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ےیس کھن  ) تسلسل یک  موٹیرے ےنہ اسکول ےس وجہ یک COVID-19 بچہ کا آپ اگر(لرننگ  ی  میتعل یک ان وہ تو جاسکتا  ےسیک تک  ے  ے حاصل رسائ  ےہ کرسکت  ۔مقصدی   اگر :

ڈیکووے وںیپابند پر 19  ے ےس وجہ یک  ےنہ اسکول بچہ / بچہ کوئ  ی  ے جاسکتا  میتعل کو ان بیھ پھر تو ہ  اریمع ےquality اچھ ےک  ےرسا تک  ئ  ے حاصل  ے کرئ 
 

۔ہویک   

Level 1  Continuity of Learning  

وڈیکوے وںیپابند 19 -  یانفراد ےس وجہ یک   بہن) 
ے ےنہ اسکول (بھائ  ی  ے  ےہ جاسکت  ی   ( ےسیج  / سفر 
قیتصد ڈیکووے شدہ  سیک 19   تھلگ الگ بعد ےک 

  ہونا

کیا کو ۔آپ(کرنا انتظار کا نتائج ےک امتحان / ے 1 سطح مخصوص  یا پر لنک سوائ  لیم  ایک   
ےم جس گا جائ ے ی  یسیا  ے ہوں معلومات 

 
ےم گھر کو آپ جو یک ی  میتعل یک دراز دور  ے مکمل   کرئ 

ورت یک ے ض  ۔ہم ہوئ  یادیبن ئ ے ہ  ڈیمیاک اوک پر طور  ےک استعمال وسائل ےک  ت  ےہ  ی   ہر تاکہ 
یزےیانگرے ہchild بچ ےیرے ،  اض  شنیفاؤنڈ اور  ی  ےمضام ےک  ےم  ی  ے  میتعل اپن  یجارے   ٹائم سےک۔ رکھ 

بلیٹ ےیس آزاد کا  کھن  لیذ درج پہلو  ٹیپل  ۔اےگ کرے استعمال کا فارمس   ےط ےس طرف یک استادے•
ٹکسیتھلیم شدہ ےے•کام ےک  ےے• کام زون ہج  ے ئ  ےلکھ Writeاسٹارز راک ئ  ی   انک 

تھیپڑھ یورےیںنمب  ےیپڑھ  ںبج  نیوالد ےک  ) کار نگہداشت اور  یا لیم  ای  ےعیذرے ےک کال فون   ےک (
تیچ بات ساتھ ےیس  کھن  شیپ خاکہ یک سفر ےک  ے کرے 

 
۔یک  

Level 2  Continuity of Learning  

وںیپابند یک 19 کوبڈ کیا ےس وجہ یک  ای بلبلہ   
عیوس ۔آپ قاض ےس جائ ے اسکول جماعت تر   ہ 

کیا کو ولیل مخصوص  ے 2  یا پر لنک سوائ  لیم   
ایک ےم جس گا جائ ے  ی  یسیا  ے ہوں معلومات 

 
 جو یک

میتعل یک دراز دور ےس گھر کو آپ ے مکمل   یک کرئ 
ورت ے ض  ۔ ہوئ  کروسافٹیمائ ہ  موںیٹ   اور 
ے ےٹیم سوائ  لیب  میتعل کو بچوں ےس استعمال ےک   
ید ے جائ ے 

 
۔یک ہی  ےیس واال مالوٹ  کھن  قہیطرے کا   

ےم جس ہوگا ی  ےیس راست براہ  کھن  کارڈیرے ،   شدہ 
ےیس کھن  ےہ شامل مطالعہ آزاد اور  ۔ی  ہی   سب 
کرویمائ موںیٹ سافٹ  ای / اور  یا  لیم   توسط ےک 

ایک ان سائن ےس  گا۔ جائ ے 

وںیپابند یک 19 کوبڈ کیا ےس وجہ یک  ای بلبلہ  عیوس   قاض ےس جائ ے اسکول جماعت تر 
۔آپ کیا کو ہ  ولیل مخصوص  ے 2  یا پر لنک سوائ  لیم  ایک  ےم جس گا جائ ے  ی  یسیا   معلومات 
ے ہوں

