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ﻣﺤﮑﻢﮦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﯿﮏھﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﺳﺮوے ﭘﯽ اﯾﺲ  197کے ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﮐﻞ ﻃﻠﺒﺎ883:
رﯾﻤﻮٹ  100ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺎ ﺟﻮﻃﻠﺒﺎ181 :
ﻣﺮﮐﺐ ﻃﻠﺒﺎء )ﭘﺮﺳﻦ  +رﯾﻤﻮٹ ﻣﯽں(702 :ﻣﻼوٹ سے
ﻃﻠﺒﺎ کے ﻟﺊے ﺟﻮ اﺳﺴﯿﮏھتے ﮦیں اس اﻋﺪاد و ﺷﻤﺎر ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ؟ PS 197
ﮦﻣﯽں ﻻزﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﯿﻨﻮں ﻣﺎڈل ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﻧﺎ  we ،ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮط ﻃﻠﺒﺎء ﮐﻮ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﮦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ دوری کے ﺳﺎتھ رکھنے کے ل
ﭼﺎﮦئے۔ یﮦ ﻣﺎڈل  2ﻧﯿﭻے دکھاﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﻞے ﮦﻓﺖے اﮦل ﺧﺎنﮦ ﻣﯽں ﺷﯽڈول ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯽے ﺟﺎﺋﯽں گے۔
اﺳﮑﻮل ﮐﺎ پﮦﻻ دن ﮐﺐ ﮨﮯ؟
اﺳﮑﻮل ﮐﺎ آج ﮐﺎ پﮦﻻ دن ﺟﻤﻌﺮات  10ﺳﺘﻤﺒﺮ  2020ﮐﻮ ﮨﮯ۔
اس دن کے ﻟﺊے طے ﺷﺪﮦ ﮔﺮوپ ﮦی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﻣﺜﺎل کے ﻃﻮر ﭘﺮ  ،ذﯾﻞ ﻣﺎڈل کے ﻣﻄﺎﺑﻖ  ،ﮔﺮوپ ﺑﯽ اﺳﮑﻮل ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻤﻌﺮات  10 ،ﺳﺘﻤﺒﺮ ﮐﻮ۔
ان دﻧﻮں ﮐﺎ ﺷﯽڈول ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽں اﺳﮑﻮل ﻣﯽں ﮦوﮔﺎ؟
شﮦر بھر ﻣﯽں ﻃﻠﺐﮦ کے ﻟﺊے اﺳﮑﻮل ﮐﺎ دن ﺻﺒﺢ  8:30ﺑﺞے سے دوپﮦر  2ﺑﺞے ﺗﮑہوﮔﺎ۔ جﮦاں ﻣﻤﮑﻦ ﮦو بﮦن بھاﺋﯿﻮں ﮐﺎ
بھی اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺷﯽڈول ﮦوﮔﺎ۔ ﺟﻠﺪ چھوڑنے کے ﻟﺊے ﮐﻮﺋﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت نﮦیں ﮦوں گے۔ اﺳﮑﻮل کے ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں کے ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋﯽ
نﮦیں ﮦوﮔﺎ۔ آﻣﺪ اور ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻓﺎﺻﻞے ﮐﻮ ایڈﺟﺲٹ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﺣﯿﺮت زدﮦ رﮨﮯ ﮔﺎ۔ ﻃﻠﺒﺎء ﮐﻮ ﻻزﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻘﺮرﮦ
اوﻗﺎت ﻣﯽں پﮦﻧﭽﻨﺎ ﭼﺎﮦئے اور انﮦیں ﻓﻮری ﻃﻮر ﭘﺮ اﭨﮫاﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦئے۔
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ اس دن طے ﺷﺪﮦ وﻗﺖ ﭘﺮ اﺳﮑﻮل نﮦیں آﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮦوﮔﺎ؟
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻏﻠﻂ دن ﭘﺮ پﮦﻧﭽﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ  ،اﺳﮑﻮل واﻟﺪﯾﻦ سے راﺑﻂﮦ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﻧﯿﻞے ﮐﺎرڈ اور  /ﯾﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺎﻟﺐ
ﮐﺮیں گے ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯽ اﺟﺎزت ﻣﻠﻦے ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﻮ گھر بھﯾﺞ دیں گے۔  orﻋﻠﻢ ﮐﻮ ﻟﯿﻦے کے ل
ﺗﻤﺎم ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﻮ ﻣﺎﺳﮏ پﮦﻧﻨﺎ ﭼﺎﮦئے؟
ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺒﺎ ﮐﻮ ﻣﺎﺳﮏ پﮦﻧﻦے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﺳﻮائے اس کے کﮦ ﺟﺐ وﮦ کھا رﮨﮯ ﮦوں۔ اﮦل ﺧﺎنﮦ ﮐﻮ ﭼﺎﮦئے کﮦ وﮦ اﭘﻦے ﺑﭽﻮں
کے ﺳﺎتھ ﻣﺎﺳﮏ پﮦﻧﻦے کے ﻟﺊے ﻣﺸﻖ ﮐﺮیں ﺗﺎکﮦ وﮦ اﺳﮑﻮل آنے سے پﮦلے انﮦیں پﮦﻧﻦے ﻣﯽں ایڈﺟﺲٹ ﮦوﺟﺎﺋﯽں۔
ﮐﯿﺎ ﻃﻠﺒﺎء ﮐﻮ ﻧﺎﺷﺖﮦ اور دوپﮦر ﮐﺎ کھاﻧﺎ ﻣﻞے ﮔﺎ؟
ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺒﺎ ﮐﻮ اﭘﻦے ﮐﻼس روﻣﻮں ﻣﯽں ﻧﺎﺷﺖﮦ اور ﻟﻨﭻ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔
ﻃﻠﺐﮦ ﮦداﯾﺖ کے دوران دوپﮦر ﮐﺎ کھاﻧﺎ کھاﺋﯽں گے۔
ﻃﻠﺒﺎء ﯾﺎ زاﺋﺮﯾﻦ ﻋﻤﺎرت کے ذرﯾﻊے ﮐﯿﺲے ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮦوں گے؟
ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺒﺎء ﮐﻼس روﻣﺰ ﻣﯽں ﺟﺎتے ﮦوئے ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻓﺎﺻﻞے ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار رکھیں گے۔ وﮦ اﭘﻦے ﮐﻼس روﻣﺰ ﻣﯽں ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮدﮦ ﺟﮓﮦ
ﭘﺮ رﮦیں گے ﺟﻮ ﭘﻮرے اﺳﮑﻮل ﻣﯽں دن بھر ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻓﺎﺻﻼﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﻮں ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار رکھﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻓﯿﻤﻠﯿﺰ اور زاﺋﺮﯾﻦ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺎﻣﻦے کے دروازے ﭘﺮ ﮦوﮔﯽ۔ اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﭻے ﮐﻮ ﻟﯿﻦے کے ﻟﺊے ﺑﻼﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ  ،ﺑﭻے ﮐﻮ ﻣﺮﮐﺰی
ﻻﺑﯽ ﻣﯽں ﻻﯾﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔ ﭘﯿﺮنٹﻧﮓ ﻣﯽٹﻧﮕﺰ دور سے ﮦوں گے۔

