
 طالب کا جن ہے منحصر پر عالمات ان "جائیں نہ کیئر چائلڈ یا اسکول تو ہے، دیا میں "ہاں" جواب کا کسی سے میں عالمات درج تحت
ہے۔ رہا کر محسوس بچہ/علم

 فی جسے ہے گئی کی پر طور کے رابطے قریبی کے شخص ایسے کسی شناخت کی اس کیونکہ ہے میں علیحدگی بچہ/علم طالب اگر• 
 سے، وجہ کی لگانے پتہ کا رابطے یا پھیلنے وباء یا ہے، گیا دیا مشورہ کا کرنے اختیار علیحدگی اسے اور ہے الحقCOVID-19  الوقت

 نہیں سے گھر پر بنا کی وجوہات ضروری غیر دیگر لیکن کام، یا بھال دیکھ بچہ ہیں، سکتے جا اسکول لوگ دیگر کے گھر یا بھائی بہن
 چاہیے۔ نکلنا

جائیں۔ مت کیئر چائلڈ یا سکول تو ہے، دیا میں "ہاں" جواب کا 7 سوال نے آپ اگر

 میں جس ہے، الزم کرنا عمل پر ہدایات رہنما وفاقی کردہ مرتب لیے کے افراد والے کرنے سفر پر سطح االقوامی بین کو بچے/علم البط• 
 ہیں۔ شامل کروانا ٹیسٹ مطابق کے تقاضوں وفاقی اور جانا نہ میں کیئر چائلڈ/سکول تک دنوں 14 بعد کے آمد کی ان

 فوری کسی یا ٹیسٹ اور چاہیے رہنا ہی پر گھر تک دن 14 انہیں تو ہے، گئی کی ہدایت کی رہنے میں قرنطینہ کو بچے/علم طالب اگر• 
 برائے لیے، کے معلومات مزید میں بارے کے تقاضوں وفاقی لیے کے مسافروں چاہیئے۔ نکلنا نہیں سے گھر سوا کے ضرورت طبی

کریں۔ الحظہم سائٹ ویب کی کینیڈا کومتح مہربانی

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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 لے گھر پر اڈے ہوائی اور ہے میں علیحدگی بعد کے واپسی سے سفر باہر سے کینیڈا وہ ہے رہتا ساتھ کے جس بچہ/علم طالب کوئی اگر• 
 وقت اس کو علم طالب تو ہے، رہا کر انتظار کا نتائج کے ٹیسٹ یا ہے عالمتی بعد کے سفر االقوامی بین ہے، کراتا ٹیسٹ PCR واال انےج

 جائے۔ ہو نہ موصول نتیجہ کا ٹیسٹ PCR منفی کو فرد کہ تک جب چاہیے رہنا میں گھر تک

 کے 1 سوال نے آپ اگر" کریں عمل پر رہنمائی کی تنہائی والی ملنے تحت کے نتائج تو ہیں، ہوتی ظاہر عالمات میں بچے/علم طالب اگر• 
 کے 2 سوال نے آپ اگر" یا/اور جائیں۔" نہ میں کیئر چائلڈ یا اسکول تو ہے دیا میں "ہاں" جواب کا کسی سے میں عالمات درج تحت
 طالب کا جن ہے منحصر پر عالمات ان "جائیں نہ کیئر چائلڈ یا اسکول تو ہے، دیا میں "ہاں" جواب کا کسی سے میں عالمات درج تحت
ہے۔ رہا کر محسوس بچہ/علم

 میں بارے کے نتیجے اس کو عملے ہے۔ سکتا جا کیئر چائلڈ/سکول بچہ کا آپ تو ہے، دیا "نہیں" جواب کا سوالوں تمام نے آپ اگر
کریں۔ عمل پر کار طریقہ کردہ قائم کے کنندہ فراہم کیئر چائلڈ/سکول اپنے لیے کے بتانے

 اپنے پر پڑنے ضرورت اور چاہئیے رہنا ہی پر گھر کو ہو عالمت کوئی کی بیماری جنہیں افراد بیمار تمام مطابق، کے پروٹوکول اقاعدہب• 
 چاہئیے۔ کرانی تشخیص سے ماہر کے صحت نگہداشت کے معمول

 چاہیے۔ جانا میں ایمرجنسی شعبہ قریبی اپنے انہیں ہے ضرورت کی نگہداشت ایمرجنسی جنہیں افراد والے عالمات دیدش •

 کر سفارش کی اقدامات دوسرے یونٹ ہیلتھ پبلک مقامی تو ہیں، ہوتی ظاہر عالمات باہر سے فہرست باال مندرجہ میں واحد فرد کسی اگر• 
جانچ۔ پر نیادب کی جائزے کے تاریخ کی نمائش اور عالمات کی فرد بشمول ہے، سکتا

©
 Q

ue
en

’s 
Pr

in
te

r f
or

 O
nt

ar
io

, 2
0

22


	سکول اور نگہداشت اطفال کے ماحول
میں موجود طلباء اور بچوں کیلئے
COVID-19 کی سکریننگ کا ٹول
	سکریننگ کے سوالات
	1. کیا پچھلے ] 5، 10 [ دنوں میں طالب علم/بچے کو ان علامات میں سے کسی کا تجربہ ہوا ہے؟
	2. کیا پچھلے ] 5، 10 [ دنوں میں طالب علم/بچے کو ان علامات میں سے کسی کا تجربہ ہوا ہے؟
	3. کیا پچھلے ] 5، 10 [ دنوں میں طالب علم/بچے کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے؟
	4. کیا درج ذیل میں سے کوئی لاگو ہوتا ہے؟
	5. کیا طالب علم/بچے کی شناخت کسی ایسے شخص کے "قریبی رابطے" کے طور پر کی گئی ہے 
جسے فی الوقت COVID-19 لاحق ہے اور اسے خود سے علیحدگی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے؟
	6. کیا کسی ڈاکٹر، نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ، یا صحت عامہ کے کسی یونٹ نے آپ کو بتایا کہ طالب
علم/بچے کو فی الوقت علیحدگی اختیار کرنی )گھر پر رہنا( چاہیئے؟
	7. کیا درج ذیل میں سے کوئی لاگو ہوتا ہے؟

	سکریننگ کے سوالات کے نتائج