 
میتعل یک دراز دور ےس گھر کو آپ جو یک ے مکمل  ورت یک کرئ  ے ض  ۔ ہوئ   ہ 

کروسافٹیمائ موںیٹ  ے اور  ےٹیم سوائ  لیب  میتعل کو بچوں ےس استعمال ےک  ید  ے جائ ے 
 

۔یک ہی   
ےیس واال مالوٹ کھن  قہیطرے کا  ےم جس ہوگا  ی  ےیس راست براہ  کھن  کارڈیرے ،  ےیس شدہ  کھن   آزاد اور 
ےہ شامل مطالعہ ۔ی  ہی  کرویمائ سب  موںیٹ سافٹ  ای / اور  یا  لیم  ایک ان سائن ےس توسط ےک   
 گا۔ جائ ے

Level 3  Continuity of Learning  

وڈیکوے وںیپابند 19۔   / اسکول پورا ےس وجہ یک 
یدیکل ۔ قاض ےس جائ ے اسکول مرحلہ   کو آپ ہ 
کیا ولیل مخصوص  ے 3  یا پر لنک سوائ  لیم  ایک   

ےم جس گا جائ ے ی  لیذ درج  ے ہوں معلومات 
 

۔یک  
کرویمائ موںیٹ سافٹ   استعمال ےک SWAY اور 

میتعل کو بچوں ےس ید  ۔  ہی جائ   واال مالوٹ 
ےیس کھن  قہیطرے کا  ےم جس ہوگا  ی   راست براہ 
ےیس کھن  کارڈیرے ،  ےیس شدہ  کھن   مطالعہ آزاد اور 

ےہ شامل ۔ی  ہی  کرویمائ سب  موںیٹ سافٹ  ای / اور   
یا لیم  ایک ان سائن ےس توسط ےک   گا۔ جائ ے 

وڈیکوے وںیپابند 19۔  راپوے ےس وجہ یک  یدیکل / اسکول  ۔ قاض ےس جائ ے اسکول مرحلہ   آپ ہ 
کیا کو ولیل مخصوص  ے 3  یا پر لنک سوائ  لیم  ایک  ےم جس گا جائ ے  ی  لیذ درج   معلومات 
ے ہوں

 
۔یک کرویمائ  موںیٹ سافٹ  میتعل کو بچوں ےس استعمال ےک SWAY اور  ید  ۔  ہی جائ   

ےیس واال مالوٹ کھن  قہیطرے کا  ےم جس ہوگا  ی  ےیس راست براہ  کھن  کارڈیرے ،  ےیس شدہ  کھن   آزاد اور 
ےہ شامل مطالعہ ۔ی  ہی  کرویمائ سب  موںیٹ سافٹ  ای / اور  یا  لیم  ایک ان سائن ےس توسط ےک   
 گا۔ جائ ے

زائنیڈ کو کام اس کام1 سطح ایک  ایگ  ے  ےیس ےس پہےل کو بچوں تاکہ ہ  کھن  ےید دوبارہ پر  کھن  ے مستحکم کو ان اور  ایک فراہم موقع کا کرئ  ے•جاسےک۔  کیا بلیٹ ٹائم  ے   ہ 

ےیس یک دن 10) دن 14 کو آپ جو کھن  ے فراہم ےس حساب ےک ہفتہ اختتام پر اختتام ےک  ےم کرئ  ی  بیترت وقت اپنا ( ےید  ن  ےم  ی  ددم   سطح اور 2 سطح  گا۔ کرے فراہم 

3:two کیا کو بچوں ، دوران ےک دن دو پہےل ےیس یہ ےس آغاز ےک سال جو ہوگا حاصل سوئ  کھن  ے نظر پر  زمرکوے پر ثائ  ے ہم ہوگا۔  ےہ جانت  ی  ے کہ  ے قائم پر علم اپن   رہن 