ﻃﻠﺒﺎء ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻼس روﻣﺰ ﺗﮏ ﮐﯿﺲے رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں؟
ای ﻣﯿﻞ اﮐﺎؤنٹس ﻣﯽں ﻻگ ان ﮦوں۔ ﭘﺎس ورڈ ﺳﺎﻟﮕﺮﮦ ﮨﮯ۔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ڈوﺟﻮ  /ﯾﺎد دﮦاﻧﯽ ﻣﯽں  DOEواﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﭼﺎﮦئے کﮦ وﮦ ﻃﻠﺒﺎء کے
ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖﮦ ﺳﺎل کے ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻼس روم ﻣﯽں ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮ ﮔﺬﺷﺖﮦ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎل کے آﺧﺮ ﻣﯽں ﺑﺘﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽں۔

اﺳﮑﻮل ﺑﻞڈﻧﮓ ﻣﺎڈل  3 - 2ﮦﻣﺮاﮦ اﺳﮑﻮل

ﮐﺎ ﺧﻼصﮦ :ﺗﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽں  ،اﯾﮏ رﯾﻤﻮٹ۔
ﮦﻓﺖﮦ کے ﻟﺤﺎظ سے ﮐﭻھ ﺗﻐﯿﺮات کے ﺳﺎتھ ﮦر ﮦﻓﺖے کے دن ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ )ﺟﯿﺲے ﮔﺮوپ اے ﮦر ﺑﺪھ کے روز  ،اﺳﯽ
ﻃﺮح ﮦﻓﺖے  1ﻣﯽں ﭘﯿﺮ اور ﻣﻨﮕﻞ ﮐﻮ ﮦﻓﺖے ﻣﯽں  3ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ(۔
ﭼﻮﻧﮏﮦ یﮦ ﻣﺎڈل ﺗﯿﻦ سﮦ رﺧﯽ ﻣﺎڈل ﻣﯽں ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺳﺐ سے بڑی ڈﮔﺮی مﮦﯾﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،لﮦذا اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﺳﮑﻮﻟﻮں کے ﻟﺊے یﮦ واﺣﺪ
آﭘﺸﻦ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮯ اور مڈل اﺳﮑﻮﻟﻮں کے ﻟﺊے "ﭼﺎﻧﺴﻠﺮ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﮦ" ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻦے  1/3ﻃﻠﺒﺎء ﮐﻮ ﻻزﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﺮے۔
ﮔﺮوپ اے  ،ﮔﺮوپ ﺑﯽ  ،ﮔﺮوپ ﺳﯽ :ذاﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮦﻓﺖﮦ ﻣﯽں  1سے  3دن )ﮦر  3ﮦﻓﺘﻮں ﻣﯽں  5دن( ﺳﯿﮏھﻧﺎ۔ ﻏﯿﺮ اﻧﻔﺮادی دﻧﻮں کے
.ﻟﺊے دور دراز ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﮔﺮوپ ڈی :ﮦر روز دور دراز؛ ان ﻃﻠﺒﺎء ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ذاﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮦداﯾﺖ سے ﺑﺎﮦر ﻧﮑﻞ ﺟﺎتے ﮦیں۔
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ :ﮔﺮوپ ای :ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖﮦ ﻃﻠﺒﺎء ﮦر ﮦﻓﺖے  5دن ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮری کے ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮦیں۔
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