
 
 
 
  

 
 

نس اوف ڤروتوسن دري ديكن فاكولتي كمأنسيأن دان ساءين س سوسيال، اونيۏرسيتي ڤري

 سوڠكال، كمڤوس ڤتتاني
 

 

ي سكالينكڤد ايبو باڤ مهاسيسوا فاكولتي كمأنسيأن دان ساءين س سوسيال يڠ دكاسيه           
 

-خوۏيد﴿ڤڽاكيت  2019برايكوتن كأدأن وابق جڠكيتن ۏيروس سڤيسيس بهارو 

وڠكال، ﴾ مڽببكن فاكولتي كمانسيأن دان ساءين س سوسيال، اونيۏرسيتي ڤرينس اوف س19

 2562تاهون ڤڠاجين  2كمڤوس ڤتتاني ترڤقسا مڠهنتيكن ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن سميستر 

. ڤيهق فاكولتي تله منروسكن ڤڠاجرن دان 2020اڤريل  9مچ سهيڠڬ  23سمنتارا انتارا 

مڠيكوتي  بنتوق اونالين اتو ڤمبالجرن جارق جاوه. ڤارا مهاسيسوا بوليهڤمبالجرن سموال دالم 

الت  ماسيڠ دڠن مڠڬوناكن-مان ڤالجرن يڠ تله ددفتر سچارا برتروسن دري رومه ماسيڠ-مان

ڤ، كومڤوتر موده اليه اتو كومونيكاسي سڤرتي تيليفون بيمبيت، تيليفون ڤينتر، كومڤوتر ديسقتو

رتا منريما دان لوءي راڠكين اينترنيت اونتوق برهوبو،، بربينچڠ سالت كومونيكاسي الءين مال

باهن  مڠهنتر كرجا سكوله اتو توڬسن انتارا مهاسيسوا دان ڤنشرح. ترداڤت جوڬ ڤڠهنترن

ن ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن ماللوءي ڤوس كرومه مهاسيسوا. توجوان ترسبوت دمي ڤمبالجر

و ڤنجاڬ اڤ اتاندا سكالين سباڬاي ايبو ب لتي هارڤمهاسيسوا برجالن لنچر. دڠن ايت، ڤيهق فاكو

سيڠ دمي و بيات و روا، يڠ سليسا، تيدق سسقمڽدياكن كموداهن سڤرتي بيليق ات مهاسيسوا

.مهاسيسوا داڤت بالجر دڠن سمڤورنا  

 

كسالمتن  ڤڽسواين ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن سبڬيني، ڤيهق فاكولتي الكوكن دمي

جاڬ سرتا دمي مڠهاڤوسكن كبيمبڠن ڤيهق اندا سالكو ڤن مهاسيسوا سباڬاي ڤركارا اوتام

منجادي ردا دان مهاسيسوا سنديري  19-دأن وابق جڠكيتن خوۏيدأمهاسيسوا لبيه راڤت سهيڠڬ ك

ڠ دان دري داڤت بالجر دڠن ڤنوه كواليتي ماللوءي كرجاسام يڠ باءيق دري ڤينشرح ڤمبيمبي

 19-وۏيداناڤون، اوليه سبب وابق جڠكيتن خماسيڠ. والو باڬايم-ڤينشرح مات ڤالجرن ماسيڠ

مهاسيسوا  بوكن هاڽ منججسكن كصيحتن سهاج، ڤيهق فاكولتي جوڬ تله مڽدياكن بنتوان كڤد

 اونتوق مڠورڠكن ببنن سڤرتي برايكوت.
  

 .1 فاكولتي تله مڽدياكن تابو، ڤينجامن كچمسن كڤد مهاسيسوا.

نالينالت ڤمبالجرن سچارا او-ڤربلنجأن التفاكولتي تله مڽدياكن بياسيسوا سوكوڠن  .  2. 

 . 19-خوۏيد فاكولتي تله مڽدياكن بياسيسوا بنتوان سكيراڽ مهاسيسوا دصحكن برجڠكيتن  3. 
 

وس ڤتتاني ين درڤد بنتوان دري ڤيهق فاكولتي، اونيۏرسيتي ڤرينس اوف سوڠكال، كمڤءسال

ماسوق وا، باليق وا، سيوا اسراما ترنتر لڠكه ممبنتو مهاسيسوا سڤرتي مڠه-جوڬ مڠاداكن لڠكه



بولن دان جكالو  3چوما سالما ڤنداهولوان سيوا اسراما، مڽدياكن سيم تيليفون برسام اينترنيت ڤر

 ، مهاسيسوا ترسبوت اكن دباير وا، ڤروبتن سباڽق19-وۏيدمهاسيسوا دصحكن برجڠكيتن خ

ت سأور،.ابه 000,10  

 

تو مهاسيسوا ۏرسيتي ترسبوت دجالنكن برحسرت ممبنلڠكه دري فاكولتي دان اوني-كسموا لڠكه

باڤ يقين  دهارڤ ڤيهق ايبو دمي منداڤت بنتوان دان ڤنجاڬأن يڠ ترباءيق درڤد اونيۏرسيتي.

 ڤركارا اكن لڠكه يڠ دجالنكن اوليه اونيۏرسيتي دان فاكولتي. يڠ ڤنتيڠ، سڬاال-ترهادڤ لڠكه

درڤد  تي سجيوا ستيڤ ڤيهق يڠ ترديريبرجاي مستي داتڠ دري كرجا سام دان موافقة سها

اليڠ بنتو اونيۏرسيتي، فاكولتي، ڤارا ڤنشرح، مهاسيسوا دان جوڬ ايبو باڤ سكالين. كيت س

.ممبنتو انتارا ساتو سام الءين دالم مڠهادڤي بنچان اين دڠن باءيق دان برجاي  
   

مان لڠكه -اتو مانجك ايبو باڤ ايڠين معلومت سالنجوتڽ بركاءيتن ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن 

مانسيأن سالورن معلومت دري فاكولتي ك-ڤنجاڬأن مهاسيسوا، سيال هوبوڠي دان اليري سالورن

.ي برايكوتدان ساءين س سوسيال، اونيۏرسيتي ڤرينس اوف سوڠكال، كمڤوس ڤتتاني سڤرت  
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وڠكال، فاكولتي كمانسيأن دان ساءين س سوسيال، اونيۏرسيتي ڤرينس اوف س

ركواليتي كڤد انق كمڤوس ڤتتاني برسديا مڠهادڤي سڬاال سيتواسي دمي ملقساناكن ڤمبالجرن يڠ ب

.سام مڠاتسي كريسيس اين-چوچو اندا دڠن ڤنوه كاسيه سايڠ دان فهمن دمي برسام  
 

 
 

 ﴿ڤروفيسور دوكتور ڤاريت يينسين﴾

 ديكن فاكولتي كمانسيأن دان ساءين س سوسيال
 

 