ےیقی کو ن  ےہم ، before ل ےک بنائ ے  ی  کھایس پہےل کچھ جو  ے  ے نظر پر اس ہ  ے ثائ  ورت یک کرئ  ے ض  ے ےک آپ لہذا اور ہ  ے عمل پر مہارت اس لت  ہی کا کرئ  کیا   بڑا بہت 



۔ موقع رسےیت thirdہ  ےیس مرکب کا آپ ، دن  کھن  بلیٹ ٹائم کا  وع  ۔ہوگاے شر ہاںی  شنیس واےل کوڈت کلر ےک قسم مختلف چار  ے ہوں 
 
نیگرے o :ےک کھنایس راست براہ :  

کیا کا اسکول - اداست اپنا کا آپ پر طور عام) استاد  ے ےک پڑھائ ے کو آپ اور ہوگا الئن آن ( اریت لت  ےیقی کو بات اس - ہوگا  ن  ےبنائ  ی  حیصح پر لنک آپ کہ   پر وقت 

ےدبائ ی  ے 
 
یلین o!ےک کارڈیرے : کھنایس شدہ  ہی -  شنیس  وزیڈیوے  ایڈیم دوشے اور  ے استعمال کا  ے کرئ  عہیذرے ےک SWAYs ہوئ  ےجائ سکھائ ے  ی  ۔ 

 
 - مطالعہ آزاد :اورنج o ےک

ہاںی ادانہآزے آپ  ےیس پر طور  کھن  ے تک  ے to ل ےک رسائ  ٹیپل الئن آن اپن  ںیکرے استعمال کا فارم  ۔ 
 
لویی oےک اںیاسمبل : یہمارے ےس گھر آپ -  وںیاسمبل وار ہفتہ  ےم  ی   

ےسک ےل حصہ ی  ۔سوئٹ 
 
ںیکرے وصول آپ جو ےک ے 

 
ےم اس ےک ی  ۔ ہوں لنکس ےک اسباق مختلف 

 
ےل نوٹ کا لوگوں ان اساتذہ ےک ی  ے 

 
ایدکھا جو ےک ے جا  اہیہ رہ  ںب   راست 

ےیس کھن  شنوںیس ےک  کارڈیرے ےس پہےل اور  شنوںیس شدہ  ےم  ی  ے  کیشر اکت"  ےم "دار شر ی  ے کر مکمل کام اپنا کو آپ  ےہ رہ  ی  ے ظاہر کو  ے ےک کرئ  ے لت  ے ےک بھرئ  کیا لت   فارم 

ایک شامل ے پر پورٹلز الئن آن اساتذہ گا۔ جائ ے  ےعیذرے ےک ان الگ اساتذہ اپن  ے یک مطالےع آزادانہ  ےرسکک نگرائ  ی  ۔ 
 
ے کا بات اس اگر ےک ےنہ ثبوت کوئ  ی  ے   ےک بچوں کہ ہ 

عہیذرے ےیس  کھن  ے تک  ے ریہ جا یک حاصل رسائ  ے ، تو ہ  یحاض  میٹ  یسیپال یک اسکول  ےپ یک اس مطابق ےک  یوےب  ے کرے 
 

۔یک  براہ پر طور ےک کم ےس کم کو آپ دن ہرے•

یزےیانگرے راست ےیرے ،  اض  عیوس اور  کیہوگا۔ا حاصل درس کا نصاب  بلیٹ ٹائم مکمل  ے ےک چالئ ے تک مدت اس کو آپ  جایبھ لت  ےم اسکول آپ کہ گا جائ ے  ی  ےنہ  ی    ہو۔ 

ولیل اگر Level:جات حوالہ ای 2  ولیل  ے ہوتا الگو 3  ے تو ہ  ے بج  ے ، کتاب آر اے اپن  ےجائ کر ےل گھر کتب گنا کن  ی  ۔آکسفورڈ 
 
ےعیذرے ےک اولو ےک ے  ے الئن آن بج   تک پڑھت 

ے ے حاصل رسائ  ےہ کرسکت  ۔ی    


