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LE SETTE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

اصول اہم 7 لیے کے رہنے محفوظ میں اسکول   

 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

ره کرمحفوظ مل سب ہم طرح اسی ہے  کرنا مظاہره کا داری  ذمہ اور  آگاہی مزید ہمیں لیے کے جانے  اسكول   
ہیں۔ سکتے     

Per gli alunni: 

  طلباء  کے  لئے

1. Se hai febbre, tosse o raffreddore parlane subito con i genitori e non venire a 
scuola. 

آئیں۔  مت  اسکول اور  بتائیں فورا  کو والدین تو ہیں  زکام کھانسی بخار کو آپ اگر       

2. Se sei stato a contatto con un caso sospetto parlane subito con i genitori e non 
venire a scuola. 

ے ہیں اپنے والدین کو بتائیے۔ اسکولاگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کسی بیمار کے ساتھ رہ  
  آنے سے گریز کریں۔

3. Quando sei a scuola indossa la mascherina su bocca e naso. Puoi levarla solo se sei 
fermo a distanza di almeno 1 metro dai compagni e 2 metri dagli insegnanti.  

سے ڈھانپ کر رکھیں آپ اس کو اتار سکتے جب آپ اسکول میں ہوں اپنا ناك اور منه ماسك  
 ہیں صرف اس وقت تک جب آپ اپنے کالس فیلوز سے ایک میڻر کے فاصلے پر ہو اور اپنے

  اساتذه سے دو میڻر کے فاصلے پر ہو۔
4. Mantieni sempre la distanza, evita gli assembramenti  e il contatto fisico con i 

compagni.  
    ہمیشہ کالس فیلوز سے فاصلہ رکھیں اوراور ایک دوسرے کو چھونے سےپرہیز کریں۔

5. Prima di entrare a scuola igienizza le mani. Lava frequentemente le mani o usa gli 
appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. 
 اسکول داخل ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ صاف رکھیں اور اسکول میں دیے گئے محلول  سے



 

 

 

     اپنے ہاتھ بار بار صاف کریں ہاتھ چہرے اور ماسک كولگانے سے گریز کریں۔
6. Non muovere il banco, non cambiare posto, non scambiare oggetti con compagni o 

insegnanti. 
 اپنے بینچ کو اپنی جگہ سے مت ھالئیں۔ اپنى جگہ چینج نہ کریں۔ اپنے اساتذه اور کالس

        فیلوز سے کوئی چیز بھی ايكسچینج نہ کریں۔
7. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

     اساتذه کی ہدایات پر عمل کریں اور عالمتی سائنز کا احترام کریں۔
 

Per i genitori: 

  والدین کے  لیے

1. Vieni a scuola solo se strettamente necessario e se stai bene. A scuola devi 
indossare la mascherina e igienizzarti le mani. 

 انتہائی وجوہات کی بنا پر سکول آئیں اور آپ صحت مند ہو۔اسکول میں ماسك پہنے رکھین
      اور اپنے ہاتھ صاف رکھیں۔

2. Non mandare a scuola tuo figlio se non sta bene.  
  اگر آپ کا بچہ ڻھیک نہیں تو اسکول مت بھیجیں۔

3. Se tuo figlio si sente male a scuola, devi venire a prenderlo immediatamente e 
chiamare il medico. 

     اگر آپ کا بچہ اسکول میں ڻھیک نہ ہو تو اس کو لینے فوراً آئیے۔اور ڈاکڻر سے رابطہ کریں
4. Prima di mandarlo a scuola misuragli la temperatura. 

کریں۔ چیک ضرور  حرارت درجہ اک جسم کے بچے پہلے  سے بھیجنے اسکول    

5. Giustifica le assenze; fai portare da tuo figlio il certificato medico quando 
necessario; senza questi documenti tuo figlio non può entrare a scuola. 
 غیرحاضری کی وجہ ضرور بتائیے۔بیماری کی صورت میں میڈیکل سرڻیفکیٹ ضرور الئیےاس

ے بغیر آپ کے بچے کو اسكول میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ک   
6. In caso di contatti con casi sospetti Covid-19, chiama il medico e avverti la scuola. 

 كروناوائرس سے متاثره فرد کے ساتھ رہنے کی صورت میں ڈاکڻر سے رابطہ کریں اور
   اسکول میں بھی اس بات سے آگاه کرے۔

7.Leggi sempre le comunicazioni della Scuola sul Registro Elettronico. 

رہیے۔ پڑھتے  ھمیشہ اطالعات  پر سائٹ  ویب رجسڻرڈ گئی دی سے طرف  کی اسکول     

 


