
 ڻاپ  ڈ�سک Skyward – پرچہ ر�نما  فوری ل�ی   �  تصدیق � خود 

1. Skyward  ک��ں   تالش پیج ہوم اور  ک��ں  ان-ال�  پر 
2. ALL STUDENTS   سکتا  جا  ک�ا   مکمل الگ الگ  ل�ی   � علم طالب ا�ک ہر  �ا  ساتھ ا�ک �و�  ل�ی   � طلبہ تمام ہو�ئ  کر�ت   استعمال آ�شن کا  �� 
۔ ر�ا  جا  پوچھا   مںی  بار�  � عالمات �   دوران � گھنڻوں  24  گزشتہ  مںی  ا�ک نم�ب   سوال .3   گزشتہ  �ا  آ�ن  مںی  زد  �   COVID 19  مںی  دو  نم�ب  سوال ��

۔ ر�ا  جا  پوچھا  مںی  بار�  � ہو�ن  مثبت جانچ �   COVID مںی  دنوں* 14 �� 
a.  جواب کا   سواالت دونوں ا�ر ‘ ، ’نہںی ورت �   کر�ن   تبد�ل کچھ  کیونکہ  دیں، چھوڑ  تو  ��  ��  نہںی  �ن
b.  مںی  ’ہاں‘ جواب کا   سوال  ب� ک�  ل�ی   � علم طالب ک�  ا�ر ،  ک��ں۔   منتخب  YES تو   ��

i.  د�ا  مںی  ہاں جواب کا   سوال ب� ک�  � جانچ �   تندرسیت  شدە تصدیق � خود  �ن  آپ ا�ر ،  کو   ب��  اپ�ن  کرم  براە  تو  ��
۔ نہ اسکول  درج مںی  فہرست جو   ہںی  عالمات وە مںی  ب��   � آپ کہ  دیں اطالع اور  ک��ں  کال  کو   آفس � اسکول  بھ�جںی

۔ ن  کا   اقدامات آئندە وە  ہںی ۔ ک��ں  کام  کر   مل ساتھ � نرس اسکول اور  آپ ل�ی   � کر�ن   تعںی
گ

کٹ ہم �   پوری �  41 ڈس�ٹ
۔ کر�ت   ستا�ش �   تعاون � آپ مںی  رکھ�ن   محفوظ کو   اسکول اور  کمیونیٹ   ہںی

۔  �ا  ��   محفوظ بھ�جنا  اسکول کو   (بچوں) ب��  اپ�ن  کہ  گا   بتا�ئ  کو   آپ Skyward ک��ں۔  منتخب SAVE پر  جا�ن  ہو  مکمل .4  نہںی

 

:  مطلب کا   رابطہ ق��یب  * �� 

a. د�ا)؛ کھا�س  پر  چہر�  � آپ �ن  ک�  تو   ت� ہوئئ  پہین  نہںی  ش�لڈ   �   چہر�  �ا  ماسک �ن  آپ جب (مث�ً  آنا  مںی  زد  راست براە � رساؤ  آلودە 
 �ا 

b. ۔  اندر  � فاص� � فٹ 6 تک مدت  مجمو� �   منٹ 15 تو  ت� ہوئئ  پہین  نہںی  ش�لڈ  �   چہر�  �ا   ماسک جب  ر��

 

  

Skyward تندرسیت � اسک��ننگ 
 ڈ�سک ڻاپ ورژن 

، تو آپ  1ا�ر آپ �  منتخب   all students� ز�ادە ب�� ہںی
کر� سب� بچوں � ل�ی تندرسیت کا یہ �و� مکمل کر سک�ت  

، �ا آپ چاہںی تو ہر ب�� � ل�ی الگ الگ مکمل ک��ں۔   ہںی
 

آپ � ب�� کو ان عالمات مںی � کوئئ ا�ر 
نہںی �� اور وە ک� ا�� شخص � راب� 

�   COVID -19مںی ب� نہںی ر�ا �� ج� 
“ پر �شان لگا  no�شخ�ص ہوئئ ت�، تو ”

 ر��ن دیں  

پر کل� ک��ں اور آپ کا   Saveجمع کر�ن � ل�ی  
 بچہ اسکول وا�� � ل�ی ت�ار �� 



 ا�پ فون ورژن م��ائل Skyward – پرچہ ر�نما  فوری ل�ی   �  تصدیق � خود 

 https://www.youtube.com/watch?v=1SYXgjYu4wc&feature=youtu.be  ہدا�ات:  متعلق � کر�ن   لوڈ  ڈأون ا�پ

ن  واال  TODAY’S SCREENING  ہو�ئ  کر�ت   اسکرال جانب  �   نی��   کو   پیج ہوم اور  کھولںی   ا�پ .1  ک��ں۔   تالش بںٹ
:  گ�ئ   پوچھ� سواالت متعلق � صحت پر  اسک��ن ا�� .2  جا  پوچھا  مںی  بار�  � عالمات �   دوران � گھنڻوں  24 گزشتہ  مںی  ا�ک نم�ب  سوال ہںی

۔ ر�ا  ۔ ر�ا  جا  پوچھا  مںی  بار�  � ہو�ن  مثبت جانچ  �   COVID مںی  دنوں* 14 گزشتہ  �ا  آ�ن  مںی  زد  �   COVID 19 مںی  دو  نم�ب   سوال �� �� 
a.  جواب کا   سواالت دونوں ا�ر ‘ ، ’نہںی ورت �   کر�ن   تبد�ل کچھ  کیونکہ  دیں، چھوڑ  تو  ��  ��  نہںی  �ن
b.  مںی  ’ہاں‘ جواب کا   سوال  ب� ک�  ل�ی   � علم طالب ک�  ا�ر ،  ک��ں۔   منتخب  YES تو   ��

ن   SUBMIT ل�ی   � کر�ن   محفوظ کو   جوابات کردە  منتخب .3  ک��ں۔   کل�  پر  بںٹ
 ک��ں۔  استعمال آئکن کا   گالس  م�گن�فائنگ ل�ی   � تالش �   بچوں  اضا�ن  .4

 

 

 

:  مطلب کا   رابطہ ق��یب  * �� 

a. د�ا)؛ کھا�س  پر  چہر�  � آپ �ن  ک�  تو   ت� ہوئئ  پہین  نہںی  ش�لڈ   �   چہر�  �ا  ماسک �ن  آپ جب (مث�ً  آنا  مںی  زد  راست براە � رساؤ  آلودە 
 �ا 

b. ۔ اندر   � فاص� � فٹ 6 تک  مدت مجمو� �   منٹ 15 تو  ت� ہوئئ  پہین  نہںی  ش�لڈ  �   چہر�  �ا  ماسک �ن  آپ جب  ر��

 

 

Skyward تندرسیت � اسک��ننگ 
 م��ائل ورژن 

، تو طالب  1ا�ر آپ �  � ز�ادە ب�� ہںی
علم کا نام تبد�ل کر�ن � ل�ی یہاں کل� 

 ک��ں 

آپ � ب�� کو ان عالمات مںی � ا�ر 
کوئئ نہںی �� اور وە ک� ا�� شخص 

� راب� مںی ب� نہںی ر�ا �� ج�  
COVID-19   شخ�ص ہوئئ ت�، تو� �

”no  پر �شان لگا ر��ن دیں “ 

ہوم اسک��ن � نی�� اسکرال  
 Wellnessکر�”

Screening پر جائںی “ 

submit   پر کلک کریں اور آپ کا
 بچہ اسکول واپسی کے لیے تیار ہے 


