PATTO EDUCATIVO INTEGRAZIONE COVID 19 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
19  صحت کی ایمرجنسی سے کوڈ19 تعلیمی معاہدہ انضمام کوڈ,
Com’è noto dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020 è in atto una emergenza
sanitaria di dimensioni mondiali. Per gli alunni e le famiglie si intende mettere in evidenza
il bisogno di una collaborazione attiva con la scuola. In questo contesto di responsabilità
condivisa e collettiva, si richiede l’impegno delle famiglie o degli esercenti la potestà
genitoriale a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola. Le regole generali di
comportamento in questa situazione devono essere improntate al massimo rigore nel
rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche.

 کے تعلیمی سال کے دوسرے نصف حصے سے عالمی سطح پر صحت کی2020-2019 ، جیسا کہ معلوم ہے
ہنگامی صورتحال ہے۔ شاگردوں اور کنبے کے لیے اس کا مقصد اسکول کے ساتھ فعال تعاون کی ضرورت کو
 خاندانوں یا والدین کے اختیار کا استعمال، اجاگر کرنا ہے۔ مشترکہ اور اجتماعی ذمہ داری کے اس تناظر میں
کرنے والوں کی عزم کو اسکول میں حاضری کے لئے "پیشگی شرائط" کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس
صورتحال میں عمومی ضابط اخالق سرکاری حکام کی دفعات کی تعمیل میں انتہائی سختی پر مبنی ہونا چاہئے۔
Alla ripresa delle lezioni a settembre 2020: La scuola si impegna ad attivare le necessarie
procedure igieniche ed organizzative che gli alunni dovranno rispettare, con particolare
riferimento a:

 اسکول نے ضروری حفظان صحت اور تنظیمی طریقہ کار کو چالو: میں اسباق کی بحالی کے بعد2020 ستمبر
کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے جس کے تحت شاگردوں کے ساتھ خصوصی تعمیل کرنا ضروری ہے۔

- DISTANZIAMENTO
فاصلے
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
ہاتھوں کو سنیٹائز کریں

USO DELLA MASCHERINA SE PRESCRITTA DALLA NORMATIVA
- قانون کے ذریعہ پیش کش کی گئی ہے تو چہرے کے نقاب کا استعمال کریں

I genitori si impegnano a garantire le seguenti precondizioni per la presenza a scuola degli
alunni:

والدین نے اسکول میں طلباء کی حاضری کے لئے مندرجہ ذیل شرائط کی ضمانت دینے کا بیڑا اٹھایا ہے:

•
assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°
C, anche nei tre giorni precedenti;

° 37،5 سانس کی عالمات یا جسم کے درجہ حرارت کا

 یہاں تک کہ پچھلے تین دنوں میں، سے زیادہ درجہ حرارت کی عدم موجودگی

•
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 دنوں میں سنگرودھ یا گھر سے الگ تھلگ نہیں رہے ہیں۔14 پچھلے
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
 رابطے میں نہیں رہا،  ان کے بہترین معلومات تک،  مثبت لوگوں سے،  دنوں میں14 پچھلے
chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a
casa.
کسی کو بھی سانس کی عالمات یا درجہ حرارت
37.5  سے زیادہ ہے اسے گھر ہی رہنا ہوگا°
Pertanto, al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità
genitoriale, si chiede e si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti
individuali da parte di tutti i soggetti coinvolti.
 ہم ان تمام افراد کی طرف سے،  والدین کی ذمہ داری سے مشروط نابالغوں کی صحت کے تحفظ کے لیے، لہذا
انفرادی سلوک کے مفروضے سے پوچھتے ہیں اور ان پر انحصار کرتے ہیں
Il presente Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante
legale dell’Istituto, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
 والدین یا والدین کی ذمہ داری، اس معاہدے پر ہیڈ ماسٹر نے انسٹی ٹیوٹ کے قانونی نمائندے کی حیثیت سے
قبول کرنے والے افراد کے ذریعہ دستخط کیے ہیں۔
Ferrara, __________________________
، __________________________فرارا

FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
والدین کی دستخط یا والدین کی ذمہ داری کا حامل
Io sottoscritto/a ______________________________________, genitore
dell’alunn______________________________________, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del DPR 28.12.2000, n 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiaro che, nel sottoscrivere il presente patto di corresponsabilità educativa, anche
l’altro genitore del___ predett___ alunn___ è a conoscenza e d’accordo riguardo
all’impegno sovrascritto.
Firma ________________________

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ______________
_______________ میں زیردستخطی
، ______________________________________ خزاں کے والدین
آر ٹ کے مقاصد کے مطابق اور ان کے تعاقب میں۔ جھوٹے اعالنات کی صورت میں مذکورہ باال صدارتی فرمان
 صدارتی فرمان،  اپنی ذاتی ذمہ داری کے تحت،  میں درج تعزیراتی پابندیوں سے آگاہی76 کے آرٹیکل
 تعلیمی شریک ذمہ داری کے اس معاہدے پر،  میں اعالن کرتا ہوں کہ، 47  کے445  نے، 28.12.2000
 دوسرا بھی۔ ___ پیشن گوئی کرنے والے_عدالت_کے والدین کو واقف ہے اور اوور رٹ، دستخط کرنے میں
وابستگی سے اتفاق کرتا ہے۔
________________________ دستخط
______________ اسکول مینیجر کی دستخط

