
ابالغ   19محکمہ صحت کوویڈ   لئے  طلبا کے  منتظر  انٹرویوز کے  میں   رابطہ 

 تیزی الئے گا  

 

ستمبر سے محکمہ صحت ان طلبا سے رابطے میں تیزی النے کے لئے ای میل مواصالت    16جمعرات  

کی زد میں آئے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک    19پر عمل درآمد شروع کرے گا جو کوویڈ    راستہ کے  

 محکمہ صحت کے عملے سے نہیں سنا ہے۔  

 

 یہ کس طرح کام کرتا ہے.   ہے یہاں

کا سامنا کرنا پڑا ہے، والدین یا سرپرست    19-ایک ای میل موصول ہونے پر کہ آپ کے طالب علم کوویڈ 

سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لنک پر کلک کریں جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہیں معلومات  

ارم مکمل  موصول ہو چکی ہیں اور قرنطینہ رہنما ہدایات کو سمجھتے ہیں۔ والدین یا سرپرست کے ف

کرنے کے بعد، طالب علم )یا ان کے والدین یا سرپرست( کو کامیاب قرنطینہ کے لئے رہنمائی ملے گی،  

 بشمول:  

 

1. TM Sara Alert   میں اندراج کے ذریعے روزانہ تندرستی کی جانچ مکمل کرنا۔ یہ ایک محفوظ
پیغام    عبارتیا  پیغام رسانی سروس ہے جو عالمات کی جانچ پڑتال کے لئے روزانہ ای میل ی

 بھیجتی ہے۔ 
 گھر میں رہنے اور ایک کامیاب قرنطینہ مکمل کرنے کے لئے درکار وسائل سے جڑنا۔   .2

 

  TM Sara Alertایک بار طالب علم کے لئے قرنطینہ مدت کا اختتام ہو جائے گا، والدین یا سرپرست کو  

    ملے گی جسے اسکول لے جایا جاسکتا ہے۔   سے اجازت 
 

 رابطہ تفتیش کار اب بھی خاندانوں کو کال کریں گے۔

ستمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ تاہم براہ کرم    16رابطے کی تحقیقات میں ای میلز کا استعمال جمعرات  

پر  نوٹ کریں کہ محکمہ صحت کے رابطہ ٹریسرز اب بھی کچھ خاندانوں تک پہنچنے کے لئے فون  

کام کر رہے ہوں گے۔ محکمہ صحت خاندانوں کو وہ معلومات فراہم کرنے کے لئے پرعزم ہے جن کی  

 انہیں فون یا ای میل کے ذریعے ضرورت ہے۔   

ای میل نوٹیفکیشن وصول کرنے والے تمام والدین یا سرپرستوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ فورا ای میل  

ے کے نیچے تصدیقی لنک پر کلک کریں تاکہ نگرانی کے  میں موجود معلومات کا جائزہ لیں اور صفح

 اگلے مراحل شروع ہوسکیں۔  


